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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou povodňové události v roce 1997  

ve východních Čechách a povodňovou připraveností obce s rozšířenou působností 

(dále jen „ORP“) Náchod. Zvoleným cílem je analýza průběhu povodně  

a zhodnocení povodňové připravenosti ORP Náchod. K vypracování bakalářské 

práce byla využita analýza, SWOT analýza a vyhodnocení.  

Teoretická část se zaměřuje na popsání základních termínů, které souvisí s tímto 

druhem mimořádné události. Zejména se jedná o organizaci ochrany  

před povodněmi, ve které jsou popsány jednotlivé činnosti povodňových orgánů  

a povodňová opatření. Ta se dále dělí na přípravná opatření, opatření při nebezpečí 

povodně a za povodně a opatření po povodni. Dalším krokem je charakteristika 

zájmového území včetně vodních toků a historií povodní. V závěru teoretické části 

je provedena analýza vodních toků Metuje a Úpa, která se zabývá problémovými 

oblastmi a ohroženými objekty se závadnými látkami nacházející se v blízkosti 

vodního toku.  

V praktické části je provedena analýza průběhu povodně v roce 1997  

ve východních Čechách. V další části se konkrétně věnuji analýze průběhu povodně 

v ORP Náchod. Tato část je rozdělena do několika kapitol, které zahrnují průběh 

první a druhé povodňové vlny, zaplavená území, evakuaci, činnosti okresní 

povodňové komise, nasazení sil a prostředků a vzniklé škody. Po analýze průběhu 

povodně následuje SWOT analýza protipovodňového opatření realizovaného 

v ORP Náchod. Na základě výsledků analýz jsou navrhnuta doporučení  

pro zlepšení povodňové připravenosti ORP Náchod.  

Klíčová slova 

ORP Náchod, povodně, povodňová opatření, povodňový plán, protipovodňová 

opatření 



 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the problematics problem of the flood in 1997  

in East Bohemia and flood preparedness of the municipality with extended powers 

Náchod (ORP). The goal of the thesis is to analyze the path of the flood and to 

evaluate flood preparedness of ORP Náchod. For the realization of this work overall 

flood analysis, SWOT analysis, and flood preparedness assessments were used. 

The theoretical part focuses on describing the basic terms which are connected to 

this type of crisiss. In particular, it concerns the organization of flood protection, 

which describes the various activities of flood authorities, and flood measures, 

which are further divided into preparatory measures, flood risk and flood risk 

measures and post-flood measures. The next step was to specify the characteristics 

of the ORP Náchod and the history of floods in that area. The conclusion of the 

theoretical part is devoted to the analysis of Metuje and Úpa watercourses, which 

deals with problem areas and endangered objects with harmful substances located 

near the watercourse. 

The practical part includes an analysis of the path of the flood in 1997 in Eastern 

Bohemia. In the next part specifically, the thesis deals with the analysis of the floods 

in the ORP Náchod. This part is divided into several parts, which include the course 

of the first and second flood wave, flooded areas, evacuation procedure, the activities 

of the District Flood Commission, deployment of forces and means and damage 

caused by flood in the ORP Náchod. After the analysis of the flood, the practical part 

follows with SWOT analysis of the Anti-flood measures. The results of these 

analyses presented in the bachelor thesis were evaluated and recommendations for 

improving the flood preparedness of ORP Náchod were proposed. 
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1 ÚVOD 

K nejčastějším jevům přírodních katastrof v České republice patří povodně. Právě 

ty představují velkou hrozbu jak pro obce, tak i pro obyvatelstvo.  Dopady povodní 

na zdraví obyvatel jsou mnohdy velmi rozsáhlé a mohou zapříčinit i jejich úmrtí. Je 

proto nezbytné věnovat povodním dostatečnou pozornost a včasně informovat 

obyvatelstvo o opatřeních, která jsou nezbytnou součástí ochrany před povodní, 

v průběhu povodně a po ní. Povodně na území České republiky se vyskytují velmi 

často a nezávisle na ročním období. Vzniku povodní nelze zcela zabránit, nicméně 

vybudováním efektivního systému protipovodňové ochrany lze minimalizovat její 

následky.  

Povodňové stavy v ORP Náchod mohou nastat především při rozvodnění dvou 

největších vodních toků – Metuje a Úpa. Tyto vodní toky patří svým charakterem ke 

středoevropskému typu, které mají nejvyšší vodní stavy zejména v jarním období, 

kdy je velká četnost dešťových srážek a dochází k tání sněhu. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povodně v roce 1997 ve 

východních Čechách.  Konkrétně jsem se zaměřila na ORP Náchod, jelikož odtud 

pocházím a ráda bych tak přispěla svou prací ke zlepšení jejich povodňové 

připravenosti. Cílem této práce je zanalyzovat průběh povodně včetně její následků 

a zhodnotit povodňovou připravenost v ORP Náchod.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Povodeň  

Je mnoho způsobů, jak definovat povodeň. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon) se povodněmi rozumí „přechodné výrazné 

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

území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní 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“ [1, § 64 odst. 1]. Povodeň může být způsobena několika  

vlivy – přírodními a antropogenními. V závislosti na mechanismu vzniku dělíme 

povodně na přirozené a zvláštní [2].  

Přirozené povodně vznikají nejčastěji v souvislosti s táním sněhu v kombinaci 

s dešťovými přeháňkami, krátkodobými dešťovými srážkami o velké intenzitě  

(přívalové povodně) nebo dlouhotrvajícími regionálními dešťovými srážkami 

(regionální povodně). Přívalové povodně, anglicky nazývané flash floods, jsou 

charakteristické svým rychlým vývojem a jsou způsobeny především intenzivními 

dešťovými srážkami často spojenými se silnými bouřkami. Na menších tocích 

dochází k rychlému vzestupu hladiny, která po její kulminaci rychle klesá. 

Regionální povodně, anglicky nazývané regional floods, se od přívalových povodní 

výrazně liší. Jsou charakteristické tím, že vlivem dlouhotrvajících dešťových srážek, 

které mohou trvat i několik dní, dojde k postupnému navýšení hladiny na vodních 

tocích. Po odeznění dešťových srážek pak hladina vody pomalu klesá [3,4].  

Přirozenou povodeň můžeme dále rozdělit podle ročního období na jarní, letní  

a zimní povodeň. Zimní a jarní povodně jsou převážně způsobené rychlým táním 

sněhové pokrývky a vydatnými dešťovými srážkami v období od prosince do dubna. 

V této době se také mohou objevit ledové povodně, které jsou způsobené náhlým 
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oteplením a ledové kry tak zamezí průtoku vody na menších vodních tocích. Letní 

povodně vznikají zejména v letních měsících a jsou způsobeny dlouhotrvajícími 

anebo krátkodobými regionálními dešťovými přeháňkami [5].   

Zvláštní povodně jsou způsobené poruchou nebo havárií vodního díla. Jedná se 

o typ povodně, která vznikla protržením hráze nebo poruchou konstrukce 

bezpečnostních a výstupných zařízení vodního díla, přičemž v obou případech 

dochází k neřízenému odtoku vody do okolí. Dalším příkladem je nouzové řešení 

kritické situace (řízené vypouštění vody z vodního díla) na vodním díle, která může 

vyvolat vznik mimořádné události na území pod vodním dílem. V tomto případě je 

třeba zabránit protržení hráze vodního díla a minimalizovat tak větší škody 

způsobené zvláštní povodní. Další příčinou vzniku zvláštní povodně je selhání 

lidského činitele, ať už je úmyslné (např. teroristický útok) či neúmyslné  

(např. únava materiálu). Nicméně se mohou také vyskytnout spolu s přirozenými 

povodněmi v daném území. Nedostatečná kapacita výpustných a přelivných 

objektů, které mají za úkol bezpečně převést vodu do nádrže, může způsobit havárii 

malých nádržích [2]. 

2.2 Organizace ochrany před povodněmi v ORP Náchod 

Řízení ochrany před povodněmi mají na starost povodňové orgány, které se při 

své činnosti řídí povodňovými plány a jsou oprávněné k řízení, organizaci  

a kontrole opatření k ochraně před povodněmi. Úkoly jednotlivých povodňových 

orgánů jsou definovány v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon). Podle povodňové situace můžeme rozdělit povodňové 

orgány na povodňové orgány v období mimo povodeň a v období trvání povodně, 

viz tabulka 1 [1,2].  
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Tabulka 1: Struktura povodňových orgánů. Zdroj dat [2], zpracování vlastní. 

Povodňové orgány 

Období mimo povodeň Období trvání povodně 

Orgány obcí Povodňová komise obcí 

Městský úřad Náchod,  

odbor životního prostředí 

Povodňová komise ORP Náchod 

Krajský úřad 

Královehradeckého kraje 

Povodňová komise 

Královehradeckého kraje 

Ministerstvo životního prostředí Ústřední povodňová komise 

2.2.1 Povodňové orgány obcí  

Povodňovým orgánem obce v období trvání povodně je povodňová komise, 

kterou zřizuje obecní rada. Předsedou povodňové komise (dále jen „PK“) je starosta 

obce, který jmenuje další členy z obecního zastupitelstva, fyzických  

a právnických osob. Tito členové jsou způsobilí k provádění opatření, popřípadě 

pomoci při ochraně obyvatelstva [6]. 

Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovým orgánům ORP Náchod. Ve 

správním obvodu ORP Náchod se nachází celkem 36 obcí, z čehož povodňový plán 

má zpracováno pouze 20 obcí. Předávání informací, upozornění nebo výstrah 

probíhá prostřednictvím elektrické pošty na emailové adresy obecních úřadů nebo 

starostů obce. Při vyhlašování a rušení II. a III. stupně povodňové aktivity (dále jen 

„SPA“) využívá povodňový orgán ORP Náchod telefonní čísla na příslušné starosty 

obce [6].  

2.2.2 Povodňové orgány ORP Náchod 

Povodňový orgán ORP Náchod je podřízen povodňovému orgánu 

Královéhradeckého kraje. Povodňovou komisi ORP Náchod zřizuje starosta města 

Náchod, který je zároveň předsedou komise. Dalších devět členů komise jmenuje ze 

zaměstnanců ORP zařazených do obecního úřadu, zástupců orgánů a právnických 
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osob. Místopředsedu povodňové komise jmenuje předseda z řad již stávajících členů. 

Povodňovou komisi svolává předseda k projednání potřebných opatření při 

ochraně před povodněmi. Jednání se zpravidla účastní všichni členové povodňové 

komise včetně přizvaných odborníků na danou problematiku a členů povodňových 

orgánů jiných stupňů. Při přijímání rozhodnutí povodňová komise jedná jako 

kolektivní orgán a o daném rozhodnutí se veřejně hlasuje. Rozhodnutí komise je 

platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů 

povodňové komise. V případě rovnosti počtu hlasů převažuje hlas předsedy.  

O každém uskutečněném jednání se pořizuje zápis, ve kterém se uvádí jmenný 

seznam zúčastněných členů, přehled projednávaných bodů včetně výsledku 

hlasování a přesného znění přijatého rozhodnutí. Zápis schválený předsedou je 

následně k dispozici u tajemníka povodňové komise. Tato komise zasedá v budově 

Městského úřadu v Náchodě v kanceláři vedoucího odboru životního prostředí. 

Povinnosti členů povodňové komise jsou uvedeny v povodňovém plánu ORP 

Náchod v organizační části [6].  

Úkoly povodňové komise ORP Náchod  

• Předseda PK – starosta ORP Náchod  

- řídí PK a odpovídá povodňovému orgánu kraje za její činnost, 

- vyhlašuje a odvolává příslušný SPA v rámci územní působnosti, 

- informuje povodňový orgán kraje, případně podřízené povodňové orgány 

o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních, 

- činí neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení 

- žádá o svolání PK kraje, popřípadě se na vyžádání účastní PK kraje. 

• Místopředseda PK – vedoucí odboru ŽP 

- v případě nepřítomnosti předsedy PK práva a povinnosti předsedy 

připadávají na místopředsedu, pokud není stanoveno jinak, 

- prověřuje připravenost účastníků ochrany před povodněmi, 
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- organizuje odborná školení a výcvik členů ochrany před povodněmi  

a povodňových orgánů, 

- zabezpečuje zpracování souhrnné hodnotící zprávy o povodni. 

• Tajemník PK – pracovník odboru ŽP 

- plánuje technické i organizační zabezpečení činnosti PK, 

- zabezpečuje příjem informací od OPIS HZS KHK, ČHMÚ, správců toků  

a ostatních povodňových orgánů, 

- připravuje podklady pro jednání PK. 

• Tajemnice MěÚ Náchod 

- zabezpečuje vazby mezi PK a MěÚ Náchod, 

- zabezpečuje materiální i personální zázemí pro činnost PK. 

• Pracovník HZS KHK, stanice Náchod 

- dozírá na předání upozornění a výstrah ČHMÚ určeným členům PK, 

- koordinuje a provádí záchranné a likvidační práce (dále jen „ZaLP“),  

- zabezpečuje vazbu na IZS, 

- stanovuje v souladu s povodňovým plánem způsob varování  

a vyrozumění povodní ohrožených objektů, 

- koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou  

a potravinami. 

• Pracovník PČR, KŘ KHK, ÚO Náchod 

- zajišťuje ochranu osob a majetku, 

- zabezpečuje veřejný pořádek a činí příslušná opatření k jeho udržení, 

- zabezpečuje plynulost silničního provozu. 

• Pracovnice MěÚ Náchod, krizové řízení 

- zpracovává evakuační plán, 

- v případě vyhlášení krizového stavu přebírá řízení ochrany před 

povodněmi krizový štáb ORP Náchod. 
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• Pracovník Povodí Labe, státní podnik 

- ve spolupráci s PČR zajišťuje vyznačení objížděk komunikací v záplavové 

oblasti, 

- navrhuje potřebná opatření v oblasti dopravního zabezpečení. 

• Pracovník Krajské hygienické stanice KHK, územní pracoviště Náchod 

- provádí rozbor pitné vody, 

- monitoruje epidemiologickou situaci v celém území a navrhuje případná 

opatření. 

• Pracovník Povodí Labe, státní podnik 

- navrhuje vyhlášení a rušení SPA, 

- monitoruje a vyhodnocuje stav a bezpečnost vodních děl, 

- připravuje podklady pro jednání PK (aktuální situace vodních toků, 

vodních děl) [6]. 

2.3 Povodňová opatření 

Zvládání povodňové situace je úzce vázáno na realizaci povodňových opatření. 

Ty podle průběhu povodně rozlišujeme na opatření přípravná, opatření při 

nebezpečí povodně a za povodně, opatření po povodni. Realizace jednotlivých 

opatření se vždy vztahuje ke konkrétní povodňové situaci, danému území  

a konkrétním účastníkům ochrany před povodněmi. Přehled příkladů jednotlivých 

opatření, viz tabulka 2 [2]. 
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Tabulka 2: Přehled opatření k ochraně před povodněmi. Zdroj dat [2], zpracování vlastní 

Opatření k ochraně před povodněmi 

 

 

Opatření přípravná 

  

- povodňové plány,  

- stanovení záplavových území, 

- vymezení směrodatných limitů SPA,  

- povodňové prohlídky,  

- organizační a technická příprava, 

- příprava účastníků povodňové ochrany. 

 

 

Opatření při nebezpečí povodně 

a za povodně 

- činnost předpovědní povodňové služby, 

- činnost hlásné povodňové služby, 

- varování při nebezpečí povodně, 

- zřízení a činnost hlídkové služby 

- vyklizení záplavového území, 

- řízené ovlivňování odtokových poměrů, 

- povodňové zebezpečovací a záchranné 

práce. 

 

 

Opatření po povodni 

- evidenční a dokumentační práce, 

- vyhodnocení povodňové situace, 

- vyhodnocení vzniklých škod, 

- odstranění škod a obnova území. 

2.4 Přípravná opatření ORP Náchod 

2.4.1 Povodňový plán správního obvodu ORP Náchod  

Povodňové plány patří do přípravných opatření a jsou základním dokumentem 

ochrany před povodněmi. Podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) se povodňové plány rozumějí „dokumenty, které 
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obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti 

ovlivnění odtokového režimu, organizaci 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“ [1, §71 odst. 1].   

Povodňové plány obcí zpracovávají jejich orgány a musí je mít každá obec, kde 

hrozí riziko vzniku povodní. Povodňové plány ORP zpracovávají dotčené ORP 

 a povodňové plány správních obvodů krajů zpracovávají jejich příslušné orgány 

v přenesené působnosti ve spolupráci se správci povodí. Povodňový plán České 

republiky zpracovává Ministerstvo životního prostředí. Povodňový plán ze zákona 

mohou zpracovávat také vlastníci staveb a pozemků nacházejících se v záplavové 

oblasti. Obsah povodňových plánů se dělí na 3 části – věcná, organizační a grafická 

část [8]. 

Věcná část kromě základních údajů obsahuje informace potřebné pro zajištění 

ochrany před povodněmi (stanovení záplavového území, druh a rozsah ohrožení 

povodní atd.). Dále zahrnuje směrodatné limity pro vyhlášení příslušného SPA [8]. 

Organizační část je zaměřena na organizační opatření (znalost území  

a povodňového plánu, pravidelná školení atd.).  Součástí jsou veškeré potřebné 

kontakty na příslušné účastníky ochrany před povodněmi včetně určení jejich 

úkolů. Dále obsahuje organizaci hlásné a hlídkové služby [8]. 

Grafická část obsahuje mapy záplavového území, evakuační trasy včetně místa 

shromáždění a evakuačních center, hlásné profily a další [1]

 Povodňové plány prochází každoroční kontrolou. Kontroluje se zejména 

aktuálnost plánu v jarním období, kdy hrozí jarní povodně. Veškeré provedené 

změny ve věcné a grafické části musí zpracovatelé předložit nadřízenému 
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povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně. 

Organizační část zpracovatelé průběžně upravují a poskytují dotčeným 

povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi [6]. 

2.4.2 Záplavová území

Záplavová území jsou administrativně určená území, která při výskytu povodně 

mohou být zaplavená. Současná hranice záplavového území řeky Metuje je 

zakreslena v mapách v měřítku 1:5000, které jsou součástí povodňového plánu  

ORP Náchod. Na mapách je vyznačená aktivní zóna a postižené oblasti tzv. 5, 20  

a 100letou vodou. [2,6].  

Omezení v aktivní zóně záplavového území  

V této zóně se nesmí umisťovat žádné stavební objekty. Výjimkami jsou vodní 

díla, která upravují vodní tok řeky, převádějí povodňové průtoky, provádějí 

opatření na ochranu před povodněmi nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry. Dále 

sem patří stavby pro jímání vod, odvádění odpadních a srážkových vod a jiné 

nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury [2,6].  

Území určená k řízeným rozlivům povodním 

„Za území k řízeným rozlivům povodní se považují pozemky nezbytné pro  

vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu 

před povodněmi, k nimiž bylo omezeno vlastnické právo dohodou nebo postupem podle 

ustavení § 55a vodního zákona“ [7, str.41]. Ve správních obvodech obcí Slatina nad 

Úpou, Suchý Důl a města Police nad Metují byly v minulosti vybudovány suché 

nádrže. Ty slouží k zachycení a usměrnění průtoku vody zastavěnými částmi 

daného území [6].  
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Území ohrožená zvláštními povodněmi  

Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou taková území, která jsou při vzniku 

zvláštní povodně zaplavena vodou. Na území ORP Náchod se taková území nachází 

dvě. Pod vodní nádrží Rozkoš a pod profilem odkaliště společnosti KA Contracting 

ČR, s.r.o. pro vodní tok Radechovka [6].  

2.4.3 Stupně povodňové aktivity  

SPA vyjadřuje míru nebezpečí vzniku povodně vázaný na směrodatné  

limity – vodní stavy, průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, jiné mezní 

nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeném v povodňovém plánu [2]. Ve vodním 

zákoně jsou SPA definovány takto:  

I. SPA – STAV BDĚLOSTI  

Tento stav nastává, pokud hrozí nebezpečí přirozené povodně v daném území 

nebo je vydaná výstražná informace předpovědní povodňové služby. Zahajuje se 

činnost hlásné a hlídkové služby, která věnuje maximální pozornost zdroji 

povodňového nebezpečí (vodní tok, vodní nádrž atd.). Stav bdělosti zaniká, 

pominou-li veškerá nebezpečí [1,6]. 

II. SPA – STAV POHOTOVOSTI  

Pokud nebezpečí přirozené povodně přejde v povodeň, přičemž nedochází 

k větším škodám mimo koryto vodního toku, vyhlásí povodňový orgán stav 

pohotovosti. Rovněž se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů 

a skutečnostní na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Podle povodňového 

plánu daného území se zaktivují povodňové orgány a další účastníci zajišťující 
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ochranu před povodněmi. Dále se zmobilizují prostředky na zabezpečovací práce  

a provádějí se další opatření ke zmírnění průběhu povodně [1,6]. 

III. SPA – STAV OHROŽENÍ   

Tento stav je nejzávažnější a vyhlašuje ho povodňový orgán. Zpravidla  

se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí či vzniku škod většího rozsahu na zdraví, 

životech a majetku na ohroženém území. Rovněž se vyhlašuje při dosažení 

kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti za současného zahájení nouzových opatření. Podle povodňového plánu 

daného ohroženého území se provádějí zabezpečovací práce, dle potřeby záchranné 

práce, popřípadě se zahájí evakuace obyvatelstva z nejohroženějších oblastí [1,6].  

Tabulka 3: Limity pro vyhlašování SPA na území ORP Náchod. Zdroj dat [6], zpracování vlastní. 

Vymezení směrodatných limitů SPA na území ORP Náchod 

 

Vodní tok 

 

Hlásný profil 

 

Kategorie 

I. SPA II.SPA III.SPA 

cm m3/s cm m3/s cm m3/s 

Úpa Horní Maršov A 11

0 

31,3 13

0 

40,2 160 54,3 

Úpa Horní Staré Město  B 90 40,4 11

0 

51,6 140 69,6 

Úpa Slatina nad Úpou C 12

0 

36,4 17

0 

68,2 260 126,7 

Úpa Zlič A 13

0 

34 17

0 

51,6 210 70,9 

Metuje Teplice nad Metují C 55  80  100  

Metuje Česká Metuje C 11

0 

 14

0 

 180  

Metuje Maršov nad Metují A 90 8,2 12

0 

15,2 150 24,1 

Metuje Hronov B 80 18,2 12

0 

35 150 49,9 

Metuje Náchod C 10

0 

21,3 15

0 

43,4 200 70 

Metuje Krčín  A 11

0 

23,5 16

0 

42,1 210 65,6 
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Hlásné profily jsou místa na vodním toku, které slouží ke sledování vodní hladiny 

vodního toku. Podle jejich významů se rozdělují do tří kategorií [6]: 

Kategorie A – základní hlásné profily 

Jsou to vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. 

Získané informace jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi  

na národní úrovni nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. 

Provozovateli jsou ČHMÚ či správci povodí. Na území správního obvodu ORP 

Náchod se nacházejí čtyři základní hlásné profily. Profil Horní Maršov, Zlič  

na vodím toku Úpa a profil Maršov nad Metují, Krčín na vodním toku Metuje [2]. 

Kategorie B – doplňkové hlásné profily 

Do této kategorie spadají profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení 

ochrany před povodněmi na krajské úrovni. Zřizovatelem je krajský úřad po dohodě 

s ČHMÚ či správcem povodí. Ve správním obvodu ORP Náchod se na vodním toku 

Metuje nachází profil Hronov a na vodním toku Úpa profil Horní Staré Město [2].  

Kategorie C – pomocné hlásné profily 

Jedná se o účelové profily na vodních tocích, které jsou provozovány obcemi.  

Na vodních tocích Metuje a Úpy se nachází čtyři hlásné profily – Slatina nad Úpou, 

Teplice nad Metují, Česká Metuje, Náchod [2].  

Hlásné profily v kategorii A a B tvoří celostátní systém hlásné služby a jsou 

evidovány v povodňovém informačním systému (dále jen „POVIS“). Většina těchto 

profilů je vybavena automatickými stanicemi, které přenáší aktuální data na webové 

stránky ČHMÚ nebo správců povodí. Profily kategorie C mají lokální význam  

a mohou být součástí lokálních výstražných systému. To slouží zejména k varování 

obyvatelstva při přívalových povodních [9].  
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2.5 Opatření při nebezpečí povodně a za povodně ORP 

Náchod  

2.5.1 Hlásná a předpovědní povodňová služba  

Vodní zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů upravuje 

ochranu před povodněmi v České republice a východisko systému hlásné  

a předpovědní povodňové služby (dále jen „HPPS“). Pro doplnění a upřesnění 

systému HPPS byl vydán metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní 

služby, na který dále navazují Odborné pokyny ČHMÚ pro hlásnou povodňovou 

službu. Výše zmíněná právní a odborná opatření jsou veřejně přístupná v digitální 

podobě na webových stránkách ČHMÚ a POVIS [2,8].  

Mezi hlavní úkoly HPPS patří výměna aktuálních i předpovídaných 

meteorologických i hydrologických informací, varování před povodní, informování 

o jejím průběhu. Dále zajišťuje distribuci naměřených dat a potřebných informací 

povodňovým orgánům a dalším účastníkům povodňové ochrany – povodňová 

komise, ČHMÚ, podniky Povodí a další. Pro předávání informací HPPS se využívá 

OPIS HZS ČR a IZS [2,8]. 

Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová služba se řadí mezi hlavní nástroje povodňové ochrany. 

Zabezpečuje potřebné informace příslušným povodňovým orgánům a slouží  

pro varovaní obyvatelstva v místě ohroženém povodní a v místech ležících níže 

 na vodním toku. Dále informuje o vývoji povodňové situace a předává kvalitní data  

spolu s informacemi potřebnými k jejímu vyhodnocení a řízení prováděných 

opatření. Získané údaje využívají nejen povodňové orgány, ale také i orgány 

krizového řízení za předpokladu, že se vyhlásí jeden z krizových stavů [2,8].  

V systému hlásné povodňové služby jsou dva hlavní směry předávaní informací. 

Informace postupující shora dolů – pracoviště předpovědní povodňové služby 
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ČHMÚ nebo vodohospodářského dispečink správce povodí  

→ HZS KHK → povodňový orgán kraje → povodňový orgán ORP Náchod  

→ povodňový orgán obcí → ohrožené obyvatelstvo, objekty.  

Informace postupující zdola nahoru – vlastníci vodních děl → pozorovatelé 

pomocných hlásných profilů → hlídková služba → povodňový orgán  

obcí → povodňový orgán ORP Náchod → povodňový orgán kraje, popřípadě  

až ústřednímu povodňovému orgánu [6]. 

Hlásná povodňová služba je organizována povodňovými orgány obcí  

a povodňovými orgány pro správní obvody ORP. Dále se na její organizaci podílejí 

i ostatní účastníci povodňové ochrany. V případě potřeby povodňové orgány obcí 

organizují hlídkovou službu z členů své povodňové komise Přípravu hlásné 

povodňové služby provádí ORP Náchod seznámením členů své povodňové komise 

s umístěním hlásných profilů a určením nebezpečných míst na vodním toku,  

u mostů a na komunikacích [6].  

Předpovědní povodňová služba 

Dalším nástrojem ochrany před povodněmi je předpovědní povodňová služba. 

Jejím úkolem je informovat povodňové orgány a další účastníky povodňové ochrany 

o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vývoji a hydrometeorologických prvcích 

(srážky, vodní stav, průtoky ve vybraných hlásných profilech). Službu zabezpečuje 

ČHMÚ ve spolupráci s podniky Povodí [2,8]. 

Přípravu předpovědní povodňové služby ORP Náchod neprovádí, jelikož je 

zajišťována ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí Horního a Středního Labe, 

kterým je Povodí Labe, státní podnik [6].  
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2.5.2 Varování při nebezpečí povodně  

Varování při nebezpečí vzniku povodně zajišťuje ORP Náchod automatickým 

předáváním obdržených upozornění, výstrah a informačních zpráv ČHMÚ 

podřízeným povodňovým orgánům prostřednictvím elektronické pošty [6].  

Varování obyvatelstva v ORP Náchod  

Varování obyvatelstva můžeme definovat jako souhrn technických  

a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění ohroženého 

obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost. Varování zahrnuje 

zejména varovný signál, po kterém následuje tísňová informace – informuje 

obyvatelstvo o povaze ohrožení a opatření nutná k ochraně života, zdraví a majetku. 

Vše zabezpečuje jednotný systém varování a vyrozumění, jehož součástí je rozsáhlá 

síť koncových prvků varování – sirény, místní informační systémy (dále jen „MIS“)  

a další [10].  

V případě vzniku povodně bude ohrožené obyvatelstvo nacházející  

se v záplavové oblasti varováno pomocí varovného signálů – všeobecná výstraha, 

který je doplněn o verbální informaci z MIS. Tento signál je charakterizován 

kolísavým tónem trvající po dobu 140 sekund. Evakuace a nouzové ubytování 

obyvatelstva ORP Náchod je součástí krizového plánu ORP Náchod [6,10]. 

2.5.3 Zřízení a činnost hlídkové služby  

Hlídková služba slouží především ke sledování vývoje povodňové situace  

na katastrálním území dané obce. Dále zajišťuje údaje potřebné pro řízení  

a koordinaci povodňových opatření a pro varovaní ohroženého obyvatelstva 

v záplavové oblasti. Svou činnost zahajuje již při nastání I. SPA na pokyn předsedy 

povodňové komise či pověřeného zástupce. Hlídkovou službu v období povodně 

zajišťují pověření členové povodňové komise, členové SDH, popřípadě další 

pověřené osoby [6,8].  
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Úkoly hlídkové služby ORP Náchod: 

- sleduje stav hladiny vodního toku na vybraných místech, na pomocných 

vodočtech a na hlásných profilech ČHMÚ na významných vodních tocích, 

- dohlíží nad včasnou manipulací na pohyblivých jezech, případně hlásí 

nedostatky povodňovému orgánu ORP Náchod, 

- zjišťuje výši srážek v mm a dobu trvání dešťových přeháněk z dostupných 

srážkoměrných stanic ČHMÚ [6].  

2.5.4 Řízené ovlivňování odtokových poměrů 

Ve správním obvodu ORP Náchod se řízené ovlivňování odtokových poměrů 

provádí do suchých nádrží na území města Police nad Metují, obce Suchý Důl a obce 

Slatina nad Úpou. Dále se provádí na významné vodním toku Úpa, převodem  

až 150 m3/s do vodní nádrže Rozkoš [6].  

2.6 Opatření po povodni ORP Náchod  

2.6.1 Vyhodnocování povodňové situace včetně vzniklých škod  

Povodňový orgán ORP Náchod zpracovává zprávu o povodni, ve které  

se vyhodnocuje celkový průběh povodně včetně její následků, nejpozději  

do 3 měsíců po ukončení povodně. V případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních 

prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců. Obsahem této zprávy  

je rozbor příčin vzniku povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, 

věcný rozsah a odborný odhad vzniklých škod a návrh opatření na odstranění 

následků povodně. Zprávy o povodni předává povodňový orgán ORP Náchod  

k využití povodňovému orgánu Královéhradeckého kraje, který to dále předává 

Povodí Labe, státní podnik k evidenci [2,6]. 
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2.7 Charakteristika správního obvodu ORP Náchod 

Území správního obvodu ORP Náchod se nachází v královehradeckém kraji  

na severovýchodě Čech a zahrnuje celkem 36 obcí. Svojí rozlohou 35 558 ha  

(7,5 % rozlohy kraje) je pátým největším obvodem v královehradeckém kraji.  

Na území ORP Náchod žije 60 720 obyvatel, z čehož největší počet žije ve větších 

městech jako je Náchod (20 132), Červený Kostelec (8 332), Hronov (6 132). Samotné 

město Náchod se rozkládá na obou březích řeky Metuje v nadmořské výšce 346 m 

podél hranice s Polskem. Bylo zaleženo v roce 1254 v době velké středověké 

kolonizace, kdy tudy vedla kladsko – polská stezka, která spojovala Prahu 

s pohraničním hradem v Kladsku [11,12,13]. 

 

Obrázek 1: Správní obvod ORP Náchod. Zdroj [14]. 
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2.7.1 Poloha a přírodní podmínky  

Náchod leží na velmi významném strategickém místě pohraničního horského 

pásma, který je ze severu a severovýchodu lemován Českou kotlinu. Je součástí 

Náchodské vrchoviny, která sousedí s Orlickými horami a Broumovským 

mezihořím. Území ORP Náchod se nachází v mírně teplé oblasti nadmořské výšky 

od 260 m. n. m. Přes mírnou pahorkatinu středních poloh až do nad mořské výšky  

773 m. n. m. (nejvyššího bodu území – Božanovský špičák). K vzhledem velkému 

rozdílu nad mořských výšek se úhrn ročních srážek pohybuje mezi 500–700 mm. 

Největší srážky jsou v letním období (40 %), kdy nejvydatnějším měsícem  

je červenec. Sníh se zde vyskytuje v průměru 25 až 45 dní v roce. Průměrná roční 

teplota je 8 °C [7,11]. 

2.7.2 Vodní toky a vodní díla 

Tabulka 4: Vodní toky ve správním obvodu ORP Náchod. Zdroj dat [6], zpracování vlastní. 

Vodní toky na území ORP Náchod 

Vodní tok Délka vodního toku (km) 

Metuje 36 

Úpa 18,89 

Olešnice 17,9 

Židovka 13,1 

Olešanka 12,5 

Olšavka 11,4 

Radechovka 7,7 

Řeka Metuje a řeka Úpa patří mezi významné a nejdelší vodní toky správního 

obvodu ORP Náchod. Je tedy zapotřebí jim věnovat zvýšenou pozornost a neustále 

monitorovat stav jejich hladiny. Na území ORP Náchod se nachází i další vodní 

toky, které mohou způsobit velké škody. Jedná se zejména o vodní toky Olešnice, 
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Olešenka a Radechovka. Olešnice je levostranný přítok Úpy a protéká správními 

obvody obcí Červený Kostelec, Studnice a Česká Skalice. Dále pokračuje shybkou 

do vodní nádrže Rozkoš a ústí do vodního toku Úpa pod Zličským jezem. Podle 

návrhu záplavového území jsou při průtocích Q100 ohroženy zejména rodinné 

domy poblíž vodního toku v katastrálním území Lhota a Olešnice, Svojsíkovy sady 

a sportovní areál v Červeném Kostelci. Olešenka je levostranný přítok řeky Metuje 

a protéká správními obvody obcí Nový Hrádek, Česká Čermná a Náchod. 

Vzhledem velkému spádu vodního toku dochází při povodňových průtocích  

k poměrně značné erozi, která ohrožuje několik objektů v části městyse Nový 

Hrádek – Doly, přilehlé silnice a zástavby na pravém břehu toku v Pekle. 

Radechovka je pravostranný přítok řeky Metuje a protéká správními obvody obcí 

Horní Radechová, Zábrodí, Dolní Radechová a Náchod. Z důvodu nedostatečné 

kapacity propustků dochází k vybřežení již při lokálních srážkách [6].  

Ve správním obvodu ORP Náchod se také nachází 2 vodní nádrže (dále jen 

„VN“). VN Rozkoš a odkaliště Dolní Radechová. VN Rozkoš představuje velké 

riziko vzniku zvláštní povodně, pokud se povodňové průtoky dostatečně 

nekoordinují. Vodní dílo spadá do II. kategorie a leží na Rozkošském potoce mezi 

řekami Metují a Úpou ve správním obvodu obce Česká Skalice. Nádrž je Rovenskou 

hrází rozdělena na dvě části – severní a jižní. Přivaděčem z Úpy je napájena od 

pohyblivého jezu ve Zlíči. Pokud dojde k očekávanému zvýšenému průtoku 

vodního toku Úpa lze zvětšit ochranný účinek nádrže snížením hladiny v její jižní 

části v zásobním prostoru. Toto opatření se provádí zejména v jarním obdobím. 

V případě povodňové situace musí být veškerá manipulace pozvolná a plynulá, aby 

nedošlo k zaplavení oblastí ležící v blízkosti nádrže. Odkaliště Dolní Radechová je 

vybudováno v údolí pravobřežního přítoku Radechovky. Tento objekt je nutné 

vyhrazovat v závislosti na úrovni volné vody v odkališti. V případě prolomení 

hráze jsou nejvíce ohroženy tyto objekty: rekreační objekt pod hrázovým systémem, 

provozní objekt SÚS, objekty rybníka Podborný, restaurace Na Hrázi, Jiráskovo 
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koupaliště, komunikace Náchod – Dolní Radechová a přilehlé objekty, čerpací 

stanice PHM (Shell), základní škola Plhov [7,15].   

2.8 Historie povodní v ORP Náchod 

Největší povodně jsou zaznamenány v období léta, kdy v tomto období napadne 

nejvíce dešťových srážek. Povodňové vlny mají většinou pozvolný průběh a jejich 

vývoj lze dobře předpovídat. Méně časté jsou tzv. „ledové povodně“, které vznikají 

při nízkých průtocích vody v korytě a setkáváme se s nimi převážně v období tání. 

Přehled povodní, viz tabulka 3 [7].  

Tabulka 5: Historie povodní v ORP Náchod. Zdroj dat [7], zpracování vlastní. 

Historie povodní v ORP Náchod 

1872 Hronov, Náchod (Metuje) 

1920 Náchod – Běloves (Metuje) 

1922 Náchod (Metuje) 

1924 Náchod – Běloves – Malé lázně (Metuje) 

1938 Náchod – Plhovské náměstí (Metuje) 

1979 Náchod – Běloves, Bražec, Staré Město (Metuje) 

1982 Náchod – Bezejmenná vodoteč u Jiráskovy chaty (Metuje) 

1997 ORP Náchod (Metuje, Úpa) 

2013 Babiččino údolí (Úpa) 

První zmínky o povodních pocházejí již z roku 1623. Tehdejší občané v dopise 

popisují, čím vším si museli během žití na území projít a jako nejčastějším příčinu 

strastí uvádějí právě povodně. V druhé polovině 19. století pak udeřily jedny 

z největších zdokumentovaných povodní na území ORP Náchod. Nejvíce 

postiženými oblastmi byla obě předměstí města Náchod. Tyto oblasti byly 

ohrožovány nejenom řekou Metuje, ale i Radechovkou, která při přívalových deštích 
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mnohonásobně navýšila svůj průtok vody.  Povodňová situace v Náchodě v roce 

1872 je dopodrobna popsána v deníku pana J. K. Hraše – ředitel náchodské 

měšťanské školy. Jednalo se zcela o výjimečnou situaci, kdy krátce za sebou zasáhly 

Náchod tři povodňové vlny. Ukázka z deníku, viz příloha 3. Kvůli opakujícím 

povodním se na začátku 20. století začaly postupně regulovat řeky na celém území. 

K regulaci řeky Metuje došlo v roce 1912. Její tok byl narovnán, zkrácen a posunut  

o 70 m. Po regulaci řek se povodňová situace značně zlepšila, přesto ale v roce 1979 

a 1997 zasáhly ORP Náchod další povodně. V lednu 1920 a 1922 udeřily  

tzv. „ledové povodně“ a v roce 1982 udeřila přívalová povodeň, která měla  

za následek rozsáhlé materiální škody v Bražci. Povodeň v roce 2013 nejvíce zasáhla  

Babiččino údolí, kdy se voda rozlila na Pohodlí před Bílým mostem.  

Zahrada u Starého bělidla spolu s Rudrovým mlýnem byly zcela zaplaveny. Největší 

škodu však utrpěl hotel Holzbecher, kde voda výrazně poškodila kanalizaci 

[17,18,19].  

2.9 Úpa 

Řeka Úpa pramení v Krkonoších 2 km západně od Sněžky ve výšce 1432 m.n.m. 

Vodní tok řadíme mezi nejvýše pramenící české řeky. Úpa má po celém svém toku 

charakter horské a podhorské řeky. Hlavními přítoky řeky Úpa jsou Zelený potok, 

Javoří potok, Albeřický potok, Černohorský potok, Maršovka, malá Úpa a Olešnice.  

Na horním toku řeky je její koryto úzké a teče velkým spádem horskými středisky 

až do Trutnova, kde se její koryto rozšiřuje a tok zmírňuje. Dále protéká správními 

obvody obcí Červený Kostelec, Slatina nad Úpou, Červená Hora, Žernov, Česká 

Skalice a Říkov. V městské části Česká Skalice Zlič zhruba na 15 říčním km  

je vybudován jez s rozdělovacím objektem povodňových průtoků. Ten slouží 

k částečné regulaci povodňových průtoku v období povodní. Úpský přivaděč 

s kapacitou 150 m3/s převádí povodňový průtok do vodní nádrže Rozkoš [6,16].  
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Problémové úseky 

Při povodních a zvýšených průtocích na řece Úpa jsou nejvíce ohroženými 

oblastmi údolní část Náchodce, spodní část obce Slatina nad Úpou a zastavěná část 

České Skalice. Dále jsou ohrožené historické objekty Národní kulturní památky 

Babiččino údolí. Na všech jezových konstrukcích s pohyblivým hrazením  

je zapotřebí včasná manipulace, aby se předešlo vybřežení do okolní oblasti [6].  

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2: Problémové oblasti na řece Úpa. Zdroj dat [7,20], zpracování vlastní. 

2.10  Metuje  

Řeka Metuje pramení ve výšce 568 m nad mořem v oblasti Adršpašských skal 

a po 77,2 km ústí do Labe v Jaroměři. Hlavními přítoky řeky Metuje jsou 

Radechovka, Židovka, Olešenka, Rozkoš a Brlenka. Na horním toku řeky je její 

koryto úzké a kamenité. Rychlým proudem protéká správními obvody obcí Česká 

Metuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Police nad Metují, Bezděkov nad Metují, 

Hronov, Velké Poříčí, Náchod. Pod Náchodem se koryto řeky rozšiřuje a proudí 

rychleji do správního obvodu ORP Nové město nad Metují. Řeka Metuje patří 

k významnějším tokům na území ORP Náchod, jehož potenciál může způsobit 

závažné škody [7,21].  
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Problémové úseky 

Níže po vodním toku se na území obce Česká Metuje nachází hlásný profil 

Maršov.  V tomto místě při dosažení stanovených hladin SPA dochází 

k časové prodlevě 30 minut. Z tohoto důvodu je nutné vycházet  

při vyhlašování jednotlivých SPA z údajů o dosažených hladinách  

na pomocných hlásných profilech, které se nacházejí na území obce Teplice 

nad Metují. Před Hronovem se nachází pohyblivý jez, který je v případě 

povodní poměrně rizikový. Je zde nutné včas manipulovat s pohyblivými 

stavidly a při povodňových průtocích je zcela vyhradit. Pozdní vyhrazení 

jezu negativně ovlivňuje průchod velkých vod městem Hronov a může dojít 

k zaplavení značně velké části Velkého Poříčí již při hodnotě průtoku Q20. 

Další problémové úseky představují tři pohyblivé jezy nacházející  

se v Náchodě – Běloveský, Pivovarský a jez u zimního stadionu. Tyto jezy 

musí být v případě vyhlášení III. SPA zcela vyhrazeny. Opožděné nebo 

neprovedené vyhrazení jezů může značně zhoršit povodňovou situaci  

ve městě. Ve Starém městě a v Bražci dochází nejčastěji k zaplavení obytné 

zástavby a průmyslové zóny [6,7].  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Obrázek 3: Problémové úseky na řece Metuje. Zdroj dat [6,7,20], zpracování vlastní. 
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2.11 Ohrožené objekty se závadnými látkami 

Vybrané ohrožené objekty se závadnými látkami na řece Úpa 

• Česká Skalice – Gondela CZ s.r.o 

• Česká Skalice – AGRO CS, a.s. 

• Česká Skalice – Platex spol. s.r.o. 

• Česká Skalice – Novopol a.s. 

 

Vybrané ohrožené objekty se závadnými látkami na řece Metuje  

• Náchod – EKO – ŠIMKO, s.r.o.  

• Náchod – Náchodský mlýn, a.s. 

• Náchod – ATAS elektromotory a.s. 

• Náchod – Ametek, s.r.o. 

• Náchod – Dítě spedition s.r.o 

• Náchod – Bartoň – textil, a.s. 

• Náchod – MS Nářadí s.r.o.  

• Náchod – Integraf, s.r.o.  

• Náchod – Sněžka Náchod  

• Náchod – TS Náchod s.r.o 

• Náchod – Prádelny a čistírny a.s. 

• Náchod – zimní stadion  

• Velké Poříčí – ELMER, spol. s.r.o. 

• Velké Poříčí – Elektro Drapač s.r.o.

 

Obrázek 4: Ohrožené objekty na řece Úpa. Zdroj dat [6,20], zpracování vlastní 
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Obrázek 5: Ohrožené objekty na řece Metuje. Zdroj dat [6,20], zpracování vlastní 

Tyto objekty se nachází v blízkosti vodního toku řeky a při zaplavení zde hrozí 

velké riziko úniku nebezpečných látek. Ve velkém množství se jedná převážně o tyto 

látky: elektroinstalační pryskyřice, hydraulické oleje, převodové a mazací oleje, 

tiskové ofsetové barvy, izopropylalkohol, perchloretylen a mnoho dalších [6,7]. 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je zanalyzovat povodňovou událost v roce 1997  

v ORP Náchod včetně vyhodnocení povodňové připravenosti. 

Smyslem teoretické části je seznámit čtenáře s organizací ochrany  

před povodněmi v ORP Náchod, kde se zaměřím na konktrétní úkoly povodňových 

orgánů v období mimo povodeň a v období trvání povodně. Tato část práce se také 

věnuje jednotlivým povodňovým opatřením a charakteristice zájmového území 

včetně vodních toků a historie povodní v ORP Náchod.  

Hlavním cílem praktické části je vypracování analýzy průběhu a následků 

povodně v roce 1997 na základě získaných dokumentů a informací poskytnutých 

městským úřadem v Náchodě. Pro lepší představu jsou zjištěné informace 

znázorněny v tabulkách v grafech. Dále pomocí SWOT analýzy budou 

vyhodnoceny protipovodňová opatření (dále jen „PPO“) v ORP Náchod.  

Výstupem bakalářské práce je na základě zjištěných skutečností zhodnocení 

povodňové připravenosti ORP Náchod, případně stanovení doporučení  

 pro navýšení povodňové připravenosti ORP Náchod.  
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4 METODIKA 

Teoretická část je zpracována zejména pomocí rešerše odborné literatury, 

související legislativy, dostupných povodňových plánů, závěrečných zpráv  

a souhrnných zpráv o povodni vypracovaných městským úřadem v Náchodě. 

V praktické časti se převážně vychází z informacích poskytnutých městským 

úřadem v Náchodě – souhrnná zpráva o povodni v roce 1997, zápisy z jednání OPK, 

situační zpráva o rozsahu škod z červencových povodní.  

4.1 Použité metody 

Analýza 

Analýza je provedena jak v teoretické, tak i v praktické časti. V teoretické části  

se použila při literární rešerši, stanovení ohrožených objektů se závadnými látkami  

a problémových oblastí. Pro lepší interpretaci a orientaci jsou jednotlivé objekty  

a problémové úseky znázorněny v obrázcích 2-5. V praktické části je provedena 

analýza povodňové události na základě studia získaných informací. Analyzován je 

průběh jednotlivých povodňových vln, evakuace, činnosti OPK, nasazení SaP, 

následky a výše škod. Analýza průběhu jednotlivých povodňových vln jsou 

znázorněné v grafech, které zdůrazňují hodnoty průtoků vody a SPA v závislosti na 

čase, obrázky 6-9.  

Tematická kartografie 

Tato metoda je využita v praktické části pro vyjádření speciálních potřeb 

povodňové tématiky na konkrétním území. Kartografické zobrazení je vytvořeno na 

základě prozkoumání map poskytnutých městským úřadem v Náchodě a vychází 

rovněž z informací získaných z analýzy dokumentů. Tematické mapy s jistým 

stupněm abstrakce zobrazují konkrétní požadavky v rámci jednotlivých  

kapitol – zaplavená území při 1. povodňové vlně a evakuace, obrázky 10-11. 



38 

 

SWOT analýza 

Metoda SWOT analýzy je použita pro posouzení efektivity protipovodňového 

opatření v ORP Náchod. V této metodě jsou stanoveny silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, které jsou následně popsány. 

Metoda pozorování 

Tato metoda zahrnovala sledování a systematický zápis pozorovaných jevů  

při návštěvě nejpostiženějších míst povodněmi v ORP Náchod. Data a informace 

získané během pozorování jsou využity v rámci vlastního zpracování map a textů 

v praktické části práce.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Povodně v roce 1997 ve Východních Čechách   

5.1.1 Meteorologická a hydrologická situace  

V prvních červencových dnech se Česká republika nacházela ve studené frontě 

s výskytem četných dešťových srážek. O prvním víkendu v červenci se na této frontě 

vytvořila tlaková níže, která svým srážkovým pásmem v poledních hodinách 

zasáhla jižní Moravu, Slezsko, Severovýchodní Čechy a Polsko. Meteorologické 

podmínky spolu s návětrným efektem v oblasti Krkonoš a Orlických hor byly 

důvodem silných a dlouhotrvajících srážek. Největší vydatnost srážek  

se pohybovala v rozmezí 100–150 mm a byla zaznamenána v severovýchodních 

Čechách. V Podkrkonoší a v nížinách podél horního toku Labe byl úhrn srážek  

o něco nižší, 50–90 mm [22,23].   

Nerovnoměrné rozdělení regionálních srážek mělo velký vliv na vývoj 

hydrologické situace ve východních Čechách. K nejvyšším průtokům docházelo 

v horních úsecích vodních toků pramenících v horských oblastech.  

Průtoky postupně klesaly ve směru vodního toku.  Nejextrémnější průtoky  

na úrovni 100leté povodně byly zaznamenány na vodním toku Tichá Orlice. 

Na vodních tocích Divoká Orlice, Orlice, horní Labe, horní Loučná a Stěnava 

dosahovaly úrovně 50leté povodně. Na úrovni 20leté povodně byly průtoky  

na vodním toku Metuje a Labe v úseku Hradec Králové, Pardubice, dolní Loučná. 

Nižší v podobě 10leté povodně byly zaznamenány v horní Úpě [22].  

5.2 Povodně v roce 1997 ve správním obvodu ORP Náchod 

5.2.1 První povodňová vlna  

Dne 7. 7. 1997 v ranních hodinách si zástupci povodňové komise okresu Náchod 

z důvodů déletrvajících dešťových srážek vyžádali od ČHMÚ v Hradci Králové 
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údaje o jednotlivých tocích – Metuje, Úpa. O povodňové situaci byly postupně 

vyrozuměny obecní úřady obcí, na jejichž území byl zaznamenán zvýšený průtok 

vody. Postupně v návaznosti na zvýšené průtoky byly vyhlašovány jednotlivé SPA 

pro dotčené obce. V odpoledních hodinách byla svolána okresní povodňová komise, 

která zajistila službu, jejímž úkolem bylo provádět výjezdy do postižených oblastí  

a informovat místní a městské povodňové komise o aktuálním stavu. Ve večerních 

hodinách SÚS Náchod zajistila značení neprůjezdných komunikací [23].  

Druhý den 8. 7. 1997 v ranních hodinách, kdy průtoky maximálně kulminovaly, 

byla svolána okresní povodňová komise, která byla rozšířena o nové  

členy – Okresní hygienická stanice Náchod, Okresní vojenská správa Náchod, 

Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Česká pojišťovna, vedoucí dopravy a sociálních 

věcí Okresní úřad Náchod. Na jednání byl stanoven přibližný postup  

pro normalizaci stavu po povodni. Z jednání okresní povodňové komise byl sepsán 

zápis, který se následně předal obecným a městským povodňovým komisím [23].  

Dne 9. 7. 1997 byly obecní, městské povodňové komise vyzvány k podání zprávy 

o průběhu povodně a vyčíslení vzniklých škod. Zároveň byla prováděna kontrola 

nejpostiženějších oblastí [23].  

Již od 7. 7. 1997 se zhruba ve čtyřhodinových intervalech zasílaly zprávy  

o aktuálním stavu na Krizový štáb ústřední povodňové komise sídlící v Olomouci. 

Zároveň po celou dobu trvání povodně byly vedeny podrobné záznamy 

do povodňové knihy o jejím průběhu. Průměrný úhrn srážek v období  

od 7. 7. do 9. 7. byly podle ČHMÚ HK v rozmezí 30–35 mm [23]. 

Průběh první povodňové vlny na vodním toku Úpa  

Dne 7. 7. 1997 v 8.40 h na vodním toku Úpa v České Skalici hladina vody 

dosahovala výšky 188 cm a průtok byl 37 m3/s. Ve 13.50 h se průtok vody zvýšil  

na 52 m3/s a zároveň se v České Skalici byl vyhlášen II.SPA. Ve 14.25 h došlo  
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ke sklopení klapky na jezu ve Zliči, na základě rozhodnutí okresní povodňové 

komise. Mezi 14.30 h a 18.00 h se průtok vody zvýšil a následně došlo k částečnému 

zaplavení objektů zahradnictví v České Skalici. Dne 8. 7. 1997 v 10.00 h hladina vody 

dosahovala výšky 176 cm a průtok vody byl 34 m3/s [23]. 

V tabulce 6 jsem znázornila posloupnost vyhlašování a odvolávání SPA na území 

nacházejícím se v blízkosti vodního toku Úpa. Tabulku jsem zpracovala na základě 

údajů obsažených v Souhrnné zprávě o povodni v červenci 1997 na území okresu 

Náchod. 

Tabulka 6: Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Úpa. Zdroj dat [23], zpracování vlastní. 

Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Úpa 

Datum Čas Území m3/s SPA Vyhlášení/Odvolání 

7.7.1997 8.40 Česká Skalice 37 I.SPA nastává 

7.7.1997 12.00 Horní Maršov 52 II.SPA vyhlášení 

7.7.1997 13.50 Česká Skalice 51,6 II.SPA vyhlášení 

8.7.1997 6.40 Horní Maršov 29 II.SPA odvolání 

8.7.1997 10.00 Česká Skalice 34 II.SPA odvolání 
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 Pro přehledné zobrazení průběhu první povodňové vlny včetně vyhlašování 

jednotlivých SPA jsem zpracovala na základě poskytnutých údajů o povodňových 

průtocích Úpy z profilů Horní Maršov, Česká Skalice obrázek 6. Z grafu  

vyplývá, že maximální kulminace nastala 7. 7. v 18.00 h při průtoku (Q) 66 m3/s  

v České Skalici. Následně povodňový průtok klesl a II. SPA byl odvolán. Maximální 

kulminace v Horním Maršově nastala 7. 7. ve 12.00 h při Q 52 m3/s, přičemž byl 

vyhlášen II. SPA.  Podruhé Úpa kulminovala téhož dne ve 22.00 h při Q 49 m3/s. 

Následně povodňový průtok klesl a II. SPA byl odvolán. 

                       Obrázek 6: Graf první povodňové vlny – vodní tok Úpa. Zdroj dat [23], zpracování vlastní. 

Průběh první povodňové vlny na vodním toku Metuje  

Dne 7. 7. 1997 od 8.40 h do 9.30 h nastal I.SPA v obcích nacházejících  

se v blízkosti vodního toku. Následně byly obce vyzvány k tomu, aby upozornily 

místní obyvatelstvo na zvyšující se stav hladiny a na vznik možných situací.  

V 16.00 h byly některé z místních silničních komunikací neprůjezdné. Ve 20.00 h 

okresní povodňová komise vyhlásila II.SPA pro obce a města v blízkosti vodního 

toku Metuje. Následně proběhla evakuace dětského tábora ve Žďáru nad Metují  

a Autokempu Adršpach. Ve 21.00 h hladina vody v Maršově dosáhla výšky 200 cm 

a byl vyhlášen III. SPA. Ve 22.00h Hronově hladina vody dosáhla výšky 165 cm  
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a rovněž byl vyhlášen III.SPA. Dne 8. 7. 1997 v 0.05 h proběhlo stěhování obyvatel 

domova důchodců v Teplicích nad Metují do vyšších pater budovy.  

V 0.40 h byl vyhlášen III. SPA v Krčíně, přičemž hladina vody dosahovala výšky  

204 cm. Další výrazné zvýšení průtoku vody v Krčíně bylo zaznamenáno ve 12.00 h 

tentýž den, kdy povodňový průtok byl 142 m3/s. Povodňová situace se následně 

zlepšila a jednotlivé SPA byly postupně odvolány [23].  

V tabulce 7 jsem znázornila posloupnost vyhlašování a odvolávání SPA na území 

nacházejícím se v blízkosti vodního toku Metuje. Tabulku jsem zpracovala na 

základě údajů obsažených v Souhrnné zprávě o povodni v červenci 1997  

na území okresu Náchod. 

Tabulka 7: Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Metuje. Zdroj dat [23], zpracování vlastní. 

Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Metuje  

Datum Čas Území m3/s SPA Vyhlášení/Odvolání 

7.7.1997 9.00  Maršov nad Metují 8,5 I.SPA nastává  

7.7.1997 9.30 Hronov 18,3 I.SPA nastává 

7.7.1997 10.00 Maršov nad Metují 16,3 II.SPA vyhlášení  

7.7.1997 12.00 Krčín 30 I.SPA nastává  

7.7.1997 20.00  Hronov 35 II.SPA vyhlášení  

7.7.1997 21.00 Maršov nad Metují 24,1 III.SPA vyhlášení 

7.7.1997 21.20 Krčín  45 II.SPA vyhlášení 

7.7.1997 22.00 Hronov 49 III.SPA vyhlášení 

8.7.1997 0.40 Krčín 76 III.SPA vyhlášení  

8.7.1997 16.40 Krčín 41 III. SPA 

a  

II. SPA 

odvolání  

8.7.1997 19.45 Hronov 32 III. SPA 

a  

II. SPA 

odvolání 
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Pro přehledné zobrazení průběhu první povodňové vlny včetně jednotlivých SPA 

jsem vytvořila na základě poskytnutých údajů o povodňových průtocích Metuje 

z profilů Maršov nad Metují, Krčín, Hronov obrázek 7. Z grafu  

vyplývá, že maximální kulminace nastala 8.7. ve 12.00h při Q 142 m3/s v Krčíně. 

Následně se povodňový průtok snížil a III. a II. SPA byl odvolán. Maximální 

kulminace v Maršově nad Metují nastala 8.7. ve 12.10h při Q 26 m3/s a maximální 

kulminace v Hronově nastala 7.7. ve 2.30h při Q 100 m3/s. 

Obrázek 7: Graf první povodňové vlny – vodní tok Metuje. Zdroj dat [19], zpracování vlastní. 

5.2.2 Druhá povodňová vlna  

Dne 17.7.1997 v poledních hodinách OkÚ Náchod od ČHMÚ Hradec Králové 

obdržel zprávu o předpokládaném vývoji meteorologické a hydrometeorologické 

situace ve východočeském regionu. Zpráva obsahovala upozornění na vzestup 

8.7.1997 22.10 Maršov nad Metují 12 III. SPA 

a  

II. SPA 

odvolání 
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hladiny z důvodů vytrvalých dešťových srážek zejména v oblasti Orlický hor  

a Krkonoš. Na základě tohoto upozornění OkÚ v Náchodě předal dopis všem 

starostům obcí a měst, které se nacházely v blízkosti vodních toků [23].  

Průběh druhé povodňové vlny na vodním toku Úpa  

Dne 19. 7. 1997 v 11.40h nastal I.SPA v České Skalici a pro Maršov nad Úpou byl 

vyhlášen III.SPA. V odpoledních hodinách téhož dne byl vyhlášen II. SPA  

pro Českou Skalici. Zvýšené průtoky byly částečně převáděny do vodní nádrže 

Rozkoš. Následující den se povodňová situace výrazně zlepšila a jednotlivé SPA 

byly odvolány [23].  

V tabulce 8 jsem jsem znázornila posloupnost vyhlašování a odvolávání SPA  

na území nacházejícím se v blízkosti vodního toku Úpa. Tabulku jsem zpracovala na 

základě údajů obsažených v Souhrnné zprávě o povodni v červenci 1997 

na území okresu Náchod. 

Tabulka 8: Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Úpa.  Zdroj dat [23], zpracování vlastní. 

Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Úpa 

Datum Čas Území m3/s SPA Vyhlášení/Odvolání 

19.7.199

7 

11.4

0 

Horní Maršov 55 III.SPA vyhlášení 

19.7.199

7 

11.4

0 

Česká Skalice 36 I.SPA nastává  

19.7.199

7 

15.3

0 

Česká Skalice 52 II.SPA vyhlášení 

19.7.199

7 

18.0

0 

Horní Maršov 37,4 II. a III.SPA  odvolání  

19.7.199

7 

18.2

0 

Česká Skalice 37,4 II.SPA odvolání 

Pro přehledné zobrazení průběhu druhé povodňové vlny včetně jednotlivých 

SPA jsem vytvořila na základě poskytnutých údajů o povodňových průtocích Úpy 

z profilů Horní Maršov, Česká Skalice obrázek 8. Z grafu vyplývá, že maximální 

kulminace nastala 19.7. ve 11.40h při Q 55 m3/s v Horním Maršově. Zároveň byl 
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vyhlášen III.SPA. Následně se povodňový průtok snížil a III. a II. SPA byl odvolán. 

Maximální kulminace v České Skalici nastala 19.7. v 15.30h při Q 52 m3/s, přičemž 

byl vyhlášen II.SPA. Následně se povodňový průtok snížil a jednotlivé SPA byly 

odvolány.  
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Obrázek 8: Graf druhé povodňové vlny – vodní tok Úpa. Zdroj dat [23], zpracování vlastní. 
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Průběh druhé povodňové vlny na vodním toku Metuje  

Od 18. 7. 1997 bylo zajištěno sledování povodňových průtoků. Druhý den v 18.00 

h nastal I. SPA v Maršově, kdy hladina vody dosahovala 92 cm a povodňový průtok 

(Q) byl 8,6 m3/s. V Krčíně nastal I.SPA ve 21.00h při Q 24 m3/s a výška hladiny 

dosahovala 103 cm [23].  

Dne 20. 7. 1997 byl na profilech Krčín a Maršov vyhlášen II. SPA. Povodňový 

průtok se zvýšil na 42 m3/s a hladina vody stoupla o 50 cm. Povodňové průtoky  

se následně snížily a jednotlivé SPA byly odvolány [23]. 

V průběhu povodně nebyly zaznamenány žádné větší problémy. Zasahovalo  

se pouze při pozdním vyhrazení jezu v Lipkách a odstraňování stromu v Metuji 

před jezem v Náchodě. Při vytahování stromu z koryta řeky pomáhali potápěči [23].  

V tabulce 9 jsem znázornila posloupnost vyhlašování a odvolávání SPA na území 

nacházejícím se v blízkosti vodního toku Metuje. Tabulku jsem zpracovala na 

základě údajů obsažených v Souhrnné zprávě o povodni v červenci 1997 na území 

okresu Náchod.  

Tabulka 9 Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Metuje.  Zdroj dat [23], zpracování vlastní. 

Vyhlášení a odvolání SPA na vodním toku Metuje 

Datum Čas Území m3/s SPA Vyhlášení/Odvolání 

19.7.199

7 

18.0

0 

Maršov nad Metují 6,4 I.SPA nastává 

19.7.199

7 

21.0

0 

Krčín 24 I.SPA nastává 

20.7.199

7 

12.0

0 

Maršov nad Metují  16 II.SPA vyhlášení 

20.7.199

7 

12.0

0 

Krčín 42,1 II.SPA vyhlášení 

20.7.199

7 

18.4

0 

Maršov nad Metují  13 II.SPA odvolání 

21.7.199

7 

6.50 Krčín 38,4 II.SPA odvolání  
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Pro přehledné zobrazení průběhu druhé povodňové vlny včetně vyhlašování 

jednotlivých SPA jsem vytvořila na základě poskytnutých údajů o povodňových 

průtocích Metuje z profilů Maršov nad Metují, Krčín, obrázek 9.  

Z grafu vyplývá, že maximální kulminace v Krčíně nastala 20. 7. ve 12.00 h  

při Q 42 m3/s. Ve stejnou dobu nastala maximální kulminace v Maršově nad Metují 

při Q 16 m3/s. Povodňové průtoky se následně snížily a jednotlivé SPA byly 

odvolány.  
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Obrázek 9: Graf druhé povodňové vlny – vodní tok Metuje. Zdroj dat [23], zpracování vlastní. 
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5.2.3 Zaplavená území  

V povodí Úpa v České Skalici došlo k částečnému zaplavení objektů 

zahrádkářské kolonie. Dále byly zaplaveny louky v okolí Ratibořic. V povodí Metuje 

v Krčíně bylo zaplaveno několik obytných domů a luk poblíž vodního toku. 

Následující zaplavená oblast byla v Bražci konkrétně v ulicích Bražecká, Odboje  

a Pekelská, kde se nacházejí obytné domy a podnik Bartoň. K vybřežení vody 

z koryta došlo také v lokalitě od mostu ulice Němcové po most u hraničního 

přechodu s Polskem. Největší počet zaplavených obytných domů v okrese Náchod 

byl v Malém Poříčí, Velkém Poříčí a Hronově. V Žabokrkách ležící za Hronovem 

došlo k zaplavení celkem 12 obytných domů. V oblastech Maršov nad Metují,  

Žďár nad Metují, Česká Metuje a Dědov byly zaplaveny převážně louky, na kterých  

se nacházejí dětské tábory a rekreační chalupy.  V Teplicích nad Metují a Adršpachu 

situace nebyla tak vážná. V Adršpachu došlo pouze k částečnému zaplavení  

oblasti, kde leží autokemp [23,24].  

Pro přehledné zobrazení zaplavených území při první povodňové vlně jsem 

zpracovala obrázek 10. Z mapy lze vyčíst, které obce jsou ohrožené první 

povodňovou vlnou. K rozlivu vody mimo koryto za specifického průtoku Q  

(viz obrázek 6 a 7) došlo při přesažení konkrétních kulminačních průtoků na území 

obcí Česká Skalice, Ratibořice, Nové Město nad Metují – Krčín, Náchod – Bražec, 

Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí, Žabokrky, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Dědov  

a Adršpach. 
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Obrázek 10: Mapa první povodňové vlny – zaplavená území. Zdroj dat [19], zpracování vlastní. 
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5.2.4 Evakuace  

Evakuace probíhala v souladu s povodňovými plány obcí a byla zajištěna 

dotčenými obcemi v součinnosti s HZS a JSDH územního odboru. Evakuovaným 

osobám bylo zajištěno náhradní ubytování zásobované pitnou vodou a potravinami. 

První vlna evakuace proběhla 7. 7. v ranních hodinách. Jednalo se převážně  

o samovolnou evakuaci, kdy se obyvatelé sami dopravili na bezpečná místa.  

Za přítomnosti JSDH Česká Metuje ve spolupráci s PČR byly v dopoledních 

hodinách evakuovány dva dětské tábory – Maršov, Česká Metuje. Děti se vrátily  

do svých domovů v doprovodu rodičů. V odpoledních hodinách proběhla evakuace 

dvou rekreačních chat v Dědově a jednoho dětského tábora u Maršova. Dále bylo 

vydáno doporučení pro oblasti – Velké Petrovice, Žabokrky, Hronov, Velké Poříčí  

a Malé Poříčí, Náchod – Běloves, Bražec, Nové Město nad Metují – Krčín, aby se 

obyvatelé obytných domů nacházejících se v záplavové oblasti evakuovali [23].  

Druhá vlna evakuace proběhla ve večerních hodinách téhož dne.  

Jednalo se o řízenou evakuaci, která měla zřízené nouzové ubytování.  

Ve Žďáře nad Metují byl evakuován dětský tábor za přítomnosti  

JSDH Žďár nad Metují do ZŠ Žďár nad Metují. Další evakuace proběhla 

z adršpašského autokempu do ZŠ Teplice nad Metují. V Dědově byl evakuován 

skautský tábor do nedalekého pohostinství Zdoňov. V Teplicích nad Metují  

JSDH Teplice nad Metují ve spolupráci s PČR evakuovali obyvatelé domova 

důchodců do vyšších pater budovy. Dne 9. 7. 1997 se evakuované osoby vrátily  

do svých obydlí. V tabulce 10 jsou uvedeny konkrétní počty evakuovaných osob, pro 

které bylo zřízeno nouzové ubytovaní v dané oblasti [23].  
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Tabulka 10: Počty evakuovaných osob. Zpracování dat [23], zpracování vlastní. 

Počty evakuovaných osob 

Datum/čas Obec Počet Nouzové ubytování 

7.7./20.00h Žďár nad Metují – dětský tábor 40 ZŠ Žďár nad Metují 

7.7./20.50h Adršpach – autocamping 160 ZŠ Teplice nad 

Metují 7.7./22.30h Dědov – skautský tábor 30 pohostinství Zdoňov 

8.7/0.05h Teplice nad Metují – domov důchodců 
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vyšší patra domova 

 Celkem bylo evakuováno okolo 350 osob. V evakuačních zařízeních bylo 

umístěno přibližně 251 osob. Pro přehledné zobrazení evakuovaných oblastí jsem 

zpracovala obrázek 11. V mapě jsou znázorněné nejvíc postižené oblasti první 

povodňovou vlnou a místa, kde byla vyhlášená evakuace – samovolná, řízená.  
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Obrázek 11: Mapa první povodňové vlny – postižené oblasti včetně evakuace. Zdroj dat [19], zpracování vlastní. 
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5.2.5 Činnosti OPK Náchod 

Jednotlivé činnosti členům OPK byly přiděleny na jednání OPK 8. 7.  1997  

v 8.00 h na OÚ Náchod, kdy byl mimo jiné stanoven přibližný postup  

pro normalizaci stavu po povodni. OPK ukončila svou činnost 22. 7. 1997 [25]. 

SÚS Náchod zajistil dopravní značení na vozovkách v okrese Náchod  

včetně řízení dopravy. Dále vyznačili uzavírky a objížďky dle doporučení  

Dopravní policie ČR [25].  

PČR zajistila monitorování povodňové situace v teritoriu. O zjištěných 

poškozených vozovkách neprodleně informovali SÚS Náchod. Ta případně  

po dohodě se SÚS Náchod řídila dopravu [25].  

Česká pojišťovna a.s. Náchod v průběhu 8. 7. – 9. 7. zajistila obecnou 

informovanost všech obecních úřadů o povodňové události a o možnostech 

likvidace pojistných událostí. Tato obecná informace byla zveřejněna 

prostřednictvím regionální rozhlasové stanice – Rádio Metuje, regionální tisk, 

místních rozhlasů a tiskové konference [25].  

Okresní veterinární správa Náchod měla za úkol zajistit sběr  

a likvidaci uhynulých zvířat prostřednictvím asanační služby.  Také informovala  

obce, aby upozornily své občany na zákaz pohřbívání svých domácích zvířat  

na vlastním pozemku [25].  

VaK Náchod a.s. dodával pitnou vodu a odpojoval ohrožené zdroje podzemních 

vod, aby nedošlo k načerpání znečištěné vody do zásobních systémů [25]. 

OHS Náchod zajistila laboratorní vyšetření veřejných a domovních studní.  

Dále informovala praktické lékaře, aby brali na vědomí možnost nákaz vzniklých 

při povodních [25].  
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ČSAD BUS Ústí n. O. ve spolupráci s referátem dopravy OkÚ Náchod  

po prošetření způsobilosti komunikací zajistila okamžité obnovení pravidelné 

linkové dopravy [25].  

Postižené obce měly za úkol vyčíslit rozsah škod na majetku obcí a občanů,  

které rozčlenily do kategorií (komunikace, vodní toky, budovy atd.). O zjištěných 

skutečnostech informovaly OÚ Náchod, finanční referát a referát životního 

prostředí [25].   

5.2.6 Nasazené síly a prostředky 

HZS okres Náchod a JSDH obcí 

JSDH obcí byly postupně uváděny do pohotovosti podle situace na řekách. 

Profesionální jednotky byly uvedeny do pohotovosti již 7. 7. a v odpoledních 

hodinách byly povolány do služby.  

V průběhu 7. 7. – 8. 7. JSDH Teplice nad Metují evakuovaly obyvatele  

ve spolupráci s ostatními jednotkami, odklízely naplaveniny pod mosty a zřídily 

hlídkovou službu na vodním toku Metuje. V Adršpachu JSDH Adršpach zajistily 

monitorování stavu rybníku ve Zdoňově, evakuovaly ohrožené obyvatele  

a vypomáhaly v Teplicích nad Metují během likvidačních prací. Dále pracovaly  

na odstranění spadlých stromů na železniční trati. JSDH Česká Metuje evakuovaly 

dva dětské tábory poblíž Žďáru nad Metují a České Metuje. JSDH Police nad Metují 

zahájila práce na uvolnění komunikací a kanalizací. JSDH Velké Petrovice 

evakuovaly dětský tábor nacházející se u Maršova a vypomáhaly při evakuaci 

skautského tábora v Dědově. Dále pracovaly na zprůjezdnění komunikací.  

HZS Náchod zajišťoval průtočnost vodního toku Metuje v Maršově, odstraňoval 

spadané stromy na komunikacích a z koryta vodního toku, prováděl čištění jezů 

v Náchodě, vypomáhal ostatním jednotkám [23,26].  
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Likvidační práce trvaly s přestávkami až do 23.7. a převážně spočívaly v čerpání 

vody ze zatopených sklepů a zadržované vody v krajině, odstraňování naplavenin 

z jezů a v odstraňovaní padlých stromů [23,25].  

Podle Souhrnné zprávy o povodni v červenci 1997 v okrese Náchod jsem 

zpracovala tabulku 11, ve které je uvedena použitá technika.  

Tabulka 11: Využitá technika při povodni v červenci 1997. Zpracování dat [23], zpracování vlastní. 

Využitá technika 

 
Jednotka Místo nasazení Poč.os. Technika 

HZS Náchod okres Náchod 54 9x CAS 25, 4x CAS 32, 6x DA 12,  

9x RZA, 5x TA, VA, 2x OA,  

PS 12,  

JSDH Adršpach Adršpach,  

Teplice nad Metují 

18 3x CAS 25, 2x DA 12 

JSDH Č. Metuje Česká Metuje 7 4x DA 12 

DA 12 
JSDH Police n. M. Police nad Metují 12 3X CAS 32, 2x OA, DA 12 

JSDH Teplice n. M. Teplice nad Metují 15 CAS 32, 2x DA 12 

JSDH V. Petrovice Velké Petrovice, 

Teplice nad Metují 

 

15 2x DA 12, PPS 12 

JSDH Velké Poříčí Velké Poříčí 24 4x CAS 25, 2x DA 12, 2x PS 8 

2x PPS 12, DS 16  

JSDH Hronov V. Poříčí, Hronov 29 CAS 32, 5x CAS 25, 7x DA 12,  

7x PPS 12 

JSDH Náchod Náchod 15 2x CAS 25, DA 12 

JSDH Nové Město 

nad Metují 

Nové Město  

nad Metují 

18 3x DA 12, VA, TA, CAS 32 

JSDH Žďár n. M. Česká Metuje 10 CAS 25, PPS 12 
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Celkem se zapojilo 10 JSDH obcí a jedna jednotka HZS Náchod. Na zásazích  

se podílelo celkem 217 příslušníku, přičemž maximální počet současně zapojených 

příslušníků v jednom zásahu byl 54.  

PČR 

PČR OŘ Náchod nasadila celkem 92 příslušníků a použila 38 služebních 

dopravních prostředků, které využila při odklonu dopravy, výpomoci při evakuaci, 

informování občanů atd [23].  

VaK a.s. 

Zajišťoval primárně kvalitu vody, vyčištění zatopených vrtů před jejich 

opětovném použití a nouzové zásobování vodou. K tomuto účelu byla použita jedna 

autocisterna a čtyři cisternové přívěsy [23].  

5.2.7 Škody 

Každá obec měla za úkol shromáždit informace o vzniklých škodách v jejím 

správním obvodu. Pro přehledné zobrazení škod jednotlivých subjektů jsem 

vypracovala obrázek 12.  

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Graf škod. Zpracování dat [23], zpracování vlastní. 
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Celkové škody byly odhadovány přibližně na 33,9 mil. Kč. Největší škody utrpělo 

zemědělství, kdy celková hodnota škod dosahovala 14,2 mil. Kč. Při bližším 

zkoumání souhrnné zprávy – přehled škod u měst a obcí, vyšlo najevo, že největší 

podíl z celkových škod byl na rostlinné výrobě (12 mil. Kč). Další škody byly  

na majetku a živočišné výrobě (2,2 mil. Kč). Poměrně velké škody zaznamenaly také 

firmy, kdy celková hodnota škod dosahovala 11,7 mil. Kč. Nejrozsáhlejší škody 

utrpěl majetek, jehož hodnota škod činila více jak polovinu z celkové hodnoty škod 

(7,2 mil. Kč). Zbytek z celkové hodnoty škod byly škody na zásobách a ušlém zisku.   

Škody na soukromém majetku činily okolo 4,3 mil. Kč. Větší škody byly způsobené 

na pojištěném majetku. Škody na majetku obcí a měst dosahovaly hodnoty  

3,7 mil. Kč. Značnou část z celkového odhadu škod na majetku obcí a měst tvořily 

škody na dopravní infrastruktuře. Přitom nejrozsáhlejší poškození komunikací bylo 

zaznamenáno na území obcí Teplice nad Metují, Hronov a Žďárky. Velké škody byly 

zaznamenány i na mostech v Náchodě [23,27,28].  

Na základě analýzy vzniklých škod v jednotlivých městech, jsem vytvořila  

obrázek 13, který zobrazuje 5 měst s největším poškozením v okrese Náchod.  

Obrázek 13: Graf škod v jednotlivých městech v okrese Náchod. Zpracování dat [23], zpracování vlastní. 
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5.3 Protipovodňová opatření 

PPO lze dále rozdělit na preventivní opatření a technická opatření [29].  

PPO realizovaná na území ORP Náchod na základě získaných informací z editoru 

dat povodňového plánu – protipovodňová opatření jsou uvedené v tabulce 12.   

Tabulka 12: PPO v ORP Náchod. Zpracování dat [29,30], zpracování vlastní. 

PPO v ORP Náchod 

Vodní tok Obec  Název Typ opatření 

Metuje Velké poříčí Metuje, V. Poříčí, zvýšení 

ochrany rekonstrukcí úpravy 

vodního toku v obci 

stabilizace 

 a zkapacitnění 

toku 

Metuje Náchod, 

Běloves 

Ochranná hráz Náchod, 

Malé Poříčí 

ochranná hráz 

 Slatina nad 

Úpou 

Slatina nad Úpou, suchý poldr suchá nádrž 

Radechovka Dolní 

Radechová 

Odkaliště Dolní Radechová odkaliště  

 Suchý Důl Protierozní nádrž Suchý Důl suchá nádrž 

Úpa Ratibořice u 

České Skalice 

Ochranná hráz Ratibořice ochranná hráz 

Úpa Česká Skalice VD Rozkoš – Úpa vodní nádrž 

 Police nad 

Metují 

Klůček I, II, III suchá nádrž 

Na území ORP Náchod dle dostupných informací je vybudováno celkem  

10 technických PPO. 
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5.3.1 SWOT analýza  

Předmětem této analýzy je zhodnocení PPO v ORP Náchod. 

Tabulka 13: SWOT analýza PPO – zvolení silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vypracování vlastní. 

Silné stránky Slabé stránky 

- funkční a schopné povodňové 

komise obcí a měst v ORP Náchod  

- povodňová opatření  

- optimální fungování složek IZS  

a dobré technické vybavení 

- kvalitně zpracovaný povodňový 

plán včetně jeho neustálé 

aktualizace 

- program prevence před povodněmi 

- zkušenosti získané při povodni  

- kontrola jezů při zvýšených 

povodňových průtocích  

- nepřehledná evidence PPO  

- nevčasné uzavírání a značení 

nesjízdných komunikací  

 

Příležitosti Hrozby 

- spolupráce s dalšími obcemi  

- modernizace techniky a nové 

technologie u zasahujících složek  

- podpora preventivních opatření  

- informovat ohrožené obyvatelstvo 

prostřednictvím SMS zprávy  

- podcenění MU ze strany 

obyvatelstva a řídích orgánů 

- neochota spolupráce obyvatelstva 

- únik nebezpečných látek do 

vodního toku a ŽP 

- nedostatek finančních zdrojů  

- přesah vodního toku přes výšku 

PPO 
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5.3.2 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Silné stránky  

Z provedené analýzy je patrné, že ORP Náchod má poměrně velké množství 

silných stránek vtažených k PPO, což je přínosem pro ORP Náchod. Zejména 

funkčnost a schopnost povodňových komisí obcí a měst se prokázala během 

povodně v roce 1997. Ke zvládání povodňových událostí napomáhá kromě 

povodňových opatření také kvalitně zpracovaný povodňový plán včetně jeho 

každoroční aktualizace. Povodňová událost v roce 1997 také výrazně napomohla 

k lepší připravenosti ORP Náchod na případné povodně. K silným stránkám patří  

i programy prevence před povodněmi, které zastřešuje Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy v závislosti na jednotlivých 

programech. Pro ORP Náchod by mělo být prioritní všechny silné stránky 

dlouhodobě udržovat a snažit se přidávat další.  

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky patří nepřehledná evidence o současných PPO v ORP Náchod. 

V minulosti několikrát došlo k pozdnímu vyhrazení jezů při zvýšených 

povodňových průtocích, což mělo za následek zaterasení jezu naplaveninami.  

Tudíž je důležité, aby jezy podléhaly neustálému dozoru při zvýšených průtocích  

a v případě nouze se s nimi zavčas manipulovalo. V minulosti, zejména při povodni 

v roce 1997, došlo k pozdnímu uzavírání a značení nesjízdných komunikací 

z důvodu nedostatečné spolupráce mezi SÚS Náchod a PČR. Všechny zmíněné 

slabé stránky by se ORP Náchod měla snažit do budoucna eliminovat 

Příležitosti 

K lepšímu zvládání potenciální povodňové události by napomohla spolupráce 

mezi obcemi – předávání informací, včasné varování před hrozící povodní, navýšení 
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modernizace techniky a technologie zasahujících složek, podpora preventivních 

opatření tak, aby se předešlo vzniku povodně. Další příležitostí by mohla být 

informovanost ohroženého obyvatelstva prostřednictvím SMS zprávy.  

Hrozby 

Poměrně významnou hrozbou je podcenění vzniklé povodňové události, jak ze 

strany řídících orgánů, tak i ze strany obyvatelstva (např. neochota spolupracovat). 

Další hrozbu představuje únik závadných látek do vodního toku a do okolního 

prostředí z objektů nacházejících se v blízkosti vodního toku (viz ohrožené objekty 

se závadnými látkami vyjmenované v teoretické části). Nedostatek finančních 

zdrojů na pokrytí nákladů a vzniklých škod během povodně také představuje 

hrozbu.   

5.4 Celkové zhodnocení  

Během povodně v červenci 1997 v Okrese Náchod se řízení povodňových 

zabezpečovacích a záchranných prací OPK Náchod a PK měst a obcí prokázalo  

za funkční a schopné. Zejména činnost HZS Náchod a JSDH obcí při ZLP včetně 

jejich spolupráce se plně osvědčila. Velmi dobře fungoval systém spojení 

jednotlivých složek IZS a OPK Náchod, která na základě toho měla přehled  

o aktuální situaci. Kladně se také hodnotila spolupráce mezi jednotlivými obecními 

a městskými povodňovými komisemi, zejména při předávání informací o SPA, 

vyhlašování evakuace a provedených zabezpečovacích povodňových pracích. 

Záporně byla hodnocena pozdní informovanost ze strany ČHMÚ HK o zvýšených 

průtocích a možnost vzniku povodňových stavů. Dále také nedostatečná spolupráce 

mezi SÚS Náchod a PČR při značení neprůjezdných komunikací a řízení dopravy 

[23].  
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6 DISKUZE 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na analýzu povodňové události v roce 1997 

ve východních Čechách – ORP Náchod. Jak už bylo zmíněno v úvodu, povodně 

patří mezi nejčastější přírodní katastrofy v České republice.  Jenom ORP Náchod 

v minulosti zasáhlo několik povodní, přičemž ty největší byly v roce 1872, 1979 a 1997.  

I když povodeň v roce 1997 postihla okres Náchod, kam spadá i ORP Broumov, 

ORP Jaroměř, pro účely bakalářské práce byla analyzována pouze oblast  

ORP Náchod. Primární zdroje informací, ze kterých vycházím takřka v celé práci, 

jsou materiály poskytnuté městským úřadem v Náchodě – souhrnné zprávy  

o povodni, povodňový plán ORP Náchod, povodňový plán města Náchod, záznamy 

z jednání OPK Náchod, situační zpráva o rozsahu škod z červencových povodní 

1997 a konzultace s pracovníky odboru životního prostředí. Musím podotknout,  

že některá data se lišila, byla nepřesná a bylo třeba je znovu prověřit. Největší 

nesrovnalosti byly ve vyhlašování jednotlivých SPA a v konkrétních časech 

provedené evakuace ohrožených osob. Tyto informace jsem tak čerpala ze 3  

zdrojů – denní záznamy OPK, obecný popis povodňových vln, záznamy z jednání 

OPK, abych dostala komplexnější časový záznam. Data se lišila pouze v několika 

časech, tudíž jsem je zaokrouhlila na celé hodiny nebo použila obecný  

popis – ranní hodiny, odpolední hodiny atd. Nicméně i přes některé nesrovnalosti  

v datech, které přikláním zápisům pořízených z několika povodňových komisí,  

mě velmi překvapila detailnost zpracovaných záznamů o povodni, popisy činností 

jednotlivých členů OPK a zasahujících složek včetně vyčíslení škod zasažených obcí 

povodní. Pouze záznamy o následných likvidačních pracích byly nedostatečné.  

Jiné zdroje (internet, monografie), které by se zabývaly povodní v roce 1997 přímo 

v ORP Náchod, jsem nenalezla nebo informace v nich byly obsahem nedostatečné 

pro účely této práce. 
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6.1 Příčiny povodně v roce 1997 

Příčiny povodní v roce 1997 v červencových dnech byly způsobené  

tím, že se Česká republika nacházela ve studené frontě a zapříčinila tak nadměrný 

výskyt dešťových srážek. Ve východních Čechách je krajina nížinného, podhorského 

i horského charakteru. Z toho důvodu došlo k nerovnoměrnému rozdělení 

regionálních srážek, které měly vliv na vývoj hydrologické situace. K nejvyšším 

průtokům docházelo v horních úsecích vodních toků, které postupně klesaly  

ve směru vodního toku. 

6.2 Průběh povodně v roce 1997 

V této části bakalářské práce se zaměřuji na průběh jednotlivých povodňových 

vln na vodních tocích Úpa a Metuje. ORP Náchod zasáhly celkem dvě povodňové 

vlny na obou vodních tocích. První povodňová vlna trvala od 7. 7.  

do 8. 7. a druhá povodňová vlna trvala od 18. 7. do 21. 7. Průběh první a druhé 

povodňové vlny na jednotlivých vodních tocích včetně vyhlašování jednotlivých 

SPA je pro lepší přehled čtenáře znázorněn graficky, viz obrázek 6-9. Vycházela jsem 

především ze záznamů o povodňových průtocích na jednotlivých hlásných 

profilech kategorie A, B a z denních záznamů činností OPK Náchod. Obecně lze  

říci, že větší intenzita povodně v obou případech byla během první povodňové vlny. 

Vypovídá o tom nejen výše povodňových průtoků, které dosahovaly až 142 m2/s  

na hlásném profilu Krčín (Metuje) a 66 m2/s na hlásném profilu Česká Skalice – Zlič 

(Úpa), ale také nutná evakuace ohrožených osob.  Druhá povodňová vlna měla 

daleko nižší intenzitu a měla výrazně pozvolnější průběh. Orgány OPK měly tak 

dostatek času se připravit a zajistit příslušná opatření – převod povodňových 

průtoků do vodní nádrže Rozkoš a včasné vyhrazení jezu.   
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Zaplavená území a evakuace  

Na základě analýzy průběhu povodně byla zpracována mapa, ze které lze vyčíst 

v jakých oblastech došlo k rozlivům vody mimo koryto řeky, viz obrázek 10.  

Mapa znázorňuje zaplavená území pouze první povodňovou vlnou, neboť ta měla 

daleko větší intenzitu a způsobila tak větší škody. V oblastech, kde je hustší 

šrafování, byla situace daleko vážnější. Jedná se tedy o oblasti v okolí obcí Česká 

Skalice, Nové Město nad Metují, Hronov a Maršov nad Metují. Zaplaveny byly 

převážně neobydlené oblasti (louky, pole, atd). Nicméně došlo k zaplavení  

i několika obytných domů a podniků nacházejících se v blízkosti vodních toků.  

Vycházela jsem především ze škod vzniklých na majetku, který poškodila povodeň, 

a dále také z míst, kde byla provedena evakuace. Ta proběhla v oblastech, které byly 

ohroženy povodňovou vlnou. Pro lepší představivost čtenáře, jsem zpracovala 

mapu, která znázorňuje postižené oblasti první povodňovou vlnou (vycházela jsem 

z předchozí mapy). Mapa dále zobrazuje v jakých oblastech byla vyhlášená 

evakuace, ať už řízená nebo samovolná, viz obrázek 11. Celkem bylo evakuováno 

okolo 350 osob, z toho pro cca 250 osob bylo zřízeno nouzové ubytování.  

Zbylé osoby se evakuovaly ke svým příbuzným či přátelům. Musím však  

podotknout, že bohužel nebyla zpracována žádná souhrnná zpráva, která by 

zaznamenala přesný počet evakuovaných osob, v jakých hodinách se evakuovali  

a počet umístěných osob v evakuačních zařízeních. Informace jsem získala 

z denních záznamů OPK Náchod a HZS Náchod, které mimo jiné zaznamenávali 

každou provedenou činnost, což zapříčinilo nepřehlednost záznamu o evakuaci. 

Činnosti OPK Náchod a nasazené SaP 

Obecně lze říct, že každý člen OPK měl přidělené jednotlivé úkoly v závislosti  

na jeho kompetenci, viz kapitola činnosti OPK Náchod. Na rozdíl od záznamu  

o evakuaci byly tyto činnosti přehledně evidovány – denní záznamy OPK Náchod. 

V této dokumentaci je přehledně zaznamenáno, jaká činnost se prováděla, kdo ji 

prováděl a kdy byla prováděna. To samé bylo zaznamenáno v dokumentaci 
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s denními záznamy o činnostech HZS a JSDH obcí. Zasahující složky se podílely jak 

na záchranných, tak i likvidačních pracích. Činnosti HZS Náchod a JSDH obcí 

zahrnovaly evakuaci osob (zejména dětských táborů), zprůjezdnění komunikací, 

odčerpávání vody ze zaplavených prostorů (sklepů atd.), odstraňování naplavenin 

z řeky, aby nedošlo k zatarasení jezu či průčelí mostu a následnému vybřežení. 

Spolupráce mezi JSDH obcí a HZS Náchod a profesionalita zasahujících složek tak 

napomohla k efektivnímu zvládání MU.  

Škody  

Celkové škody byly vyčísleny přibližně na 33,9 mil. Kč. Vycházela jsem 

především ze záznamů přehledu škod obsažených v souhrnné zprávě o povodni. 

Z analýzy vyplývá, že největší ztráty utrpělo zemědělství, jehož hodnota škod byla 

vyčíslena na 14,2 mil. Kč. Je to z důvodu, že velkou část zaplavených oblastí tvořily 

neobytné oblasti – louky a pole. Škody na rostlinné výrobě tak tvořily největší podíl 

z celkových škod v zemědělství. Výrazně velké škody zaznamenaly i firmy, jejichž 

celková hodnota škod se vyšplhala až 11,7 mil. Kč.  Zbytek byl zaznamenán  

na soukromém majetku osob a obecním majetku. Újma na majetku obcí a měst 

tvořila nejmenší podíl z celkových škod (cca 3,7 mil. Kč) vzniklých při povodni. 

Poškozena byla zejména dopravní infrastruktura, a to v okolí Teplice nad Metují  

a Hronova, a také mosty v okolí Náchoda. Jak již bylo zmíněné, největší zaplavenou 

oblast tvořily neobytné oblasti, tudíž majetek obcí neutrpěl tak velké škody.  

Obecně lze říct, že hodnota vzniklých škod nebyla tak velká jako u povodní v jiných 

částech České republiky ve stejném roce. Například souběžné povodně na řekách 

Morava a Odra způsobily škody vyčíslené až na 63 mld. Kč. Tyto dvě události 

každopádně nelze doslova porovnávat, neboť intenzita povodní na Moravě byla 

daleko vyšší a způsobila mnohem větší škody [26].  
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Protipovodňová opatření 

Ucelený dokument , který by obsahoval současná PPO v ORP Náchod, bylo velmi 

obtížné najít. Na internetových stránkách lze najít kompletní povodňový plán 

Královéhradeckého kraje, který mimo jiné obsahuje vyhodnocení protipovodňové 

ochrany na území kraje. Obsahem je také editor povodňového opatření, jehož 

součástí je seznam jednotlivých PPO. PPO jsou rozdělena podle vodního toku, ORP, 

typu opatření, stavu realizace a úrovně zpracování.   

Okolí Náchoda sužovaly povodně už od pradávna. První datovaná povodeň 

zasáhla již v roce 1872 a další na sebe nedaly dlouho čekat, viz kapitola historie 

povodní v ORP Náchod. Právě kvůli opakujícím se povodním byl podán návrh  

na regulaci řeky Metuje a zaklenutí menšího vodního toku Radechovka. Tok řeky 

Metuje byl postupně narovnán, zkrácen a posunut o 70 m. Řeka byla převedena  

do umělého koryta zahloubeného až 3 m pod původní úroveň a původní meandry 

byly zasypány. Radechovka byla svedena do podzemí až po druhé světové válce  

a její říční koryto bylo vydlážděno náhrobními kameny z židovského hřbitova [14].  

Také povodně v roce 1997 přispěly k efektivnějšímu řešení prevence  

před povodněmi. Právě katastrofální povodně daly impulz k tomu, aby se pouze 

neodstraňovaly vzniklé škody, ale dbalo se také na prevenci před povodněmi. 

Ministerstvo zemědělství v roce 1997 a 1998 poskytlo dotace na nápravu škod 

vzniklých po povodni a realizaci PPO. Aby se urychlila výstavba PPO, byl založen 

v roce 1999 dotační program – protipovodňová opatření. Tento program umožnil 

vybudovat několik desítek PPO na území východních Čech, mezi které také patří 

úprava vtoku do přivaděče na VD Rozkoš. V rámci druhého programu v letech 

2002–2007 byla na VD Rozkoš zvýšená ochranná funkce nádrže na přítoku a odtoku. 

V rámci třetího programu prevence před povodněmi byla provedena úprava koryta 

řeky Metuje ve Velkém Poříčí. Mezi další PPO, kterými disponuje ORP Náchod, 

patří ochranné hráze a suché nádrže. Z dostupných informací jsou na území  
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ORP Náchod vybudované dvě ochranné hráze – v Malém poříčí a v Ratibořicích. 

Tyto hráze plní funkci především v oddělení chráněné oblasti od vodního toku  

a následného odvedení kulminačních vod do území k tomu určených. Ochranná 

hráz v Malém Poříčí se nachází na úseku mezi Bělovsem a Malém Poříčí podél 

pravého břehu v délce 633 m. Ochranná hráz v Ratibořicích se nachází na úseku  

od rozdělovacího objektu Zlič až po úsek před Vodním mandlem. Celková délka 

ochranné hráze je 1033 m. V ORP Náchod se také nachází 5 suchých nádrží,  

jejichž funkcí je vytvoření retenčního prostoru, který se naplní až v momentě,  

kdy dojde k vybřežení přilehlého vodního toku. Jedná se především o typ 

homogenní sypané hráze, což znamená, že mají stabilizační a těsnící část z jednoho 

druhu zeminy (jílovito – písčitá zemina) [29].  

6.3 SWOT analýza 

Prostřednictvím SWOT analýzy byla zhodnocena PPO v ORP Náchod. 

Z provedené analýzy vyplývá, že PPO má nejvíce silných stránek. To je pro ORP 

Náchod velký přínos a tyto silné stránky může využít k eliminaci hrozeb. Největší 

hrozbu představuje podcenění povodňové situace. Podcenění situace ze strany 

obyvatelstva může představovat problém například při neochotě spolupracovat 

během evakuace. Mohou tak ohrozit nejen sebe na životě a zdraví, ale také ostatní 

členy rodiny a zasahující složky. Podcenění vzniklé MU ze strany řídících orgánů 

může naopak představovat větší hrozbu než samotná MU. Může dojít například  

k pozdnímu varování, vyrozumění, zahájení povodňových zabezpečovacích prací, 

záchranných prací, povolání nedostatečných SaP atd. Proto je nutné ke každé MU 

přistupovat zodpovědně a vždy vzniklou situaci řádně vyhodnotit.  

6.4 Vyhodnocení povodňové připravenosti ORP Náchod  

V celé bakalářské práci jsem se zaobírala analýzou povodňové události  

v roce 1997 a povodňovou připraveností ORP Náchod. Z provedené analýzy 
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vyplývá, že byla prokázaná funkčnost povodňových komisí obcí a schopnost řízení 

povodňových zabezpečovacích prací a záchranných prací během povodně  

v roce 1997. Zejména se osvědčila činnost HZS Náchod a JSDH obcí při ZLP.  

Na velmi dobré úrovni byl systém spojení jednotlivých složek IZS  

(konkrétně v síti HZS Náchod). Díky němu OPK Náchod okamžitě obdržela 

informace o aktuální situaci v okrese. OPK a obecní povodňové komise postupovaly 

při řízení těchto prací dle schválených povodňových plánů. Z průběhu povodně  

a jejího řešení vyplývá, že nelze opomenout prevenci předcházení vzniku škod 

způsobených povodní. Z toho důvodu vznikla jednotlivá opatření jako jsou 

například vhodné úpravy vodních toků a budování PPO, viz kapitola 

protipovodňová opatření v ORP Náchod.  

Od povodní v roce 1997 uběhlo již spoustu let a povodňová připravenost  

ORP Náchod se podstatně zlepšila. Nastaly legislativní změny, jejichž cílem  

bylo sjednotit působnosti a pravomoci orgánů státní správy a orgánů územních 

samosprávných celků, definovat práva a povinnosti právnických a podnikajících 

fyzických osob při přípravě a řešení MU. Mezi tyto legislativní změny patří zejména 

vznik krizových zákonů (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, zákon č. 240/2000 Sb., krizový 

zákon, zákon č. 241/2000 Sb., HOPKS, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  

(obecních zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)) a novelizace 

stávajících zákonů (zákon č. 254/20001 Sb., vodní zákon, zákon č. 12/2002 Sb. o státní 

pomoci při obnově území). Dále došlo k modernizaci předpovědní a hlásné 

povodňové služby, která spočívala v obnově radarového systému a automatizaci 

měrných stanic na vodních tocích. Zkvalitnilo se i technické vybavení a příprava 

povodňových orgánů a podpůrných složek pro zvládání povodňové situace. 

Především se začal klást větší důraz na preventivní opatření, což dokazuje přijetí 

Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky schválenou 

usnesením vlády České republiky č. 328 ze dne 19. 4. 2000 a poskytnutí dotačních 

programů pro realizaci PPO [26].  
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Zvládání povodňové situace je úzce vázáno na realizaci povodňových opatření, 

která jsou podrobně popsána v teoretické části. Také zkušenosti získané během 

povodně v roce 1997 přispěly k lepší ochraně před povodněmi, neboť tato událost 

odhalila nedostatky, na jejichž základě byla učiněna příslušná opatření.  

Dále ORP Náchod disponuje několika PPO, které jsou popsány v praktické části, 

včetně provedené SWOT analýzy.  I když se v posledních letech na území  

ORP Náchod nevyskytly žádné větší povodně, hodnotím její povodňovou 

připravenost za dostatečnou. Nicméně nebezpečí vzniku povodně představuje 

stálou hrozbu pro obce a její obyvatele, tudíž navrhuji několik doporučení  

pro navýšení povodňové připravenosti. 

6.4.1 Doporučení pro navýšení povodňové připravenosti   

Pro zlepšení povodňové připravenosti ORP Náchod navrhuji tato doporučení:  

• zpracování digitálních povodňových plánů obcí včetně pravidelné 

aktualizace, 

• osvěta pro místní obyvatelstvo (co dělat v případě vzniku MU), 

• pojištění nemovitostí v rizikové oblasti, 

• včasné reagování na vzniklou MU a na její změny, 

• včasně informovat ohrožené obyvatelstvo, 

• kontrola PPO z hlediska jejich funkčnosti a údržby. 

Zpracování digitálních povodňových plánů obcí včetně aktualizace 

Pro navýšení povodňové připravenosti ORP Náchod navrhuji, aby obce nemající 

zpracovaný digitální povodňový plán tento plán zpracovaly. Digitální povodňový 

plán má celou řadu výhod oproti klasickému. Obsahuje značné množství informací 

geografického charakteru s přímou vazbou na GIS a přehledný přístup k potřebným 

informacím. Informačně propojuje všechny úrovně povodňové komise. Povodňové 

plány by se měly aktualizovat pokaždé, když dojde k novému zjištění v terénu, 
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změně odtokových poměrů, změně kontaktů a také po povodni.  

Z toho vyplývá, že aktualizace povodňových plánů jednou ročně může být 

nedostatečná. 

Osvěta pro místní obyvatelstvo 

I když v minulosti nedošlo k panice a neochotě spolupracovat s příslušnými 

orgány například při evakuaci, je zapotřebí, aby se těmto situacím nadále 

předcházelo v podobě průběžného vzdělávání a zvyšování připravenosti obyvatel 

na MU. Na stránkách Městského úřadu Náchod je k dispozici ke stažení Příručka 

pro obyvatelstvo. Každý však nemusí mít přístup k internetu, proto dalším 

vhodným prostředkem může být pořádaní besed a zasílání informačních letáčků. 

Pojištění 

Občané bydlící v rizikové oblasti si dnes mohou vybírat ze široké nabídky 

majetkového pojištění, v rámci nichž jsou povodně pojištěny. Problém nastává  

v momentě, kdy občané pojistnou ochranu podcení, neboť nepovažují povodně  

za pravděpodobné, a v případě vzniku MU se spoléhají na pomoc státu.  

Škody na soukromém majetku v důsledku povodně v roce 1997 byly vyčísleny  

až na 4 mi.l Kč, z toho 362 tis. Kč představoval nepojištěný majetek.   

Včasné reagovaní na vzniklou MU a na její změny  

Včasné reagování na vzniklou MU spočívá ve včasné informovanosti o zvýšených 

průtocích a možnosti vzniku povodňových stavů. V závislosti na těchto informacích 

jsou zahájeny povodňové zabezpečovací práce, varování a vyrozumění, evakuace, 

záchranné práce atd. Nutné je počítat s tím, že charakter vzniklé MU se může měnit. 

Při vzniku problému je zapotřebí ihned reagovat, aby se tak předešlo větším 

majetkovým ztrátám, ohrožení na životě a zdraví obyvatel, poškození životního 

prostředí.  
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Včasná informovanost ohroženého obyvatelstva 

Aby se předešlo panice, ohrožení na životě a zdraví je zapotřebí včasně 

informovat obyvatelstvo o hrozící MU, případně o evakuaci. Obyvatelé budou mít 

tak dostatek času na připravení evakuačního zavazadla, zajištění svých obydlí  

a podle uvážení se evakuovat ke svým rodinným příslušníkům či přátelům. 

Informace mohou obdržet například prostřednictvím SMS zprávy, které se 

v poslední době stávají nedílnou součástí krizové komunikace při MU. Nicméně 

SMS zprávy jsou pouze podpůrným informačním prostředkem, a proto je nutné mít 

na paměti, že někteří občané nemusí být v této službě zaregistrovaní nebo může dojít 

k přerušení dodávek elektrické energie.  

Kontrola PPO 

Z hlediska funkčnosti a údržby je nutné, aby jednotlivá PPO podléhala kontrole. 

Tato kontrola by měla probíhat minimálně jednou ročně (v období jarního tání  

a letních povodní) povodňovou prohlídkou, která je zřízena povodňovou komisí 

ORP.  Předejde se tak případnému selhání PPO v případě vzniku povodně.  
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7 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabývala analýzou povodňové události v roce 1997 

ve východních Čechách a povodňovou připraveností ORP Náchod. V teoretické 

části jsem popsala organizaci ochrany před povodněmi v ORP Náchod, jednotlivá 

povodňová opatření, významné vodní toky včetně problémových oblastí a ohrožené 

objekty se závadnými látkami. 

Cílem práce bylo zanalyzovat povodeň v roce 1997 včetně zhodnocení jejího 

dopadu na ORP Náchod, pomocí SWOT analýzy vyhodnotit PPO a na základě 

zjištěných poznatků posoudit povodňovou připravenost ORP Náchod. 

Z vyhodnocených výsledků lze říct, že povodňová připravenost ORP Náchod je  

na velmi dobré úrovni. Může za to především novelizace a vznik nových zákonů, 

kladení většího důrazu na ochranu před povodněmi a také získané zkušenosti 

z povodně v roce 1997. Právě zmiňovaná povodeň dala impuls k tomu, aby se  

na území ORP Náchod realizovala některá PPO. Ta byla detailně popsána  

a vyhodnocena pomocí SWOT analýzy.  

V České republice povodně představují stálou hrozbu, a i když jim nejde 

stoprocentně zabránit, je možné se na ně alespoň připravit a minimalizovat tak její 

následky. Na území ORP Náchod se sice nevyskytly žádné katastrofální povodně, 

přesto je zapotřebí věnovat jim stálou pozornost a dbát na prevenci. Starostové obcí 

a měst by měli naplňovat povinnosti, které jim ukládá zákon o vodách. Týká se to 

zejména v dodržování plánu povodňových prohlídek i v období, kdy nehrozí vznik 

povodně. Dále by měli klást důraz na prověřování existence povodňových plánů  

u všech subjektů, které se nacházejí v zátopové oblasti. Také je důležité, aby se 

v územním plánování obcí přísně dodržovaly záplavové oblasti. Podstatné je 

povodňovou ochranu neustále rozvíjet a nepodlehnout pocitu úplné ochrany.   
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ORP – obec s rozšířenou působností  

PK – povodňová komise 

SPA – stupeň povodňové aktivity 

ŽP – životní prostředí  

OPIS – operační a informační středisko  

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

KHK – Královehradecký kraj 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav  

MěÚ – městský úřad  

ZaLP – záchranné a likvidační práce 

IZS – integrovaný záchranný systém 

PČR – Policie České republiky 

KŘ KHK – krizové řízení Královehradeckého kraje 

ÚO – územní odbor 

HPPS – hlásná a předpovědní povodňová služba 

POVIS – povodňový informační systém  
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MIS – místní informační systém  

JSDH – jednotky sboru dobrovolných hasičů 

VN – vodní nádrž 

PPO – protipovodňová opatření  

SÚS – Správa a údržba silnic  

OkÚ – okresní úřad   

OPK – okresní povodňová komise  

ZŠ – základní škola  

ČOV – čistička odpadních vod  

VaK – vodovody a kanalizace  

OHS – okresní hygienická stanice 

ČSAD – Československá státní automobilová doprava 

OŘ – obvodní ředitelství  

MU – mimořádná událost  

SaP – síly a prostředky  

HOPKS – hospodářská opatření pro krizové stavy   

GIS – geograficky informační systém 
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Příloha 2: Fotografie povodní v roce 1924–1997 [17] 

 

 

 

 

 

 

 

Povodeň v Bělovsi – Malé lázně, 1924 [17] 

 

Povodeň na Plhovském náměstí, 1938 [17] 
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Povodeň v Bražci, 1979 [17] 

 

Náchod – Bražec 8.7.1997 [23] 
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Česká Skalice – Zlič 7.7. 1997 [23] 

 

Náchod – pivovarský jez [23] 
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Náchod – Běloves 8.7.1997 [23] 

 

Náchod – Staré město nad Metují [23] 
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Příloha 3: Popis povodně v Náchodě, 1872, deník J.K.Haše [18] 

 

„V sobotu dne 25. t. m. po druhé hodině odpůldne zatáhla se obloha a nad celou 

severovýchodní krajinou zdejší silný liják spustil se a trval až do osmi hodin ráno. Již s 

večerem v sobotu počala stoupati naše Metuj a to velmi rychle a o jedenácté hodině v noci 

vystoupila již z řečiště a rozvodňovala se velmi rychle, tak že v poledne celé údolí  

Hronovsko-Náchodsko-Novo-Městské v pravém slova smyslu bylo zatopeno. V půl třetí 

dosáhla povodeň největších rozměrů: Od Hronova k Náchodu – vše jedno jezero, všudy divé 

proudy kozkaceného živlu, nikde ani stopy o včerejší krásné, bohaté úrodě zemské, vše pod 

vodou! …. Ukrutný to pohled! Předměstí Kamenice jest zaplaveno a není odtud přístupu do 

města, kam též voda, tlačíc se kanály, až na náměstí vníká. 

Ve čtvrtek dne 6. června o 11. hodině ranní vznesla se nad naší krajinou bouře, která, jelikož 

od 25. května jedna bouře druhou neustále stíhá, nebyla nijak nápadnou. Hrom několikráte 

zarachotil, blesk asi dvakráte sjel a – prudký liják spustil se z černých mračen, která se od 

Náchoda ku Kostelci táhla. Asi o půl 12. ráno rozlehla se městem zvěst, že v blízké Bělovsi 

voda silně roste. Od Babího valily se celé spousty vod úžlabinami a po kopcích v divném 

jeku…v krátkém okamžení bylo údolí běloveské opět pod vodou. Dívka jedna byla na cestě od 

Babího od vln se hrnoucích stržena a utonula v rozkacených vlnách. 

Včera 11. července vznesla se okolo 11. hodiny ranní nad naší krajinou krutá bouře, která patří 

k největším, které naši krajinu kdy stihly. Voda hrnula se Novým Světem jako řeka, sthala 

úplně obecní, z jara teprv vystavěnou silnici, potrhala pole, vnikla do příbytků, shrnula se po 

krajském předměstí do města a spojivši se zde s přívaly jinými, zaplavila v mžiknutí náměstí 

až po kostel, vnikla do krámů a domů ještě více, nežli dne 26. května a 6. června. Předměstí 

Dolejší Podměstí podobalo se jezeru; rychle vyhnali obyvatelé dobytek a vynesli nábytek. 

Chraň nás Bůh dalšího neštěstí nás stíhajícího“ [18].  

  


