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Vstupní podklady 

 Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu 

majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí 

v území postiženém povodní nebo jinou pohromou“ 

(příloha č. 1 k vyhlášce MF č. 186/2002 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 93/2006 Sb. - dále jen „Přehled odhadu 

nákladů“), 

 zprávy obcí, obcí s rozšířenou působností, krajů, 

 zprávy Hasičského záchranného sboru a Policie ČR, 

 zprávy správců povodí, 

 zpráva Ministerstva zdravotnictví, 

 podklady České asociace pojišťoven. 



Přehled odhadu nákladů 

 za jednotlivé obce vypracovávají kraje, v jejichž územním 

obvodu došlo k narušení základních funkcí a předkládají je 

Ministerstvu financí 

 stát může, pokud došlo k narušení základních funkcí v území 

v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou 

událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo 

nouzový stav, poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým 

osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s 

majetkem státu, a fyzickým osobám státní pomoc na obnovu 

majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v 

území 

 státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je 

nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou 

nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž 

základní funkci jako majetek zničený pohromou 



Přehledy odhadu nákladů 
Kategorie majetku 
1. Bytové domy poškozené (vhodné k opravám) 

2. Rodinné domy poškozené (vhodné k opravám) 

3. Bytové domy zcela zničené (k demolici) 

4. Rodinné domy zcela zničené (k demolici) 

5. Mosty, pozemní komunikace, dráhy a 
telekomunikace 

6. Inženýrské sítě 

7. Ostatní inženýrské a speciální stavby 

8. Stavby a zařízení preventivní infrastruktury 

9. Dopravní stavby a zařízení 

10. Ostatní stavby 

11. Vodní hospodářství 

12. Zemědělská produkce a lesní hospodářství 

13. Škody na životním prostředí 

14. Stroje a zařízení, dopravní prostředky,  
inventář a vnitřní vybavení 

15. Zásoby  

16. Školní pomůcky 

17. Sbírkové předměty, knihovní fondy a mobiliární 
fondy 

18. Ostatní (specifikovat v komentáři) 

Vlastník 
• Stát 

• Kraje 

• Obce 

• Podnikatelské subjekty 

• Fyzické osoby nepodnikající 

• Právnické osoby nepodnikající 

 
Příslušnost k jednotlivým resortům 

Odevzdané přehledy odhadů 

Kraj Obcí 

 Jihočeský 269 

 Plzeňský 96 

 Ústecký 74 

 Královehradecký 108 

 Liberecký 71 

 Středočeský 381 

 hlavní město Praha 1/18 MČ 

 Celkem 1 000 



Celkový přehled škod 

 stav nebezpečí vyhlášen v 6 krajích ČR 

 celkem postiženo 10 krajů včetně hlavního města Prahy 

 

 

 15 386 555 tis. Kč 
• Terezín (921,6 mil. Kč), Kly (265,9 mil. Kč), Hořín (243,4 mil. Kč), 

Křešice (231,6 mil. Kč) 

• škoda více než 100 mil. Kč – Ústí nad Labem, Litoměřice, Žatec, 

Křižany (Liberecký kraj), Dobřichovice, Klecany 



17 144 

2 012 647 

871 745 

568 409 

279 370 
4 091 519 

3 523 108 

3 841 484 

20 128 

161 000 

 kraje Karlovarský, Pardubický a Vysočina 

• nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

• odhad škod na základě zpráv obcí, ORP a krajů 

• k dispozici pouze některé statistiky 

Škody v krajích (tis. Kč) 
Škody v Praze 



Podíl jednotlivých odvětví na celkových škodách  



Poškozeno 

 více jak 1 000 km vodních toků  

 více než 350 vodních nádrží a rybníků 

 do vodních toků a vodních děl bylo přineseno téměř 

550 tis. m3 nánosů,  

 poškozeno celkem 187 objektů škol a školských 

zařízení 

 22 zdravotnická zařízení  

 29 ústavů sociální péče 

 64 kulturních a národních kulturních památek 

Bytové domy Rodinné domy 

Celkem 
poškozené k demolici poškozené k demolici 

Jihočeský 50 0 547 1 598 

Královehradecký 11 0 579 1 591 

Liberecký 0 0 1 0 1 

Plzeňský 7 0 176 0 183 

Středočeský 284 3 2 377 58 2 722 

Ústecký 360 0 1 663 1 2 024 

hlavní město Praha 145 0 451 2 598 

Celkem 857 3 5 794 63 6 717 



Škody na dopravní infrastruktuře 

 poškozeno více jak 700 silničních mostů, 4 mosty 

železniční 

 přes 4 500 km pozemních komunikací a železnic  

 

 v souvislosti s povodněmi bylo vyhlášeno téměř 100 

různých dopravních uzávěr a výluk  

• 8 výluk na železnici 

• 80 silnic jednotlivých tříd 

• ve zprávách nejsou vždy uváděna krátkodobá 

uzavření zaplavených místních komunikací v 

jednotlivých obcích 



Dopravní omezení 



Oběti na životech 

Evakuace a záchrana osob 

 nahlášeno celkem 16 úmrtí 

 12 osob utonulo 

 4 osoby zemřely v důsledku vzniklé situace (pád 

podmáčeného stromu, pád podmáčené chaty, 

zásah elektrickým proudem – pracovník ČEZ) 

 z toho 5 osob – neukáznění vodáci 

 

 bezprostředně bylo zachráněno 618 osob 

 za účasti hasičů bylo evakuováno přes 26 tis. osob 

 zařízení sociálních a zdravotních služeb 



Zdravotní dopady povodní 

 zasažení zdrojů pitné vody ve 102 obcích 

• 210 vodovodů zasaženo nebo ohroženo 

• 87 vodovodů - omezeno nebo zcela zakázáno využívání vody k 

pitným účelům 

 odebráno téměř 3 tisíce vzorků 

 nebyla zaznamenána žádná epidemie z kontaminované 

vody 



Srovnání s předchozími povodňovými událostmi 

 
srpen 2010 2009 

2006 

2013 2002 



Srovnání 

Červenec 1997 

 60 osob - úmrtí 

 62 700 miliónů Kč - škody 

Červenec 1998 

 10 osob 

 1 800 miliónů Kč  

Březen 2000 

 3 osoby 

 3 900 miliónů Kč  

Červenec 2002 

 2 osoby 

 100 miliónů Kč 

Srpen 2002 

 17 osob 

 73 200 miliónů Kč 

Březen - duben 2006 

   9 osob 

   6 000 miliónů Kč  

Červen – červenec 2009 

 15 osob 

 8 424 miliónů Kč 

Květen, červen 2010 

 3 osoby 

 5 123 miliónů Kč 

Srpen 2010 

 5 osob 

 10 138  miliónů Kč 

Červen 2013 

• 16 osob 

• 15 386 miliónů Kč 



Závěry a doporučení 

Chybí: 

 jednotný způsob evidence povodňových škod pro 

celé zasažené území 

• jasná identifikace zasažených obcí 

• jednotné struktura hlášení o povodňových škodách 

• centrální databáze pro všechny povodňové události 

 jednotné postupy vyhodnocování faktických 

povodňových škod 

• zpřesnění následků povodňových událostí 

Časově náročné získávání podkladů 
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