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Vzpomínka na srpnové povodnû 2002 

„VODA H2O“
CHEMICKÁ SLOUâENINA PODMI≈UJÍCÍ ÎIVOT

NA ZEMI

nezbytná, divoká, nespoutaná, tekoucí, sladká, ãistá, 
pitná, slaná, dobrá, niãivá ………………… a také

 „VELKÁ VODA“
V SRPNU ROKU 2002 ZASÁHLA DO ÎIVOTA NA·EHO 
MùSTA, ZPÒSOBILA OBROVSKÉ MATERIÁLNÍ ·KODY, 

ZAP¤ÍâINILA OSOBNÍ TRAGÉDIE MNOHA RODIN  
A NEVRATNù ZASÁHLA 

DO OSUDÒ MNOHA NA·ICH SPOLUOBâANÒ

1. stupeÀ bdûlosti:   vyhla‰uje se pfii stoupání vodní hladiny,  je potfieba vûnovat 
toku zv˘‰enou pozornost, napfiíklad v Praze se pfii tomto 
stavu vyklízejí náplavky u Vltavy.

   
2. stupeÀ pohotovosti:  vyhla‰uje se ve chvíli, kdy vzniká sama povodeÀ, voda se 

na nûkter˘ch místech rozlévá, ale mimo obydlená území, 
napfiíklad na pole, zasedá povodÀová komise

3. stupeÀ ohroÏení:   voda zaãíná ohroÏovat obydlená místa, hrozí nebezpeãí  
ohroÏení majetku a ÏivotÛ v místû, kde se voda rozlévá. 
MÛÏe se vyhlásit také ve chvíli, kdy napfiíklad hrozí pro-
trÏení vodního díla.                                      
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JAK TO V·ECHNO ZAâALO… 
V srpnu 2002 do‰lo v povodí Vltavy 
ke dvûma v˘znamn˘m sráÏkov˘m 
epizodám (6. aÏ 8. srpna a 11. aÏ 
13. srpna), které mûly za následek 
v‰eobecné rozvodnûní tokÛ. Násled-
kem první sráÏkové epizody bylo 
rozvodnûní tokÛ v oblasti Novohrad-
sk˘ch hor a ·umavy, do‰lo k nasyce-
ní velké ãásti území povodí Vltavy, 
které pak mûlo katastrofální dÛsled-
ky spolu se sráÏkami druhé sráÏkové 
epizody. Na povodí Vltavy spadlo 
4,978 mld. m3 vody. âesko zasáhla 
pûtisetletá aÏ tisíciletá povodeÀ.

Pro v˘voj povodnû byl rozhodu-
jící pfiedev‰ím odtok ze zdrojov˘ch 
oblastí tj. z povodí Vltavy a Be-
rounky. PrÛbûh povodnû na Vltavû 
byl v˘raznû ovlivnûn Vltavskou 
kaskádou, která zcela transformo-
vala první, men‰í vlnu povodnû. 
Pfii druhé povodÀové vlnû pak nádrÏe Vltavské kaskády pozdrÏely nástup povodÀo-
vé vlny a tím poskytly ãas nezbytn˘ pro protipovodÀová opatfiení. 

Díky Orlické pfiehradû byla druhá povodÀová vlna pozdrÏena o 18 hodin. 
I pfiesto se vedly dlouhé laické i odborné debaty o správném vyuÏití Vltavské kas-

kády ve smyslu ovlivnûní katastrofálních následkÛ povodní.
Nejniãivûj‰í povodeÀ v novodob˘ch dûjinách postupnû zasáhla v srpnu 2002 

cel˘ tok Vltavy a následnû i Labe. PostiÏeno bylo celkem 753 obcí, evakuováno bylo 
220 000 lidí, zniãeno bylo více neÏ 1 000 domÛ. Nejtragiãtûji dopadly obce Metly 
a Zálezlice. 

PovodeÀ v r. 2002 si vyÏádala 17 lidsk˘ch ÏivotÛ. 
V dÛsledku této povodnû byl schválen zákon o v˘jimeãném stavu a zákon o integro-

vaném záchranném systému, také 
byly zpracovány protipovodÀové 
plá ny, na základû nichÏ byla reali-
zována protipovodÀová opatfiení na 
mnoha místech republiky.

P¤I·LA 
PRVNÍ VLNA…
8. srpen –  zaãíná stoupat 

hladina Vltavy

Ilustraãní foto

Jó, v záfií 1890 to byla velká voda!  
Tak mû dali na zeì, aby bylo vidût 
kam aÏ voda sahala. Byly i dal‰í 
povodnû v letech 1940, 1954, 1965, 
1977, 1981, 1986, 1988, 1993.
A najednou srpen 2002 a já toho 
mûla nad hlavu.



Vzpomínka na srpnové povodnû 2002 

9. srpen – zatopena silnice podél fieky

10. srpen – hladina Vltavy mírnû opadla

OPùT PR·ELO, ZAâÍNÁ OPRAVDOVÁ KATASTROFA!
11. srpen –  v 9.00 hod. je stav vody + 1,48 m nad normál. Oãekávány jsou dal‰í 

vytrvalé de‰Èové sráÏky. Hladina Vltavy opût stoupá. Ve veãerních hodi-
nách zaãíná evakuace obyvatel. 

12. srpen –  8.00 hod. stav vody je + 2,20 m nad normál. Evakuace pokraãuje.
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POVOD≈OVÁ VLNA DORAZILA DO KLECÁNEK!
13. srpen –  rychlé stoupání hladiny: v 5.00 hod. + 3,92 m; v 10.00 hod. + 4,54 m; 

v 15.00 hod. + 5,48 m; ve 20.00 hod. + 6,83 m

14. srpen –  mezi 17. a 18. hod. dochází ke kulminaci. Hladina Vltavy dosahuje 
v˘‰ky 184,37 m n.m. tj. + 9,37 m nad normál. 

Klecánky 13. srpna 2002

Klecánky 14. srpna 2002

 Foto: LaÀkovi

Zaplaveno bylo 47 domÛ z toho 23 úplnû 

PostiÏeno povodní bylo 137 osob 

Evakuováno muselo b˘t 111 osob 

Ze zaplaven˘ch domÛ muselo b˘t 7 následnû zbouráno 

Celková odhadnutá ‰koda byla vyãíslena na 72 mil. Kã



Vzpomínka na srpnové povodnû 2002 
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Vzpomínka na srpnové povodnû 2002 
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DÍLO ZKÁZY DOKONÁNO!
15. srpen –  hladina zaãíná zvolna klesat. Ihned jsou zahájeny práce na odstraÀování 

‰kod

16. srpen –  pokles hladiny pokraãuje. Nûktefií obyvatelé se zaãínají vracet do vyto-
pen˘ch domÛ. 

17. srpen – pokraãují úklidové práce a zaãínají se sãítat ‰kody



Vzpomínka na srpnové povodnû 2002 

PfiestoÏe byla povodeÀ v r. 2002 pro mnoho obãanÛ 
Klecánek zniãující, je tfieba ji pfiiznat snad jedinou klad-
nou zásluhu: tato pfiírodní katastrofa dokázala v lidech 
vyvolat sounáleÏitost, ochotu pomoci sousedÛm blíz-
k˘m i vzdálenûj‰ím, oprostit se od malicherností v‰ed-
ního Ïivota a bez nároku na odmûnu a zisk poskytnout 
pomoc kaÏdému, kdo ji právû potfieboval. Ve chvíli 
nejkritiãtûj‰í mûli plné ruce práce pfiedev‰ím hasiãi, ale 
také elektrikáfii, ktefií postupnû odpojovali a zase na-
pojovali od pfiívodu elektrického proudu domy, tak jak 
hladina stoupala a klesala, zaji‰tûna byla okamÏitû ba-
lená pitná voda a dal‰í nezbytné vûci mezi které patfiilo 
m.j. obrovské mnoÏství gumov˘ch rukavic, nutn˘ch pfii 
odklízení následkÛ povodnû. S odstupem doby se zdá 
b˘t aÏ neuvûfiitelné, kolik se dostavilo bezprostfiednû 
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po opadnutí hladiny dobrovolníkÛ na úklid. Obrovsk˘ podíl na odstraÀování popo-
vodÀov˘ch ‰kod mûli samozfiejmû i pracovníci mûstského úfiadu. KdyÏ se dnes pro-
jdeme kolem fieky, nikdo by nevûfiil, Ïe se zde pfiehnala pfied 10 lety povodeÀ. V‰e je 
opravené, uklizené, pfiib˘vá sportovních zafiízení i sezónních moÏností obãerstvení, 
také pfiívoz dostal nov˘ kabát a vysázeny byly i nové stromy. Ale nejvût‰í obdiv si 
po tûch letech zaslouÏí lidé, ktefií byli povodní bezprostfiednû postiÏeni, a pfiesto 
na‰li sílu a odvahu se do vytopen˘ch, zabahnûn˘ch a vodou nasákl˘ch domÛ opût 
vrátit, zrekonstruovat je a pokraãovat dál v bûÏném kaÏdodenním Ïivotû „u fieky“. 
Kdo tuto situaci nezaÏil, ten si moÏná zcela neuvûdomuje, jak obrovsk˘ zásah  
do lidského Ïivota povodeÀ pfiiná‰í. KaÏd˘ máme spoustu vûcí, na nichÏ lpíme,  
o nichÏ si myslíme, Ïe bez nich nemÛÏeme Ïít apod. A tito lidé ve sv˘ch zapla-
ven˘ch domech právû o takové zdánlivû obyãejné vûci pfii‰li. Snad kdyby je vzala 
voda, nebylo by to tak hrozné, jako kdyÏ kaÏd˘ z postiÏen˘ch musel po opadnutí 
vody tyto vûci vyprostit z nánosu bahna a zlikvidovat. Nûkteré vûci byly zniãené, 
nûkteré kontaminované neãistotami a tak je‰tû dnes mÛÏeme zaslechnout: „já uÏ 
nemám Ïádné fotografie dûtí, kdyÏ byly malé“, „pfii‰la jsem o v‰echny vyzkou‰ené 
recepty na peãení“, „nemám Ïádné vysvûdãení ze ‰koly“ atd. A jestli Vám to pfiijde 
dnes uÏ úsmûvné, zkuste se rozhlédnout kolem sebe a uvûdomit si o co v‰echno 
byste nechtûli pfiijít. A to se stále zaobíráme jen hmotn˘mi statky. A co du‰e? A zde 
právû pramení ta obrovská odvaha zÛstat ve svém, povodní zniãeném domû a vrátit 
vûcem i Ïivotu fiád. Kdyby tito lidé nena‰li dostatek odvahy, o níÏ je fieã, vypadala 
by dnes polovina Klecánek jako mrtvá vysídlená vesnice.

 Foto : J. Relich

„TûÏké ãasy vám dodávají odvahu k tomu,  
  abyste mysleli na nemyslitelné.“

Andy Grove

Za mûsto Klecany    
Ivo Kurhajec – starosta

Dûkujeme p. LaÀkové, p. Relichovi, p. Kubíãkové
a klecansk˘m hasiãÛm za poskytnuté fotografické materiály.



...po deseti letech


