V 8.2 Povodeň v Olomouci
Délka videa: 05:15
Moderátorka:
Jako dalšího u nás vítám
mluvčího sboru olomouckých
hasičů Jindřicha Zapletala,
se kterým si budeme povídat
o olomouckých povodních z roku
1997, u kterých zasahoval. Dobrý
den!
Mluvčí hasičů:
Dobrý den!
Moderátorka:
Povodeň, která v červenci roku 97
zasáhla rozsáhlé oblasti v povodí
Moravy, byla jednou z nejhorších
přírodních katastrof našeho
regionu a zasáhla do životů tisíců
lidí nejen v Olomouci. Jak k ní
vlastně došlo?
Mluvčí hasičů:
Mohlo za to hlavně několik dnů
nepřetržitých, velmi intenzivních
dešťů. A také malá schopnost
krajiny zadržovat vodu. Nejvíce
postiženy byly okresy Bruntál,
Jeseník, Šumperk a Vsetín. V noci
ze 6. na 7. července musel být
kvůli zvyšování hladiny na povodí
řeky Moravy vyhlášen třetí,
tedy nejvyšší stupeň povodňové
aktivity.
Moderátorka:
Co to znamenalo pro vás hasiče?
Mluvčí hasičů:
Znamenalo to stav ohrožení
a museli nám pomáhat
i záchranáři ze záchranné
a výcvikové základny civilní
ochrany a další vojáci.
Moderátorka:
Můžete situaci našim
posluchačům více popsat? Jaký
měla povodeň průběh?
Mluvčí hasičů:
Nejdřív vznikal všeobecný
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zmatek v dopravě, vyskytovaly se
dopravní zácpy. Příjezdy vlaků
do Olomouce měly zpoždění
a třeba vlaky do Přerova
nejezdily vůbec. Povodňová vlna
postupovala dále do Litovle,
Přerova a obec Troubky kvůli
vodě téměř mizela z mapy. Lidé
měli pochopitelně strach z toho,
co přijde.
No, a další den, 8. července, se už
masa vody valila i k Olomouci.
Z přilehlé obce Horka nad
Moravou a městských částí
Chomoutov, Černovír a Nové
Sady se staly v podstatě Benátky.
Městská povodňová komise
vyzvala občany k evakuaci.
Moderátorka:
Co se dělo dál?
Mluvčí hasičů:
9. července po půlnoci byla
přerušena dodávka elektrického
proudu. Morava opustila své
koryto i v centru města, zaplavila
ulice, velká sídliště i továrny,
lidé se brodili k domům po pás
i po ramena ve vodě.
Moderátorka:
To je strašné…
Mluvčí hasičů:
Voda město navíc v podstatě
rozdělila na dvě samostatné části.
Nejnutnější přesun lidí mezi
nimi zajišťovali příslušníci civilní
obrany, armády a hasiči se svou
technikou a čluny. Pod vodou
se ocitly také fotbalový, zimní
a plavecký stadion. Olomouc byla
odříznuta ze všech stran mimo
Prostějova.
Moderátorka:
10. července už ale voda začala
pomalu ustupovat…

Mluvčí hasičů:
Pomalu ano. Město ale bylo stále
bez elektrického proudu, někde
byli lidé bez pitné vody a plynu.
Obchody byly až na výjimky
uzavřeny.
Moderátorka:
Co tedy lidé, kteří tam zůstali,
dělali?
Mluvčí hasičů:
V humanitárních centrech byly
k dostání základní potřeby,
potraviny, voda a tak dál.
Odříznutým spoluobčanům je
na speciálních člunech rozváželi
záchranáři. Informace jim
poskytovalo rádio, respektive
provizorně fungující Český
rozhlas Olomouc. Městu
přicházely nabídky na materiální
i finanční pomoc humanitárního
charakteru z oblasti celé
republiky, kde nebyly povodně.
11. voda i dál ustupovala, a i když
zůstaly zaplaveny městské části
Černovír, Lazce a Nové Sady,
jejich obyvatelé začali s likvidací
škod. Mosty přes Moravu
u Bristolu a na Masarykově třídě
byly opět průchozí i průjezdné
a dopravnímu podniku se
podařilo zčásti obnovit městskou
hromadnou dopravu.
Moderátorka:
Všechno se tedy postupně vracelo
k normálu?
Mluvčí hasičů:
Velice pomalu ano, voda
buď stékala sama, nebo se
odčerpávala. V této fázi bylo
největším problémem riziko
epidemického výskytu infekčních
nemocí kvůli všemu, co
s sebou voda brala a roznášela

po městě. Jinak lidé dál postupně
likvidovali škody a zapojeny
byly i stovky záchranářů civilní
obrany, hasičů a samozřejmě také
příslušníků armády.
Moderátorka:
Jak velké škody povodeň
napáchala?
Mluvčí hasičů:
Z celkové rozlohy okresu
Olomouc bylo zaplaveno
přibližně 173 kilometrů
čtverečních, což je skoro 12
procent. Evakuováno bylo téměř
8 000 osob. Celková škoda
v Olomouci činila 2 484 milionů,
přičemž 1 694 000 byly škody
na nemovitostech. Celkem
bylo v Olomouci vydáno 191
demoličních výměrů.
Moderátorka:
To jsou opravdu vysoká čísla…
Mluvčí hasičů:
To skutečně jsou, povodeň
v roce 97 byla jedním z důsledků
globálních klimatických změn
a její rozsah neměl v moderních
dějinách obdoby. Byla to
takzvaná tisíciletá voda a škody
byly obrovské. Proto se teď
v Olomouci a okolí tolik dbá
na protipovodňová opatření.
Moderátorka:
Rozumím, doufejme tedy, že
se takováto katastrofa nebude
opakovat. Děkujeme za rozhovor.
Mluvčí hasičů:
I já děkuji, na shledanou.
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