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Nejvíce postižené kluby s celkovou škodou v řádech 
milionů Kč však na finanční pomoc k datu psaní tohoto
článku (6.1. 2014) stále čekají. Vedení FAČR udělalo pro 
získání finančních prostředků maximum. Vzhledem k výši
potřebné částky, téměř
50 mil. Kč, byla znova
oslovena vláda České 
republiky. Vládou byla 
fi nanční pomoc poško-
zeným při slí bena, ale jak
všichni víme, dosud není
definitivně schválena,
takže poškozené kluby
musí být bohužel velice
trpělivé. 

Závěrem bych jako
přímý účastník organi-
zování pomoci poškoze-
ným klubům velmi rád
poděkoval nejen vedení
FAČR, ale všem dobrým
lidem, kteří se jakkoliv
podíleli na odstraňování

povodňových škod. Velký dík patří těm, kteří pomáhali
všemi způsoby, aby se fotbal mohl hrát co nejdříve na všech
hřištích zasažených touto přírodní katastrofou. Pevně věřím
i v to, že se vedení FAČR podaří v letošním roce za přispění

státních institucí fi-
nančně pomoci také
klubům, které byly 
poškozeny ve velkém
rozsahu. 

Ale vzhledem k mě-
nícím se klimatickým
podmínkám lze před-
pokládat, že se i v bu-
doucnu může tento
nešťastný zásah pří-
rody opakovat. Věřme
tedy, že budeme při-
praveni nebo, že nás
příroda na dlouho
ušetří těchto starostí. 

Michal Koťan 
místopředseda IOG ČR 

a člen KSHP FAČR

Povodně v roce 2013 probíhaly v České republice
ve třech navazujících vlnách. První, od 29. května do
5. června po několikadenním dešti, zasáhla zejména
oblast Středočeské pahorkatiny, ale i severozápad 
a severovýchod Čech. Druhá vlna přišla v důsledku
intenzivních lokálních dešťů do nasycených jihočes-
kých povodí v době od 10. do 12. června. Třetí, už 
nejslabší vlna, od 24. do 27. června postihla oblast 
Krkonoš, Jizerských hor a Českomoravské vrchoviny.

Především v první vlně dosáhly potoky a řeky na mnoha
místech úroveň 20 až 50leté povodně, někde výjimečně 
i stoleté. Zasaženo bylo celkem 970 obcí na celém území ČR,
včetně několika velkých měst a v této souvislosti nelze 
pominout i zaplavená sportoviště, hlavně fotbalová hřiště. 

Z pověření výkonného výboru Fotbalové asociace České
republiky (VV FAČR) se Komise pro stadiony a hrací plo-
chy (KSHP) již od samého počátku povodňové situace na
začátku měsíce června 2013 zabývala možnou pomocí všem
postiženým klubům a monitoringem vzniklých škod.

Nejdříve byl vytvořen jednoduchý a stručný formulář na
hlášení povodňových škod pro kluby, které neměly svůj 
majetek pojištěn. Byla zřízena centrální emailová adresa
povodne@fotbal.cz k jednotnému sběru informací. Zároveň
byli předsedové všech okresů a krajů v České republice 
seznámeni se správným postupem hlášení škod prostřed-
nictvím dopisu předsedy KSHP Petra Voženílka.  

Souběžně s touto administrativní pomocí začali členové
KSHP osobně navštěvovat poškozené areály s navrhovaným
postupem odstraňování povodňových škod i s odbornou
radou pro záchranu trávníku. Kluby postižené povodněmi
také hojně využívaly k tomu zřízený 24 hodinový telefonický
informační servis.

V červenci 2013 bylo zaregistrováno již 100
poškozených fotbalových klubů s nahlášenou
výší škody 65 117 356 Kč v tomto členění:

KRAJ                                  POČET ŠKODA
KLUBŮ

JIHOČESKÝ 12 8 086 430 Kč
STŘEDOČESKÝ 41 21 386 009 Kč
ÚSTECKÝ 16 17 441 228 Kč
KRÁLOVEHRADECKÝ 10 1 988 089 Kč
PRAHA 7 13 014 600 Kč
LIBERECKÝ 2 55 000 Kč
ZÁPADOČESKÝ 10 2 876 000 Kč
ZLÍNSKÝ 2 270 000 Kč

100 65 117 356 Kč

Na doporučení KSHP začal ihned VV FAČR urgentně  ze
všech směrů řešit finanční pomoc postiženým klubům. Bylo
navrženo několik modelů finanční pomoci, včetně vlastních
zdrojů, zdrojů z UEFA a také státní pomoci. Bohužel však 
v této fázi zasáhla vyšší moc, kdy došlo k demisi tehdejší
vlády a státní instituce se ocitly v nejméně vhodný okamžik
pro postižené kluby bez odpovědných osob, přijímajících
potřebná rozhodnutí. 

Postižené kluby byly dle rozsahu poškození rozděleny do
tří kategorií. V letních měsících se jako první postavil čelem
k pomoci tým reprezentace ČR, kdy mezi sebou hráči 
vybrali 2 mil. Kč, které byly posléze v září předány všem 
klubům s drobnými škodami. Tyto finanční prostředky tak
posloužily k okamžité pomoci postiženým a k provedení
nejnutnějších oprav šaten a travnatých ploch tak, aby kluby
mohly podzimní sezónu odehrát ve svých areálech a nemu-
sely tak platit případné pronájmy jiných hracích ploch.

K finanční pomoci klubům s větším rozsahem škod došlo
v listopadu 2013, kdy zdrojem finančních prostředků byla
přímá pomoc UEFA ve výši 3 785 000 Kč. I tyto finanční
prostředky byly po nezbytných administrativních úkonech
rozeslány do konce roku 2013 postiženým klubům.

Povodně 2013 v českém fotbale
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