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• Které způsobil člověk 

• Vypouštění 
skleníkových plynů- 
globální oteplování 
atmosféry-více 
energie-častější 
extrémy počasí-
vichřice,prudká sucha 
nebo deště 

•   



  

 2.Kácení lesů-ničení 
rozptýlené zeleně-
rychlejší odtok 
vody 

•   



  

3.Meliorace polí    



  

• 4.Místo listnatých 
stromů-smrkové 

  



  

• 5.Narovnávání 
meandru 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Nowitna_river.jpg


  

• 6.Zhutňování půdy 
těžkými traktory-
půda nasaje míň 
vody 

  



  

• 7.stavba domů v 
záplavových 
oblastech 

  



  

  

  

8.Zanedbávání protipovodňových  
opatření 



  

• 9.Včasné neupouštění 
vodních nádrží 

•   



  

• 1.příčina-v srpnu 
nízký tlak vzduchu-
deště po celé ČR-v 
Jižních Čechách 
několik set mm srážek 
za týden 

•   



  

• -týden před velkou 
povodní-malá-menší 
škody,ale naplnila 
přehrady a rybníky-
nasákla půdu-ta už 
nemohla  dále 
vsakovat 

•   



  

• Povodeň v Čechách 
z roku 2002 je jedna z 
největších událostí 
svého druhu v historii 
České republiky  

   

http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


  

• Rozvodněné Labe a 
most 

• Voda na vodočtu 
stoupá 



  

    



  

Déšť rozvodňuje hladiny 
jihočeských 
řek,vodohospodáři 
odpouštějí naplněné 
přehrady,začínají přetékat 
rybníky 

  



  

Voda zaplavuje 
jihočeská města. 
Vltava v Praze 
přesáhla průtok 
1000 m³/s (2 SPA).  

  



  

Deště na jihu Čech 
ustaly a voda opadá. 
Vltava dosáhla 
průtoku 1500 m³/s 
(3 SPA) a začala 
klesat.  

  



  

První vlna záplav končí 
a začíná velký úklid a 
sčítání škod, 
meteorologové však 
varují před dalšími 
vytrvalými srážkami. 
Vltava v Praze klesla 
na 2 SPA.  

  



  

Začíná silně 
pršet,vodohospodáři 
odpouštějí přehrady 
ale,slibují že,Vltava 
nepřesáhne 1.vlnu 
záplav…stavějí se 
hráze z pytlů s pískem 

  



  

Začíná katastrofa; 
ukazuje se, že druhá 
vlna bude mnohem 
silnější než první . 
Vltavou v Praze 
protéká 1790 m³/s a 
začíná evakuace 
ohrožených oblastí . 

   



  

V Ústeckém kraji se 
připravují na stoletou 
vodu, probíhá 
hromadná evakuace 
měst a obcí, vypíná se 
elektřina a pomalu se 
zastavuje výroba 
velkých chemických 
podniků  

  



  

Stále prší, zatím nejvíce na 
severu Čech, v Orlických 
a Jizerských horách a v 
Krkonoších . Na Mělníku 
rozvodněná Vltava 
zvyšuje hladinu Labe a 
rozšiřuje koryto soutoku . 

  



  

Hladina Dyje na Znojemsku 
klesá. Nejhorší situace je 
v s.Čechách na 
Litoměřicku a ve st. 
Čechách kolem soutoku 
Labe s Vltavou jsou 
všechny vesnice min.metr 
pod vodou. Není most, 
přes který by se dalo 
přejet v Ústeckém kraji 
přes Labe.  

  



  

Na Litoměřicku se vytvořilo 
obrovské jezero, které má 
30 km na délku a v 
některých místech i 
10 km na šířku, zatopilo 
asi 30 vesnic a několik 
menších měst  

Labe v Ústí nad Labem 
kulminuje na 
11,9 metrech (max. stav 
zde činí 3,5m) 



  

• Záplavy v číslech 
Postižených obcí: 753 
-Evakuovaných lidí: 
225 000           
Škody: 73,3 mld. Kč 
(z toho přes 6 mld. 
pražské metro)  

  

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/145254-metro-v-praze
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Pisek_povoden.jpg


  

Škody na majetku 

Zaplaveno-60 objektů z toho 
37 rod. domků 

-škody na majetku občanů 
přesáhly 8.760.000,- 

-vytopeno 5 objektů obce 

-celkové škody:11.000.000,-  



  

• Hodaň - truhlářství - 400 
tisíc Kč  

• Švagr - stavební firma - 300 
tisíc Kč  

• Švagrová - stavebniny - 
500 tisíc Kč  

• COOP Jednota - 1. mil Kč.  

• Bejčková - obchod - 120 tisíc 
Kč  

• PABA - firma Paták - 2 mil. Kč  

• Spálenský - 10 mil. Kč  
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Obrázky 

Neprůjezdná 
silnice 
Neprůjezdná 
silnice 
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