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MRÁZIK, M. Povodňová připravenost obce Litovle. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2013. 54 str. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na téma povodňová připravenost obce Litovle. Práce obsahuje 

základní charakteristiku území s přehledem nejzranitelnějších míst a práci jednotlivých 

orgánů zapojených do povodňového opatření. Hlavním faktorem je porovnání stavu, který 

byl před povodní v roce 1997 až do současnosti. Výstupem práce je celkové aktuální 

posouzení a navrhovaná opatření povodňové připravenosti. 

 

 Klíčová slova: povodňová komise, evakuace a vyrozumění obyvatelstva, povodňová 

  opatření, hráz, povodňový plán,  

 
 
 
 

Annotation 
 
MRÁZIK, M. Flood Preparedness of the Municipality of Litovel. Bachelor thesis. Ostrava: 

VSB-TU Ostrava, 2013. 54 pages. 

 

The thesis is focused on flood preparedness of Litovel. The work includes basic 

characteristics of the territory with an overview of the most vulnerable places, and describes 

the work of the institutions involved in flood measures. The main factor is the comparison of 

the situation that was before the flood in 1997 to the present. Output of this work is the 

overall assessment of the current and proposed flood preparedness measures. 

 

Keywords: flood commission, evacuation and notification population, flood  measures,  

       barrier, flood control plan, 
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1. Úvod 

Voda patří mezi čtyři základní elementy a dalo by se říci, že jako oheň je „dobrý sluha, 

ale špatný pán“. Je nedílnou součástí našeho života a bez vody by nevzniknul žádný 

organismus na planetě a ani žádný nepřežil. Vždyť i v našem organismu tvoří v průměru 60 až 

70 procent hmotnosti. Je velice důležité s vodou dobře hospodařit a vnímat ji jako cenný zdroj 

života, avšak na druhou stranu má voda, jakožto nemilosrdný živel, i stinné stránky, a tak se 

proti ní musíme někdy bránit.  

Povodeň je nejpravděpodobnější živelní katastrofa, která může vzniknout na našem 

území. Způsobuje škody na majetku, zdraví a životech lidí a její vznik se nedá vždy 

spolehlivě předpovědět. Povodeň má mnoho příčin vzniku, ale nejčastější je změna 

klimatických podmínek, které přináší dlouhotrvající nebo přívalové deště. Pokud se k této 

situaci přidá rychlé tání ledu, hromadění ledových ker, zmrzlá půda, nasáklost terénu nebo 

nedostatečná propustnost kanalizačního systému, vznikne s největší pravděpodobností 

povodeň.    

 Téma své bakalářské práce “Povodňová připravenost obce Litovle“ jsem si vybral, 

protože problematika spojená s povodněmi, se v průběhu posledních let dostala do podvědomí 

nejen občanů Litovle, ale i všech občanů v České republice. O tom, co všechno dokáže, se 

mnoho lidí přesvědčilo v letech 1997 a 2002. 

 Jsme dostatečně připraveni se bránit proti povodním? Na tuto otázku budu hledat 

odpověď. Zhodnotím stávající systém protipovodňové ochrany. Nejdříve se podívám na 

Litovel z pohledu geografického, hydrologického, na místní ekonomii a průmysl, počet 

obyvatel a na základě těchto údajů charakterizuji nejzranitelnější místa Litovle. Proberu 

legislativu spojenou s povodněmi, práva a povinnosti orgánů obce s rozšířenou působností, 

jedna kapitola bude věnována materiální a technické stránce, která je potřeba k zabránění 

a následné likvidaci povodně.  

Cílem této práce je zhodnotit povodňovou připravenost obce Litovle. Jedná se 

zejména o materiálně-technické zabezpečení obce a fungování městského úřadu před 

přicházející povodní a již vzniklou. Zmapuji opatření, která Litovel učinila za období od 

roku 1997 až do současnosti, ale budu se zabývat i případnými budoucími projekty. Na 

základě vhodné metody zhodnotím aktuální připravenost a navrhnu případná zlepšení. 
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2. Literární rešerše 

Zákon č. 254 / 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon stanovuje podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod, využití vodních 

zdrojů, zachování její jakosti, udržitelnost vodních zdrojů a zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou. V zákoně jsou také definovány povinnosti právnických a fyzických osob k využívání 

povrchových a podzemních vod a právní vztah k pozemkům, stavbám a vodním dílům, 

s nimiž výskyt přímo souvisí.  

 

KOVÁŘ, M. Ochrana před povodněmi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2004, 100 s. ISBN 80-7254- 

499-3. 

V této literatuře je uvedeno rozdělení povodní a dále ochrana před povodněmi. V důsledku 

negativního dopadu povodní na obyvatelstvo, je zde popsána struktura vytváření 

povodňového plánu a následná činnost integrovaného záchranného systému při likvidaci 

škod, které způsobila povodeň. 

  

Kratochvílová, D., Smetana, M., Kratochvílová, ml., D.: Havarijní plánování, Computer 

Press, 2010. 

Tato publikace pojednává o plánování jako o rozhodovacím procesu a jedná se zejména 

o problematiku při přípravě na průmyslové havárie. Je zde podrobně popsán vnější, vnitřní 

havarijní plán a povodňový plán. Velká část textu je zaměřena na plány konkrétních činností.  
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3. Základní charakteristika obce Litovle 

Litovel je obec s rozšířenou působností v okrese Olomouc v Olomouckém kraji, která 

je situována 18 km severozápadně od Olomouce na řece Morava, jejíchž šest ramen dodává 

Litovli specifický ráz. Město se proto také nazývá Hanácké Benátky [18]. 

 

Obrázek 1 – Území obce s rozšířenou působností Litovel [24]. 

3.1. Územní plocha 

Město Litovel leží v nadmořské výšce 233 m n. m. v Hornomoravském úvalu na kraji 

Mohelnické brázdy, v údolí řeky Moravy. K Litovli je integrováno 11 místních částí: 

Březová, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, 

Tři Dvory, Unčovice a Víska. Katastrální plocha obce činí 46,4 km2. Řeka je zde typická 

četnými bočními rameny, u Střeně vytváří přírodní ostrov, u Mladče pak písčiny. V celých 

dvou pětinách své délky protéká Morava lesy, zde jsou to lesy lužní, z velké části patřící do 

CHKO Litovelské Pomoraví [24]. 

 

3.2. Obyvatelstvo a obec 

Celkový počet obyvatel Litovle včetně místních částí činil k 31. 12. 2012 celkem 

9835, samotná Litovel měla k tomuto datu 7 306 obyvatel. Město Litovel se stalo v rámci 

reformy veřejné správy obcí s pověřeným úřadem III. stupně, tzv. obec s rozšířenou 

působností. V  Litovli se nevyskytuje žádná problémová skupina obyvatel a životní úroveň je 

srovnatelná s průměrem České republiky [18]. 
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V obci se nachází čtyři mateřské školky, dvě základní školy, gymnázium a střední 

odborná škola. Mezi kulturní prvky můžeme zařadit městskou knihovnu a městský klub.  

Zdravotní péče je na vysoké úrovni. Ve městě se nachází několik praktických lékařů, 

stomatologů, ženských lékařů a očních specialistů. Kromě lékařů je zde pět výdejen léků 

a neméně důležitou budovou je domov důchodců. 

 

3.3. Podnebí 

Oblast Litovelska patří do mírného pásma a pro své výrazné rozpětí nadmořských 

výšek (od dvou set až k sedmi stům metrům) a značnou zprohýbanost terénu, je podnebí 

v tomto mikroregionu v jednotlivých obcích značně rozdílné. Průměrně je v oblasti 35 

jasných dní v roce, 145 dní zamračených a 89 dnů s mlhou. Výskyt mlhy je výrazně ovlivněn 

vzdáleností jednotlivých míst od řeky [24]. 

 

3.4. Ekonomie a průmysl 

Díky umístění Litovle v oblasti úrodné Hané je ve městě a okolí rozvinuto zemědělství 

a s ním související potravinářský průmysl (cukrovar, pivovar, výroba těstovin, sýrů, 

sladovna), dále je zde zastoupen lehký průmysl (výroba sportovních doplňků, výroba 

hygienických potřeb) a v neposlední řadě dřevozpracující průmysl nebo těžký strojírenský 

průmysl (výroba papírenských strojů) [18]. 

 

3.5. Přehled výskytu MU od roku 1997 do současnosti 

Na území došlo od roku 1997 do roku 2012 ke 2934 mimořádným událostem, 

u kterých zasahovali hasiči. Jedná se zejména o dopravní nehody, požáry, živelné pohromy 

(záplavy, větrné smrště) a technickou pomoc (čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu, 

odstranění spadlých stromů). Všechny tyto události jsou uvedeny v tabulce s počtem zásahů 

v jednotlivých letech od roku 1997 [2]. 

 

Příloha č. 1 - Přehled událostí od roku 1997 let [2]. 

 

Mezi další MU, bychom mohli zařadit narušení infrastruktury, čímž je myšleno 

přerušení dodávky vody, plynu a elektrické energie z důvodu poškození zařízení. 
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 Dopad na život ve městě by byl značný, avšak pravděpodobnost dlouhotrvajícího 

stavu není vysoká [2]. 

Záplavy v obci jsou součástí života občanů. Nejhorší povodně, které způsobily 

obrovské škody, byly v roce 1997 a na jaře 2006. Od té doby nebyla v oblasti provedena 

žádná protipovodňová opatření. Povodí Moravy připravuje dvě etapy na rok 2013 a 2014. 

Jedná se o vytvoření pět kilometrů sypaných hrází v podobě zatravněných valů a stavba 

objektů na severním obtoku na východním okraji Litovle [34]. 

 

3.6. Přehled bezpečnostně významných prvků 

Pod tímto pojmem mám na mysli takové objekty, které svým charakterem mají vliv na 

zvýšení nebo snížení rizika v dané oblasti. Mezi prvky zvyšující rizika patří zejména 

shromaždiště osob, infrastruktura a bezpečnostně významná výroba. Náhradní ubytování, 

nouzové a záchranné služby patří do skupiny, která se podílí na snižování rizika [1]. 

 

3.6.1. Významné objekty zvyšující riziko 

Infrastruktura je výrobní, nevýrobní systém a služby, jejichž nefunkčnost by měla 

závažný dopad na bezpečnost města, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva [2].  

 

Do infrastruktury patří: 

• Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o., budova městského úřadu, čistírna 

odpadních vod, vodní elektrárna, tlakové regulační stanice plynu, trafostanice 

vysokého a nízkého napětí, banka České spořitelny, banka ČSOB, dvě benzinové 

pumpy. 

 

Na území Litovle se nenachází žádný objekt, který by byl označen jako kritická 

infrastruktura, a to podle Nařízení vlády [21].  

 

Shromaždiště osob – jedná se o objekty, které svým charakterem pojmou velký počet 

osob a při vzniku mimořádné události mohou sloužit k ochraně obyvatelstva a v opačném 

případě, pokud dojde k MU, která má přímý dopad na tento objekt, může dojít k velkým 

ztrátám na životech a majetku.  
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Významná shromaždiště osob: 

• mateřské školy, školky, učiliště, gymnázium, poliklinika, fotbalový stadion, 

házenkářský stadion, sportovní hala základní školy, muzeum, knihovna, domov 

důchodců, koupaliště, kulturní dům – Záložna, kostely, vlakové a autobusové nádraží, 

hřbitov, dětský domov, škola zrakově postižených, dům s pečovatelskou službou, 

budova SOU. 

 

Bezpečnostně významná výroba – jedná se o výrobní systém a služby, které ovlivňuji život 

obyvatelstva [1]. 

 

Mezi nejdůležitější patří: 

• pivovar a.s., PAPCEL a.s., Cukrovar a.s., papírna Kimberly-Clark s.r.o., průmyslová 

hnojiva MJM Litovel a.s., uhelný sklad Coufal, sladovna, ADRIANA – výrobce 

těstovin s.r.o.  

 

Charakter objektu Počet objektů
Bezpečnostně významná výroba 9
Shromaždiště osob 26
Infrastruktura 13  

Tabulka 1 – Počet objektů zvyšující riziko na území Litovle [vlastní zdroj]. 

 

3.6.2. Významné objekty snižující riziko 

v Objekty patřící do této skupiny jsou zařazeny do tří skupin. Náhradní ubytování, 

nouzové služby a záchranné, bezpečnostní a ostatní služby [29]. 

 

Náhradní ubytování – budova SOU s kapacitou 60 lůžek, obecní byty v Litovli, internát 

speciální školy zrakově postižených s kapacitou 50 lůžek, dále je zde možno zahrnout školy 

a školy jako nouzové ubytování. Podle havarijního plánu se jedná o kapacitu 583 osob [36]. 

 

Nouzové služby – poliklinika, pět lékáren, pobočka Česká pošta, prodejna Albert, prodejna 

Billa, prodejna Penny, prodejna Tesco, smíšené zboží Jašek, večerka,  
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Záchranné, bezpečnostní a ostatní služby – požární stanice profesionálních hasičů, budova 

městské policie, budova statní policie, pracoviště technických služeb. 

 

Charakter objektu Počet objektů
Náhradní ubytování 11
Nouzové služby 12
Záchranné a bezpečnostní služby 4  

Tabulka 2 – Počet objektů snižující riziko na území Litovle [vlastní zdroj]. 

 

3.7. Charakteristika místních zdrojů 

V Litovli je nastolen dobře fungující systém připravenosti na mimořádné události 

a řešení krizových situací. Je provedena důsledná analýza možného ohrožení a jsou přijata 

opatření k jejich řešení a k ochraně obyvatelstva [18]. 

Bezpečnostní rada obce, krizový štáb i povodňové komise jsou pravidelně školené 

a cvičené na řešení reálných MU.  Námětová cvičení jsou tématická, poslední se konalo 

v roce 2012 a jednalo se o požár pohonných hmot v objektu MJM s následným únikem 

nebezpečné látky do ovzduší.   

 

3.8. Záchranné, bezpečnostní a ostatní služby 

Bezpečnostní systém je založen na Integrovaném záchranném systému a vlastních 

zdrojích. Složky IZS provádí záchranné a likvidační práce při vzniku mimořádné události, 

která ohrožuje život, zdraví, majetek nebo životní prostředí [14, 39]. 

 

HZS Olomouckého kraje 

Ve městě Litovel je zřízena profesionální jednotka HZS ČR se sídlem na Náměstí 

Svobody 821. Jedná se o jednotku, která je organizována minimálně jedním výjezdem se 

základním početním stavem 5 hasičů. Jednotka je řazena do kategorie B a Z.  Má tedy 

základní předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách a zásah na nebezpečné látky [6]. 

Dle požárního poplachového plánu jsou k zásahům vysílány jednotky v jednotlivých 

stupních požárního poplachového plánu [20].  

 

Technika požární stanice je v Příloze č. 2. 
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Jednotka PO Kat. Jednotka PO Kat. Jednotka PO Kat.
Litovel I Náměšť na Hané II/1 Olomouc I
Uničov I Olomouc I Uničov III/1
Tři Dvory V Loštice II/1 ČD Olomouc IV
Senice na Hané III/1 Slavětín III/1 Bílá Lhota III/1

Rozdělení jednotek PO do jednotlivých stupňů požárního poplachu
I. stupeň II. stupeň III. stupeň

 

Tabulka 3 – Jednotky vysílané k zásahu podle stupně požárního poplachu [20]. 

 

Stupeň nebezpečí území se stanovuje na základě ohodnocení míry rizika vzniku 

mimořádné události v katastrálním území dané obce v závislosti na počtu obyvatel trvale 

žijících v tomto území, charakteru katastrálního území a počtu zásahů jednotek PO za rok. 

Podle stupně nebezpečí se určuje počet jednotek a dojezdové časy na místo. Litovel patří do 

skupiny II. A a tedy 2 jednotky JPO musí dorazit na místo do 10 min a jedna JPO do 15 min 

[19]. 

 

Příloha č. 3 – Stanovení stupně nebezpečí a dojezdové časy [19]. 

 

ZZS Olomouckého kraje 

Zdravotnická záchranná služba má výjezdové stanoviště přímo v Litovli na ulici 

Cholinská. Obsahuje jedno výjezdové vozidlo s posádkou o počtu 2 lidí. Jedná se o skupinu 

rychlé zdravotnické pomoci (RZP) se záchranáři.  

V případě nutnosti je možnost povolat jednotky z krajského města Olomouc. Olomouc 

disponuje vozy RZP, RLP, vozem rande-vouse a vrtulníkem LZS [4]. 

 

Police České republiky 

Služebna PČR je zřízena v Litovli na ulici Husova 80. Jejím úkolem je chránit 

bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti.  Dojezdové 

časy jsou díky místní působnosti velice dobré [25]. 

 

Městská policie města Litovle 

Městská policie Litovel působí na území města od 26. 3. 1992. Byla zřízena obecně 

závaznou vyhláškou města Litovel č. 1/1992. Její činnost spočívá především v zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu celé Litovle 

a jejich místních částí [18]. 
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Technické služby města Litovle 

Další službou, která nepatří do služeb záchranných, jsou Technické služby města 

Litovle. Jedná se o příspěvkovou organizaci, která se zřizuje za účelem plnění povinností 

Města Litovle, jako vlastníka  městského majetku. Jejím posláním je zabezpečovat veřejně 

prospěšné služby směřující k udržení a zlepšení úrovně životního prostředí, hygieny, čistoty 

a celkového vzhledu města i jeho místních částí. Při vzniku MU jsou využívány jejich služby, 

ale i technické prostředky, kterými disponují [18]. 

 

Příloha č. 4 – Prostředky TS města Litovle [32]. 

 

3.9. Analýza rizik města Litovle 

Ke zpracování analýzy rizik je důležité sestavení rizik, se kterými je možno se setkat. 

Analýza rizik je sestavena na základě metody souvztažnosti, tato metoda využívá velmi 

jednoduchého matematického výpočtu, ale zároveň nám poskytuje dostatečné informace 

o vztahu jednotlivých rizik. Z výpočtu jsem sestavil stupnici od primárního nebezpečí, až po 

relativní bezpečnost [1]. 

Výsledek analýzy má tuto podobu: 

 

I. Primárně nebezpečné riziko – požár a únik nebezpečné chemické látky. 

II. Sekundárně nebezpečné riziko – dopravní nehoda.  

III. Žádná primárně nebezpečná rizika – technická a technologická závada.  

IV. Relativní bezpečnost – živelní pohroma, ostatní mimořádné události. 

 

Sestavení rizik a následný výpočet je v příloze č. 5 – Analýza rizik území města Litovle podle 

metody souvztažnosti [2]. 
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4. Organizační struktura v rámci povodňové připravenosti 

Město Litovel z pohledu veřejné správy patří do kategorie obce s rozšířenou 

působností. Zvláštními orgány jsou bezpečnostní rada, krizový štáb a povodňová komise.  

 

4.1. Povodňová komise města Litovle 

Povodňová komise pro území obce s rozšířenou působností řídí, koordinuje a provádí 

dohledovou činnost při ochraně před povodněmi na svém území – a to ve smyslu povinností 

podle zákona o vodách [39] a dále podle povodňového plánu pro území města Litovle. 

Je zde úzká spjatost povodňové komise města s Povodňovou komisí Olomouckého 

kraje. Jelikož vliv povodní na území správního obvodu MěÚ Litovel se projevuje v celé délce 

toku řeky Moravy a jejich ramen, je nutná koordinace na celém toku řeky, převážně v horní 

části. Při následné manipulaci na vodohospodářských dílech, kdy dochází k provádění 

zabezpečovacích prací, zejména při prorážení hrází, uvolnění ledových ker a vyvolání chodu 

ledů. Je nutná odborná koordinace všech prováděných kroků, které ovlivňují odtokové 

podmínky a průběh povodně [15]. 

Sídlo povodňové komise i krizového štábu je zřízeno na MěÚ Litovel, nám. Přemysla 

Otakara 778 v Litovli [28]. 

 

Povinnost povodňové komise 

Povodňovou komisi ORP Litovel zřizuje a ruší starosta města, který je zároveň i jejím 

předsedou. Dalšími členy komise jsou zaměstnanci obce s rozšířenou působností, dále 

zástupci orgánů a právnických osob, kteří jsou způsobilí k provádění opatření, která by vedla 

k pomoci při ochraně před povodněmi [13]. 

Povodňový orgán obce je podřízen vyššímu povodňovému orgánu, v tomto případě 

Olomouckému kraji. Komise je v době povodně povodňovým orgánem a je podřízena 

ucelenému povodí. Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací v době 

povodní v celém správním území obvodu Litovle dle povodňového plánu. Pokud při 

povodni převezme řízení činnosti povodňový orgán Olomouckého kraje, provádí komise 

opatření dle jejích pokynů [27, 38]. 
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Povinnosti povodňové komise: 

a) potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) 

pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh 

povodně, 

b) zpracovává povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností 

a předkládá jej správci povodí k odbornému stanovisku, 

c) zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací 

a zabezpečení náhradních funkcí v území, 

d) prověřuje připravenost, odborné školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů 

obcí, organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce 

s využitím jednotného systému varování, 

e) informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí 

s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, Český hydrometeorologický ústav 

a HZS ČR. Vyhlašuje a odvolává pro svůj správní obvod II. a III. stupeň povodňové 

aktivity, 

f) organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických 

osob osobní a věcnou pomoc, 

g) zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, 

zajišťuje další záchranné práce, 

h) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují 

náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

i) provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje 

účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni vyššímu povodňovému 

orgánu, 

j) dokladuje majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených 

v době povodní, posuzuje a zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, 

k) vede záznamy v povodňové knize, 

l) v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje komise výpomoc ozbrojených sil ČR nad 

rámec sil a prostředků vymezených v povodňovém plánu, 

m) využívá pro řízení záchranných prací složky integrovaného záchranného systému, 

operační středisko HZS ČR a pro spojení s místy záchranných prací operační střediska 

HZS ČR, 
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n) je povinna se seznámit s povodňovým plánem MěÚ Litovel obce s rozšířenou 

působností, jeho změnami, doplňky, podílet se na jeho zpracování a aktualizaci [17, 

27, 38]. 

 

Povodňové orgány mimo povodeň 

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovým orgánem, který ve své působnosti 

plně odpovídá za organizaci, řízení, koordinaci povodňové služby a kontroluje činnost 

ostatních účastníků zapojených do ochrany před povodněmi v působnosti správního obvodu 

MěÚ Litovel obce s rozšířenou působností [13]. 

Obrázek 2 – Povodňové orgány [13]. 

 

4.2. Bezpečnostní rada města Litovle 

Bezpečnostní rada je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace. Jejím 

předsedou je starosta, který jmenuje členy bezpečnostní rady. Bezpečnostní rada se řídí 

statutem bezpečnostní rady a jednacím řádem bezpečnostní rady. Na jednání bezpečnostní 

rady ORP mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu 

zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace. Projednává úkoly k zabezpečení krizové 

připravenosti a schází se dvakrát do roka, v případě potřeby i častěji. Z každého jejího 

zasedání je proveden zápis a usnesení [18]. 

 

Činnost bezpečnostní rady: 

a) Kontroluje provádění údržby vodních toků, vodohospodářských děl. 

b) Přezkoumává a projednává povodňové plány právnických a fyzických osob ve 

správním obvodu MěÚ Litovel obce s rozšířenou působností. 

c) Sleduje doplňování materiálního stavu a vybavení ORP Litovel. 
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d) Sleduje provádění sezónních opatření, zejména před obdobím, kdy je výskyt povodní 

nejpravděpodobnější. 

e) Prověřování funkční schopnosti varovného systému IZS dle zákona, kontrola místního 

rozhlasu a náhradních zdrojů k vyhlášení varovného signálu [27, 28]. 

 

4.3. Krizový štáb města Litovle 

Krizový štáb ORP Litovel byl zřízen v souladu s ustanovením krizového zákona [38], 

jako pracovní orgán starosty obce s rozšířenou působností pro řešení krizových situací na 

území obce s rozšířenou působností Litovel.  

KŠ ORP svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí 

týkajících se řešení krizové situace na území obce a k přijetí krizových opatření spojených 

s nezbytným omezením základních práv a svobod. Dále projednává možnost řešení krizové 

situace a navrhuje opatření starostovi obce, a to zejména na základě podkladů členů 

bezpečnostní rady obce a stálé pracovní skupiny krizového štábu [15]. 

V této kapitole jsem nastínil fungování bezpečnostní rady, krizového štábu 

a povodňové komise. Jejich propojení je následovné. Bezpečnostní rada zasedá za období 

klidu a projednává věci týkající se povodňové připravenosti. Při nebezpečném zvedání hladin 

řek, které jsou zapříčiněné ať už táním sněhu nebo vydatnými srážkami, zasedá povodňová 

komise. Povodňová komise tuto situaci řeší v rámci svých pravomocí a povinností.  

V případě, že není možné odvrátit ohrožení a zejména provádění ZaLP běžnou činností 

správních úřadů, orgánů kraje, postižených obcí, zasahujících složek IZS nebo subjektů 

infrastruktury postiženého území správního obvodu ORP, požádá neprodleně hejtmana kraje o 

vyhlášení „stavu nebezpečí“. Pokud podle krizového zákona [38] dojde k vyhlášení stavu 

nebezpečí pro území spadající do správního obvodu města Litovle, povodňová komise 

přestává pracovat samostatně a stává se součástí krizového štábu.  
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5.  Povodňový plán 

Zpracování Povodňového plánu vychází ze současných právních norem upravujících 

věcnou problematiku vodního hospodářství a povodňové ochrany dle zákona o vodách [39]. 

 

5.1. Základní pojmy 

Povodeň a záplava je v dnešní době vnímána jako synonymum. Jednu věc mají 

opravdu společnou, a to lidské neštěstí způsobené vodou. Pojem povodeň je definována podle 

technické normy vodního hospodářství [33] a její definice zní takto: 

 

nebezpečí povodně:  

• jedná se o situace vzniklou při dosažení limitu vodního stavu, která je stanovena nebo 

průtokem vodního toku a jeho stoupající tendencí; 

• dlouhotrvající vydatné dešťové srážky, případně prognóza nebezpečí intenzivních 

dešťových srážek, nebezpečných chodů ledů, očekávané náhlé tání nebo při vzniku 

nebezpečných ledových ucpávek a nápěchů; 

• nebezpečí vzniku poruchy na vodním díle; 

 

přirozená povodeň:  

• povodeň způsobená přírodními jevy: dešťovými srážkami, táním, nebo chodem ledů, 

kdy dojde k přechodnému výraznému navýšení hladiny vodních toků nebo 

povrchových vod, v této fázi voda již zaplavuje území a může způsobit škody; 

přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže přirozeným způsobem odtékat, odtok je nedostatečný a dochází k zaplavení 

území v místech soustředěného odtoku; 

 

zvláštní povodeň:  

• povodeň způsobená umělými vlivy a to poruchou vodního díla [33]; 

 

5.2. Předpovídání povodní 

Povodeň je jako jeden z přírodních živlů velice nebezpečná a v České republice velice 

riziková. Proto, abychom zabránili ničivým účinkům povodní, ochránili majetek a život 

obyvatel, je předpovědní a hlásná služba velice důležitá. Je to první krok protipovodňové 
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ochrany, která se velkou mírou podílí na snížení potenciálního rizika. Jedná se o způsob 

prevence a včasné předání informací, které pomáhá k potencionálnímu snížení povodňových 

škod [9]. 

Hlásnou službu provozuje Český hydrometeorologický úřad, výhodou tohoto systému 

je, že je volně přístupný a běžný občan může sledovat aktuální dění. ČHMÚ vydává varování 

před povodněmi formou výstrahy, která je vyvěšena na stránkách a to v případě nepříznivé 

hydrologické předpovědi. Důležitá je samotná interpretace, výstraha má informativní 

charakter, a proto nemůžeme předpokládat, že s každou výstrahou přijde povodeň. Jedná se 

pouze o předpověď, která vychází z měření.  

 

Předpovědní a hlásná povodňová služba tedy zajišťuje: 

 

• hydrologickou předpověď, 

• vydávání výstrah a informačních zpráv, 

• monitoring povodí. 

 

Způsob předání výstrahy pro povodňové orgány a orgány samosprávy je realizována 

operačním střediskem HZS ČR, resp. Krajským operačním střediskem, do kterého daný 

obvod spadá. ČHMÚ rozešle výstražnou informaci na operační středisko a to dále tuto zprávu 

rozesílá dotčeným obcím. Forma rozesílání je realizována e-mailem a sms zprávami pro 

starosty [9]. 

 

5.3. Stupně povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity:  

I. První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 

pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost 

vodnímu toku nebo jinému potencionálnímu zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla 

zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace 

takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. První stupeň nastává ve 

správním obvodu MěÚ Litovel, je-li na vodočtu Moravičany na řece Moravě naměřen 

průtok 78,8 m3/s, výška hladiny 200 cm, při ledových jevech na tocích, a to při 

souvislém zámrzu toku na základě podnětu správce toku. 
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II. Je vyhlášen Komisí nebo příslušným povodňovým orgánem uceleného povodí v 

případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě 

nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vývoj situace se neustále 

sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky povodňové služby. Uvádějí se 

do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možností se provádějí 

opatření ke zmírnění průběhu povodní. Je zavedena stálá služba Komise, která je 

spojena s Povodňovou komisí Olomouckého kraje, Předseda Komise vyhlásí II. 

stupeň, je-li na vodočtu Moravičany na řece Moravě naměřen průtok 116,5 m3/s 

výška hladiny 250 cm, nebo při narušení ledové celiny a pohybu ledů. 

III. Je vyhlášen Komisí nebo jejím příslušným povodňovým orgánem uceleného povodí 

při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku 

v zátopovém území správního obvodu. Provádějí se zabezpečovací, a pokud je situace 

natolik vážná, tak i záchranné práce. Stálá služba Komise navazuje spojení 

s Povodňovou komisí Olomouckého kraje. Předseda Komise vyhlašuje III. stupeň, je-

li na vodočtu Moravičany na řece Moravě naměřen průtok 168 m3/s,výška hladiny 

300 cm, nebo při tvorbě ledových bariér a zátarasů, kdy dochází k přelití vody 

z koryta řek a je přímé nebezpečí ohrožení životů a majetku občanů nebo hrozí větší 

škody [27, 38]. 

 

5.4. Vyrozumění a svolání povodňové komise 

Rozvinutí a činnosti povodňové komise lze podle potřeby členit do několika kategorií. 

V první fázi rozvinutí povodňové komise jde především o potřebu komunikace pro 

bezprostřední kontaktování členů povodňové komise a dalších osob zúčastněných na řešení 

povodňové situace. V druhé fázi činnosti povodňové komise jde o komunikaci všech složek 

a osob zúčastněných na řešení stávající situace. Potřeba komunikace je především v hlasové 

komunikaci, tedy prostřednictvím telefonů a komunikace datové pro přenos dokumentů. 

Pracovní prostředí pro práci povodňové komise je dáno jednak lokalitou, resp. objektem sídla 

povodňové komise, a to hlavního krizového štábu (budova MěÚ Nám. Př. Otakara 778), 

záložního krizového štábu (I. budova MěÚ Havlíčkova 818 nebo II. budova bývalé školy obec 

Chudobín v případě nutnosti opuštění města), popř. ostatními pracovišti krizového řízení, 

a jednak technickými prostředky tvořící vybavení samotného pracoviště nebo výstroj členů 

povodňové komise.  
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První fáze svolání členů krizového plánu je prostřednictvím mobilních telefonů. 

Dopravu členů do sídla zajišťuje hlídka Městské policie nebo každý po vlastní ose. 

Odpovědná osoba dopravená po předchozím kontaktování svolavatelem hlídkou Městské 

policie zpřístupní s bezpečnostním tajemníkem prostory krizového řízení a zabezpečí výdej 

dokumentace.  

Kontaktování členů povodňové komise a ostatních účastníků může být ohroženo 

v případě výpadku telefonického spojení, které je běžné i za zhoršených povětrnostních 

podmínek. V případě, že tato situace nastane, musí být zvolen náhradní způsob svolání [28]. 

 

5.5. Varování obyvatelstva 

Včasné a správné varování obyvatelstva je jednou ze základních podmínek ochrany 

obyvatelstva. Pro tyto účely byl zřízen Jednotný systém varování a vyrozumění ( JSVV). 

Také každý zaměstnavatel má povinnost varovat své zaměstnance při vzniku nebezpečí [40]. 

Na území ČR se používá jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón 

v délce 140 vteřin. Po skončení tohoto tónu zazní tísňová informační zpráva. Přesné znění 

verbální informace o povodni: "Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení 

zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. 

Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny." [30] 

 

signál č. 1 „všeobecná výstraha“ varovný signál

signál č. 2 zkušební tón zkoušk sirén

signál č. 3 nepoužívá se

signál č. 4 „požární poplach“ svolání hasičů a vyhlášení 
požárního poplachu

 

Tabulka 4 – Druh a význam signálů v JSVV [30]. 

 

Signál může být doprovázen verbální informací, kterou však zvládne pouze elektronická 

siréna a místní informační systémy, které principiálně fungují jako elektronická siréna [30].  

 

Způsob šíření varovného signálu a informační zprávy: 

• koncové prvky systému JSVV  - jedná se o rotační, elektronické sirény a místní 

informační systémy,   

• rozhlasové a televizní vysílání,  
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• místní rozhlas, 

• mobilní prostředky (megafony, sirény na vozidlech PČR, atd.),  

• pomocí mobilních telefonů, 

• přímé varování obyvatelstva, osobní návštěva. 

 

V Litovli je způsob varování obyvatelstva řešen pomocí koncových prvků JSVV 

a místním rozhlasem. Moderní koncové prvky musí mít záložní zdroj při výpadku energie, 

který vydrží 72 hodin v provozu za podmínky přehrát 4 varovné signály v délce 140 sekund 

za 24 hodin a zároveň 10 verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin, nebo celkem 

200 sekund verbální informace definovaných uživatelem, nebo jedné 5 minut dlouhé tísňové 

informace [30].  

 

Rozmístění koncových prvků v Litovli: 

majitel
sirén

Litovel Radnice Nám. Přemysla Otakara 18 ANO HZS
Litovel SEV Palackého 34 ANO HZS
Litovel Učiliště Gemerská 9 ANO HZS

Obec objekt ulice č.orientační JSVV

 

Tabulka 5 – Rozmístění elektronických sirén v Litovli. [11]. 

 

5.6. Evakuace obyvatelstva a nouzové přežití 

Právní základ evakuace obyvatelstva je řešena zákonem o IZS [40] a vyhláškou 

ministerstva [35]. 

Jedná se o základní nástroj pro přípravu a následné řízení evakuace osob, zvířectva 

a věcných prostředků. Plánem evakuace se rozumí soubor informací, které definují jednotlivé 

postupy a vedou k efektivní evakuaci obyvatelstva. Evakuace je určena pro všechny osoby, 

které se nacházejí na daném území a jsou ohroženy hrozícím nebo již vzniklým nebezpečím. 

Jediné osoby, které nepodléhají evakuaci, jsou pracovníci začlenění do záchranných 

a likvidačních prací a dále osoby, které vykonávají neodkladnou činnost. Jedná se zejména 

o objekty, které vyžadují nepřetržité monitorování a kontrolu výrobního procesu a při jejich 

narušení by mohlo dojít k dalšímu ohrožení obyvatelstva. O evakuaci těchto objektů 

rozhoduje orgán krizového řízení. Mezi tyto objekty patří jaderné elektrárny, chemické 

závody a vodní díla [14, 15]. 
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. pak řeší konkrétní 

opatření spojené s evakuací. Plán evakuace je zahrnut do plánů konkrétních činností: 

• Plán evakuace obyvatelstva je součástí havarijního plánu kraje. 

• Plán evakuace osob je součástí vnějšího havarijního plánu [15]. 

 

Evakuace obyvatelstva je jedním z nejrozšířenějších a nejúčinnějších opatření, které 

existuje při ochraně obyvatelstva. Evakuace se provádí z míst, která jsou ohrožena 

mimořádnou událostí, nebo zde vzniká předpoklad zasažení důsledkem mimořádné události. 

Ve většině případů se jedná o kombinaci více kritérií, z hlediska způsobu se zpravidla 

jedná o evakuaci samovolnou, lidé samovolně opouštějí své domovy a již znají cíl svého 

náhradního ubytování, které si našli svépomoci. V případě, že se osoby nemohou sami 

evakuovat nebo nemají vlastní náhradní ubytování, příslušný odpovědný orgán zajistí 

nezbytné úkony k evakuaci a nouzové přežití evakuovaných osob [40]. 

Pracovní skupina krizový štáb zajišťuje zejména: 

• řízení evakuace, 

• koordinaci přepravy do evakuačních středisek, 

• věcné prostředky pro transport evakuované osoby, 

• prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva, 

• činnost evakuačních středisek a přijímacích středisek, 

• spolupráci s dalšími orgány veřejné správy, humanitárními organizacemi 

a zdravotnickými středisky, 

• dokumentování celé evakuace [35]. 

 

Plán evakuace v rámci povodňové ochrany 

Plánování evakuace v záplavových oblastech, které jsou ohroženy zvláštními 

a přirozenými povodněmi vychází z analýzy povodňového ohrožení, hydrologických výpočtů 

a z podkladů správců vodních toků, kde je stanoveno zasažené území povodní. Příslušný 

územně vodoprávní úřad, který stanovuje záplavová území, předává mapovou dokumentaci 

Ministerstvu životního prostředí a stavebnímu úřadu [14]. 
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Povodňový orgán rozhoduje o evakuaci při ohrožení přirozenou nebo zvláštní 

povodní. V případě, že je vyhlášen některý z krizových stavů, rozhoduje o evakuaci příslušný 

orgán veřejné správy. Evakuace, která je prováděna, musí být vedena s důrazem. 

Obyvatelstvo, které leží v zátopové oblasti a je bezprostředně ohroženo, musí být bezpečně 

přesunuto z ohrožených oblastí, a to v dostatečném časovém předstihu, než dojde k příchodu 

průlomové vlny [17]. Při evakuaci jsou dotčené osoby vystaveny velkému psychologickému 

tlaku. U evakuovaných osob vzniká obava z opuštění místa. Ve chvíli, kdy území ještě není 

zasaženo, necítí pocit nebezpečí, a proto je velice důležité podávat osobám dostatečný počet 

informací o aktuálním a budoucím stavu. Dobrá informovanost, organizační a technicko-

materiální zabezpečení dodává evakuované osobě pocit jistoty a tím předcházíme vzniku 

paniky. 

Přesáhne-li výška hladiny na řece Moravě v oblasti Moravičan 334 cm, přijde tato 

záplavová vlna do města cca za 6 hodin a začíná okamžitá evakuace obyvatel a majetku z 

domů v blízkosti pravděpodobného rozlití řeky. Jedná se o data, která vyhází ze situace, která 

nastala v roce 1997 [28]. 

  

Rozdělení Rozhodnutí o evakuaci
zákon č. 239/2000 Sb. o IZS HZS ( velitel zásahu)
zákon č. 240/2000 Sb. Krizový zákon Starosta obce, Hejtman
zákon č. 254/2000 Sb. o vodách rozhodnutí povodňové komise
Ústavní zákon č. 110/1998 sb. vláda České republiky

Evakuace

právnické a fyzické osoby ve svém objektu  

Tabulka 6 – Rozhodnutí o evakuaci obyvatelstva [vlastní zdroj]. 

 

Nouzové přežití 

Tak jako evakuace a varování, tak je i nouzové přežití jednou z hlavních opatření při 

ochraně obyvatelstva. Plán nouzového přežití je souhrn postupů, které vedou k minimalizaci 

dopadů při povodni. Jedná se zejména o opatření: 

 

• nouzové ubytování, 

• nouzové zásobování vodou a potravinami, 

• nouzová dodávka energie, 

• organizování humanitární pomoci [17]. 
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Pokud proběhne evakuace obyvatel, která má dlouhodobý charakter, je již potřeba 

zajistit nouzové přežití obyvatelstva. Dojde k vybudování provizorní lékařské stanice první 

pomoci na Základní škole pro slabozraké, která je zároveň schopna poskytnout 50 lůžek. Celé 

náměstí slouží pro potřebu evakuační techniky a v případě potřeby jako přistávací plocha pro 

vrtulník záchranné služby. Další místa pro ubytování jsou zřízena v budově internátu SOU, 

která má kapacitu 55 lůžek, ubytovně pro 20 evakuovaných osob a k dispozici jsou dvě 

základní školy. Celková ubytovací kapacita v rámci nouzového přežití činní 583 lůžek, a celý 

seznam objektů, včetně jejich kapacit je uveden v havarijním plánu ORP Litovel. V plánu je 

také řešena otázka nouzové dodávky potravin. Město Litovel má cca 10000 obyvatel včetně 

přilehlých obcí a není možno pokrýt potřeby všech obyvatel. Je zde předpoklad, že: 

 

• nebude zasaženo celé území, 

• všechny osoby s trvalým bydlištěm se zde nebudou vyskytovat. 

 

Na základě těchto kritérii je plán vytvořen asi pro 10% obyvatel [36]. 

  

5.7. Povodňová kniha  

Je základním dokumentačním materiálem činnosti PK. Záznamy v povodňové knize 

vede tajemník Komise a je součástí Povodňového plánu. V případě nepřítomnosti tajemníka 

Komise pověří předseda Komise vedením povodňové knihy jiného člena Komise. 

Zapisuje se do ní zejména: 

 

• datum a čas zahájení povodňových stupňů, 

• doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsob převzetí, 

• doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresářů a způsobu 

a doby odeslání, 

• obsah příkazu, 

• popis provedených opatření, 

• výsledky povodňových prohlídek [39]. 
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5.8. Digitální povodňový plán 

Povodňový plán byl sestaven odborem životního prostředí Městského úřadu Litovel 

a je zpracován podle zákona o vodách [39] podle technické normy vodního hospodářství [33]. 

Ochrana před povodněmi je právně řešena v § 63 - 87 vodního zákona. Citace „Ochranou 

před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v 

ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními. Operativní 

opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu podle 

krizových plánů.“ 

Digitální povodňový plán je program, který má za úkol soustředit veškeré informace 

související s ochranou před povodněmi a povodňovým plánem. Jeho zpracování je 

platné s metodikou MŽP, která je určena pro tvorbu povodňového plánu. Hlavní výhodou je 

bezesporu jeho digitální forma. Koncový uživatel přistupuje k informacím pomocí webového 

rozhraní, a tak má k dispozici textovou část, mapovou, kontakty a veškeré informace, které 

jsou spojené s povodňovým plánem. Systém je také napojen na digitální plán ČR a systém 

POVIS, povodňový informační systém. Správu dat mají na starost osoby určené a jedná se 

zejména o členy povodňové komise, zaměstnance odboru krizového řízení a vodohospodáře. 

Samotná správa je jednoduchá a není potřeba, aby tyto aktualizace prováděli informatici. Ti 

mají na starost pouze dohled a jeho provozuschopnost.  

 

 Hlavní předností je jeho jednoduchost, kdy se uživatel lehce dostane k informacím, 

aktualizaci a správě dat. Plán má dvě úrovně přístupu, veřejnou a neveřejnou. Veřejný přístup 

je určen pro běžné občany, tento přístup má však omezená práva. Informace, které nejsou 

veřejné, jsou zejména: 

 

• spojení na organizace, 

• evakuace osob, 

• informace o povodňové komisi, 

• plán vyrozumění a varování, 

• informace k vyhlášení krizového stavu, 

• normy, metodiku a legislativní základ, 

• plán vyžádání pomoci, 

• řešení povodňové situace. 



31 

 

Účelem vytvoření tohoto programu je, aby osoby pracující s tímto systémem dostaly co 

nejvíce informací v co nejkratší době. Rychlá dostupnost a správnost informací, je klíč 

k včasnému řešení dané situace. 

 

dPP slouží především: 

• povodňovým komisím ORP a krajům, 

• prostřednictvím internetu nebo pomocí datového média složkám IZS a obcím, 

• prostřednictvím internetu občanům před povodní, v době příprav. 

  

Hlavní přednosti dPP: 

• podpůrná činnost PK, 

• přístup k mapám a informacím prostřednictvím internetu, 

• propojenost PK na všech úrovních, 

• v rámci prevence slouží k lepší informovanosti před povodní [5]. 

 

5.9.  Základní povodňová dokumentace 

Mezi základní dokumenty povodňové připravenosti patří krizový plán, havarijní plán 

povodňový plán pro ORP Litovel. 

 

K vyhledání a zajištění potřebných sil a prostředků k řešení KS lze využít zejména: 

 

• Havarijní plán Olomouckého kraje a Výpis z HP OLK pro ORP Litovel. 

• Smlouvy o pomoci uzavřené z krajské úrovně HZS OLK.  

 

Krizový plán je účelový a základní dokument ORP Litovel, představující souhrn 

opatření k řešení krizových situací při vyhlášení některého z krizového stavu, nebo může být 

využit při řešení závažných mimořádných událostí. Je zpracován k plánování a řízení postupu 

složek integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, 

správní úřady, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, fyzické osoby nacházející se 

nebo provozující podnikatelskou činnost ve správním obvodu Litovle. Součástí krizového 

plánu je povodňový plán ORP Litovel [27]. 
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6. Povodně na území za posledních 20 let 

Územím města Litovle protéká řeka Morava a jejich 7 ramen. Litovel dostala 

pojmenování „Hanácké Benátky“ a historická fakta nasvědčují, že povodně se v této oblasti 

vyskytovaly a nadále vyskytovat budou [18]. Nejhorší povodně, které zasáhly území, byly v 

roce 1997 a 2006. Další lokální povodně nebo situace, při které byl vyhlášen II. nebo III. 

Stupeň povodňové aktivity byl v Květnu 2006, Březnu 2010 a Lednu 2011 [27]. 

 

6.1. Povodeň 1997 

Jedním z postižených okresů při povodni v roce 1997 byl i okres Olomouc. Bylo 

zaplaveno jen cca 8% plochy území okresu, ale vzhledem k umístění měst Litovel a Olomouc 

a dalších obcí přímo na toku Moravy, bylo přímo ohroženo a postiženo značné procento 

obyvatel. Kromě toku Moravy došlo k vybřežení i několika menších toků. 

Povodně probíhala v období od 5. -16 července 1997. Příčinou byla tlaková níže 

doprovázena vydatnými srážkami. V noci z 5. na 6. 7.1997 došlo k vylití říčky Třebůvky 

v oblasti Bouzovska a zatopení prvních domů v obci. O získaných poznatcích byl informován 

předseda povodňové komise okresu Olomouc, který rozhodl o svolání Okresní povodňové 

komise.  

Povodňové komise obcí byly aktivizovány postupně s ohledem na blížící se nebezpečí 

a pracovaly samostatně a většinu problémů byly schopny řešit. O výpomoc žádaly především 

v oblasti záchrany obyvatel. 

Evakuace obyvatel ohrožených oblastí nebyla povodňovými orgány oficiálně 

vyhlášena. Převážná část evakuace (spíše záchrana) probíhala až po zaplavení území. Otázkou 

však je, zda by v případě vyhlášení evakuace lidé na tuto skutečnost vůbec reagovali, protože 

mnohdy odmítali evakuaci, i když bylo území zaplavené. Evakuace by musela být jedině 

tvrdě vyžadována, jinak by byla velmi málo účinná. 

 Samotné město Litovel bylo zaplavena z 62 % procent, na 38 domů byl vydán 

demoliční výměr, došlo k poškození 27 domů a dlouhodobě neobyvatelných bylo 21, rozsah 

škod na bytovém fondu byl vyčíslen na 67 mil Kč. Nouzově ubytovaných osob bylo 48. 
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Infrastruktura, ap.
Bytový fond
Podnikatelské subjekty
Zemědělství

Domy/ byty zničené
Domy/byty poškozené
Nouzově ubytovaných osob 

274/276
1957/2913

8.276

Škody k 31. 8. 1997 v okresu Olomouc v tis.
1.312.000 kč
1.400.000 kč
2.600.000 Kč

116.000 kč

 

Tabulka 7 – Škody způsobené v okresu Olomouc v roce 1997 [37]. 

 

Povodňové orgány okresu měly relativní dostatek informací od správce toku a ČHMÚ 

o vzniku povodňového stavu, ale pociťovaly nedostatek prognóz, zejména absenci modelu 

rozsahu zasaženého území. Proto počáteční informační výstupy těchto orgánů nemohly 

obsahovat konkrétní údaje o předpokládaném rozsahu záplav. 

Rozsah katastrofy si vyžádal hned v prvních dnech vytvoření dalších pracovišť 

zajištujících zejména humanitární pomoc. Standardní složení povodňové komise již pro 

zvládnutí tohoto rozsahu úkolů nepostačovalo. 

Pro předávání aktuálních informací obyvatelům se plně osvědčila spolupráce se 

sdělovacími prostředky s regionálními i celostátní působností. Jednalo se o informace o stavu 

ohrožení, odklonech dopravy, potřebě humanitární pomoci. Pro obyvatele v zasažených 

oblastech bylo rozhlasové vysílání často jediným zdrojem informací. Televizní přijímače 

nelze při výpadku elektrické energie využít. 

Při evakuaci a náhradním ubytování obyvatel se ověřilo, že připravované náhradní 

ubytovací kapacity nebyly potřebné v plném počtu evakuovaných obyvatel, řada z nich našla 

ubytování u známých a příbuzných bydlících v nezasažených lokalitách. Toto zejména platilo 

na venkově. 

Je nutno konstatovat, že se projevilo nedostatečné materiálně technické vybavení 

jednotlivých záchranných složek, tzn. vhodné obutí a oblečení, zastaralá vozidla, nedostatek 

vhodných člunů, čerpadel a mnoho dalšího, ale tyto potřeby bude nutno řešit globálním 

přehodnocením důležitosti a významu těchto složek pro záchranu obyvatel a zmírnění škod 

při mimořádných událostech [37]. 
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Obrázek 3 – Rozliv 100leté vody, který odpovídá záplavám v roce 1997 [22]. 

 

6.2. Povodeň 2006 

Další povodeň, která zasáhnula Litovel byla na jaře v roce 2006. Důvod vzniku povodně 

byl z důvodu velkého tání sněhu ve vyšších polohách. Jelikož je oblast Litovelska na středním 

toku Moravy, je možno v budoucnu tento jev předpokládat. K tání sněhu se přidal i vytrvalý 

déšť, který ještě více snížil retenční schopnost okolí. 

 V prvotní fázi se sešla pracovní skupina, která prováděla monitorování situace na toku 

řeky Moravy. Následně Povodňová komise OLK vyhlásila III. SPA. Podle informací ČHMU 

a aktuálního dění byl přizván starosta Litovle na zasedání Bezpečnostní rady OLK, kde 

Hejtman vyhlásil krizový stav „stav nebezpečí“ pro území Litovelska. Voda zalila ulice 

Litovle, ale hladina se zdaleka nepřiblížila té v roce 1997. Z tohoto důvodu nebyla vyhlášena 

evakuace [27]. 
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Obrázek 4 – Rozliv 20leté vody, který odpovídá záplavám v roce 2006 [22]. 

 

Obrázek 3 a 4 ukazují záplavové území z pohledu 100leté a 20leté vody. Pojem 

100letá voda je známy, ale málokdo ví, co přesně znamená. Chybná představa je, že se jedná 

o vodu, která přijde jednou za 100 let. 100letá voda je vyjádřením pravděpodobnosti, že 

v daném roce dojde k tak vysoké hladině vody s 1% pravděpodobností. V obecném měřítku se 

jedná o N-letý maximální průtok, který je dosažen jednou za N-let [9]. 
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7. Povodňová opatření 

Protipovodňová opatření můžeme rozdělit do dvou částí: 

 

a) Technická opatření – jedná se o aktivní prvky ochrany, kterými jsou sypané hráze, 

mobilní hráze, kanalizační systém, retenční nádrže, prohlubování koryt a úprava terénu 

kolem toků. 

b) Netechnická opatření – jedná se zejména o určení záplavových zón, vytvoření 

povodňového plánu, legislativní podpora při zdolávání povodně a preventivně 

výchovná činnost [3]. 

 

 

Obrázek 5 – Klasifikace protipovodňové připravenost [3]. 

 

Po povodních se představa o protipovodňovém opatření výrazně změnila a jednotlivé 

orgány začaly přehodnocovat stávající situaci. Hned po povodních byla nutná likvidace 

rozsáhlých škod, které zajišťovalo Povodí Moravy. Od roku 1997 bylo v Olomouckém kraji 

realizováno 20 významných opatření [26]. Samotná Litovel začala svůj největší projekt v roce 

2006. Do této doby docházelo k úpravám vodních toků v celé délce, které realizovalo povodí 

Moravy. Revitalizace toků pro území města je velice komplikovaná a omezená, jedná se 

o hustou zástavbu, kde jediné řešení je prohlubování a zkapacitňování koryt, tedy navýšení 

průtoku. 

Míra ohrožení území se stále mění, na místech kde byly dříve louky a pole nyní stojí 

rodinné domy. Dochází k rozšiřování zástavby i do míst, které byly dříve zasaženy 

povodněmi. Tento jev sebou přináší horší následky při povodni a je potřeba neustále tuto 

situaci monitorovat a provádět adekvátní opatření, kterým je např. zákaz výstavby nebo do 

budoucna připravit plán na odklonění povodně. 
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Další faktor, který ovlivňuje průběh povodní, je retenční schopnost území. Retenční 

schopností se rozumí schopnost daného území zadržet vodu. Tato schopnost je dána členitostí 

terénu, vegetativním pokryvem a taky zemědělskou meliorací. Pokud na území, kde je tato 

retence narušena, dojde k vydatným srážkám, voda rychle odtéká, nevsakuje se a vznikají 

povodně. 

 

 Na území města se prováděla opatření tohoto typu:  

• navýšení retenční schopnosti území, 

• vytvoření suchého poldru Hradečka za obcí Mladeč,  

• úprava terénu v blízkosti řeky, 

• zvýšení průtoku řeky Moravy, 

• oprava mostů a stavidla,  

• zabudování skruží pod komunikaci na severní straně k řízenému odtoku vody. 

 

Budoucí ochrana proti povodním je realizována třemi projekty. 

• Stavba suchých hrázi na SZ straně. 

• Zpevnění koryta a navýšení průtoku Radniční Moravy v délce 300 m. 

• Oprava narušené opěrné zdi pod stavidlem v centru Litovle [23]. 

 

Projekt výstavby suchých hrází je návrh technických opatření, která mají za cíl 

nepustit vodu do města Litovle nebo jen tu část, kterou lze kontrolovat a bezpečné vyvést aniž 

by došlo k zaplavení území. Z dlouhodobého hlediska je koncept tohoto opatření na dobré 

úrovni, vybudovaná hráze dokáže převést přes město malé i větší povodně.  

Myšlenka povodňové ochrany je správná, ale samotný projekt doprovází mnoho 

komplikací, zejména finanční náročnost a majetkoprávní situaci u pozemků. Od roku 2006 až 

do současnosti není vůbec jasné, kdy bude hráze dokončena. Realizaci má na starost Povodí 

Moravy a město Litovel má zajistit výkup pozemků. Kvůli tomuto problému se projekt již 

dvakrát přepracovával a stále není hotový odkup pozemků [22, 33]. 
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Obrázek 6 – Plán zatopení území po vybudování protipovodňové hráze [7]. 

 

7.1. Alternativní způsoby ochrany proti povodním 

Jedním z účinných opatření při ochraně proti povodni, je mobilní protipovodňová 

ochrana. 

 

Mobilní protipovodňová ochrana: 

• pytle z písku, 

• vaky plněné vodou, 

• mobilní stěny. 

 

Pytle z písku 

Pomocí toho systému můžeme stavět různé druhy zábran k zastavení nebo odklonu 

vody. Pytle s pískem se dají použít k utěsnění dveří, oken a samozřejmě postavení hrází. 

K tomu aby byl systém účinný, musí být dodržen správný postup, který zaručí stabilitu 

a odolnost proti velkému tlaku vody [8]. 

 

Obecné zásady při stavbě pytlové hráze: 

• dostatečný počet lidí na plnění a pokládku, 

• materiální zabezpečení (lopaty, pytle, písek nebo jiný materiál, násypky, atd.),  

• přeprava sypkého materiálu, 
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• správné umístění hráze, 

• likvidace vytvořených hrází. 

 

Obrázek 7 – Protipovodňová hráz z pytlů [10]. 

 

Vaky plněné vodu 

Tak jako pytle s pískem, tak i vaky slouží k zadržení nebo usměrnění vody. Na trhu se 

vyskytuje více produktů např. pryžotextilní vaky RUBENA [8] nebo kanadské vaky Tiger 

Dam. Jejich princip je podobný a pro prezentaci jsem si vybral systém Tiger Dam. 

Jedná se o tubusy, které se plní vodou a jsou stavěny do trojúhelníkové konstrukce, 

výška konstrukce je od 45 cm do 2 m. Jeden tubus je dlouhý 15 m a jeho váha je 27 kg. 

Napustit jeden tubus trvá 90 sekund a jeho váha se změní na 3 tuny [16]. 

 

Výhody systému Tiger Dam: 

• Jednoduchá manipulace. 

• Operativnost – rychlé nasazení, snadná montáž. 

• Napouštění čerpadlem z vodovodního řádu, řeky, cisterny a jiného zdroje vody. 

• Obsluha malým počtem lidí. 

• Snadné odstranění hráze. 

• Skladnost. 

• Jednoduchá oprava při poškození. 

• Vysoká životnost – asi 20 let. 

• Tubus lze naplnit i betonem a tak vytvořit pevnou hráz. 

• Víceúčelové použití – zásobna pitné vody, uchování kontaminované zeminy, dočasné 

zadržení nebezpečné látky [16]. 
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Obrázek 8 – Protipovodňová hráz Tiger Dam [16]. 

 

Protipovodňové mobilní stěny 

Tento systém protipovodňové ochrany se v České republice rozšířil a vyrábí ho hned 

několik firem v různém provedení. V prvotní fázi se vytipuje umístění bariéry. Desky 

z lehkých slitin jsou usazovány mezi sloupky, které jsou zapuštěné do země, připevněné 

k budově nebo se postaví základna a poté se usadí sloupky. Používají se zejména na místech 

s vysokým rizikem zaplavení (podchody, podjezdy, ale i volná prostranství) [31]. 

 

Výhody protipovodňové bariéry: 

• Vysoká stabilita, odolnost a pružnost. 

• Jednoduchá montáž. 

• Nevyžaduje těžkou techniku na upevnění. 

• Systém je téměř bezúdržbový [31]. 

 

Nevýhodou tohoto systému je, že základna pro umístění sloupku musí být předem 

připravena. Jedná se o vrty do hloubky 1 až 1,5 m [12]. 

 

Obrázek 9 – Protipovodňová bariéra [12]. 
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8. Povodňová připravenost obce 

Jedná se o souhrn všech opatření, které ovlivňují správné fungování samosprávy, 

orgánu státní správy, ale také vhodné technické prostředky a dostatečnou materiální 

vybavenost. K určení povodňové připravenosti, jsem se rozhodnul použít metodu Checklist. 

 

8.1. Kontrolní seznam ( Checklist) 

Jedná se o kontrolní seznam založený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených opatření a podmínek. Seznam otázek je zpravidla generován na základě 

vlastností pozorovaného systému, které se systémem souvisejí. Samotná struktura může být 

velice jednoduchá, ale také se může jednat o velice složitý formulář, který dokáže zahrnout 

a rozlišit důležitost jednotlivých parametrů [2]. 

 

Postup řešení metody:  

• zjištění problému, 

• vytvoření otázek, 

• Odpovídání na otázky v seznamu. Odpovědi, musí mít jednoznačný význam 

a vypovídající hodnotu (např. ano – ne; 0 nebo 1; použití známkovaní od 0 do 5; 

apod.), 

• vyhodnocení seznamu podle daných odpovědí. Může se jednat o součet, modus nebo 

medián, 

• výsledné hodnocení porovnáme s tabulkou hodnot, viz Tabulka 8 a určíme výsledek 

[2]. 

 

Seznam otázek vytvoříme na základě zkušeností o sledované situaci, při rozhovorech 

nebo při prozkoumání příslušné dokumentace. Ve většině případů tuto metodu využívají 

jednotlivci, ale nemůžeme vyloučit zapojení menší skupiny. Tento způsob hodnocení má 

samozřejmě i svoje omezení. Mezi tyto omezení patří: 

 

• kontrolní seznam odpovídá pouze na vytvořené otázky a nepodchytí případný 

problém, 

• vychází ze zkušeností hodnotitele, 

• podává pouze kvalitativní informace [2]. 
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Kladné odpovědi [%] Akceschopnost území Opatření
100 - 90 velmi dobrá nepotřebná
89 - 70 dobrá méně potřebná
69 - 50 dostačující potřebná
49 - 30 nízká nutná
29 - 0 velmi nízká nezbytně nutná  

Tabulka 8 – Hodnocení metody kontrolním seznamem [2]. 

 

Při vytváření seznamu jsem vycházel ze zkušeností, které jsem v průběhu psaní práce 

nasbíral. Jedná se hlavně o dokumenty, podle kterých bylo možno vytvořit odpovídající 

seznam. Hlavním zdrojem informací byly novinové články z daných let, zápisy z povodňové 

knihy, přehledné zprávy z Okresní následně Krajské Povodňové komise Olomouckého kraje, 

vyhodnocení situace podle HZS Olomouc, a také velkým přínosem bylo několik sezení 

s tajemníkem povodňově komise.  

 

Výsledný seznam má tuto podobu: 

Připravenost obce ano  ne 

1 Pravidelné zasedání Bezpečností rady. x   

2 Působí v obci profesionální jednotka PO nebo jednotka JSDH. x   

3 Jsou prováděny pravidelné prohlídky vodních toků. x   

4 Seznámení obyvatelstva o riziku povodní v rámci prevence.   x 

5 Schopnost bez vnější pomoci zvládat povodně menšího charakteru. x   

6 Včasná informovanost o blížící se povodni. x   

7 Existující plán svolání a vyrozumění.  x   

8 Dostatečná komunikace s krajským úřadem, povodím a dalšímu subjekty. x   

9 Pravidelné cvičení krizového štábu. x   

10 Existující dokumentace – povodňový plán, krizový plán, havarijní plán. x   

11 Okamžitá aktualizace dokumentace při zjištění nedostatku.   x 

12 Digitální povodňový plán.   x 

13 Využití geografických podkladů při povodni. x   

14 Jednotný systém varování a vyrozumění.  x   

15 Vlastní systém pro varování obyvatelstva. x   

16 Plán varování obyvatelstva při výpadku elektrické energie.  x   

17 Je prováděna rychlá a včasná evakuace obyvatelstva. x   
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18 Je počítáno s evakuací hospodářských a domácích zvířat.  x   

19 Finanční rezerva v rozpočtu. x   

20 Připravenost a odborné školení pracovníku povodňových orgánů. x   

21 Vyhovující prostory pro zasedání povodňové komise.   x 

22 Pravidelné doplňování a obměna materiálního stavu ve skladech. x   

23 Náhradní spojení při výpadku elektrické energie. x   

24 Vlastní zdroje náhradní elektrické energie – dieselagregát. x   

25 Materiál na výstavbu mobilních hrází. x   

26 Dostatečné zajištění veřejného pořádku. x   

27 Zřízení hlásné a povodňové služby. x   

28 Zajištění nutné hygienické a zdravotnické péče. x   

29 Technické a materiální zabezpečení pro výstavbu mobilních hrází. x   

30 Dostatečná znalost a spolupráce starostů okolních obcí.   x 

31 Je řešena likvidace následků po povodních. x   

32 

Zabezpečení nouzových dodávek postiženým osobám (nouzové přežití) – 

ubytovaní, voda, potraviny atd. x   

33 Správná koordinace krizového řízení. x   

34 Zpřísnění podmínek při stavbě v záplavovém území.   x 

35 Funkční kanalizační systém. x   

36 Rezerva humanitární pomoci.   x 

37 Zřízení informační linky pro obyvatelstvo v případě povodně. x   

 

Tabulka 9 – Seznam kontrolních otázek [vlastní zdroj]. 

 

Vyhodnocení kontrolního seznamu 

Seznam kontrolních otázek má 37 otázek, z toho bylo kladných odpovědí 30 

a záporných 7. Po výpočtu a následném dosazení do tabulky mi vyšlo, že povodňová 

připravenost obce Litovle je 81 %, tedy dobrá. 

Vyhodnocení a následná opatření rozdělím do dvou kategorií. V první se bude zabývat 

otázkou obecného fungování městského úřadu v rámci povodňové připravenosti a v druhé 

materiálnímu a technickému zabezpečení. 
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8.2. Materiálně-technické zabezpečení 

 

Zasedání krizového štábu a povodňové komise 

Město Litovel má nevhodné prostory pro zasedání krizového štábu a povodňové 

komise. Jedná se o dvě malé místnosti, které díky svému dispozičnímu řešením nedokážou 

vyhovět potřebám členům komise a štábu. V období klidu slouží tyto místnosti jako kanceláře 

Krizového řízení. Jediná výhoda spočívá v napojení na náhradní zdroj elektrické energie. 

Jelikož se ve stejné budově nachází několik dalších místností, v budoucnu by vytvoření 

nového zázemí pro zasedání krizového štábu a povodňové komise bylo přínosem. 

 

Připravovaný projekt protipovodňové připravenosti.      

Tento projekt je z pohledu ochrany města před povodněmi klíčový, ale jak již bylo 

nastíněno, od roku 2006 až po současnost není jisté, jestli se výstavba suchých hrází vůbec 

uskuteční. Pokud by se projekt zrealizoval, povodňová připravenost Litovle by byla na 

výrazně lepší úrovni.  Průběh povodní by se změnil. Nedocházelo by k zaplavování celého 

území, ale jen její části (viz Obrázek 6). Způsobem, jakým by voda byla odváděna za Litovel, 

by docházelo k velkému zahlcení území, snížila by se retenční schopnost a voda by se začala 

vracet do východní části. Město by se ale mohlo soustředit na tuto oblast a vytvořit zde 

systém mobilních hrází z písku, případný nákup jiného systému mobilních hrází (pryžové 

vaky nebo protipovodňovou stěnu).  

 

Digitální povodňový plán 

 Město Litovel dostala z operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 

600 000,-Kč na vyhotovení digitálního povodňového plánu. Hlavním přínosem pro město 

bude zpracování úplně nového povodňového plánu a vytvoření digitálních map. Plán je 

napojen do systému POVIS. Také změna oproti normálnímu plánu je výrazná, budoucí plán 

bude schopen dosáhnout větší míru provázanosti daného obsahu. V reálu to znamená, že 

jednotlivé textové části budou spojené s mapou, odkaz v textu bude směřovat na konkrétní 

výseč, dojde k prolnutí více vrstev apod. Digitální plán je v dnešní době krokem kupředu a 

přinese značné výhody povodňové komisi. [5] 
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Rozšíření systému JSVV 

Na území města jsou zřízeny elektronické koncové prvky JSVV. Toto tvrzení však 

neplatí pro ostatní obce, ve většině případů se jedná o staré rotační sirény. Samozřejmě 

protiargumentem na pořízení těchto koncových zařízení, je další finanční zatížení obecního 

rozpočtu a v mnoha případech je rozhlasový systém na lepší úrovni. Pořízením elektronických 

koncových prvků by v tomto případě bylo výhodou nikoliv doporučením. 

 

8.3. Fungování městského úřadu 

 

Komunikace v krizových situacích 

Při zdolávání všech krizových situací, do které je zapojeno velké množství lidí, 

nastává problém v komunikaci. Správné a rychlé předávání informací vede k lepším 

opatřením a eliminuje se dopad na obyvatelstvo. V roce 1997 se vyskytoval problém 

v komunikaci s okresní Povodňovou komisí, z pohledu složek IZS. Některé požadavky 

musely být vyžádány pouze cestou OPK a ze začátku jim nebylo vyhověno. V průběhu se 

činnost zlepšila a nadále již nedocházelo k prodlevám při rozhodování [37].  

 Tento problém tu vždy byl a také bude, nejde ho úplně odstranit. Vždy se bude stávat, 

že informace budou přicházet se zpožděním, budou nedostatečné a někdy i mlhavé. Orgány 

nebo osoby, která se mají na základě těchto údajů rozhodnout, stojí před nelehkou úlohou. Při 

krizových situací jsou členové, ať už krizového štábu, povodňové komise atd., vystaveni 

velkému tlaku a jejich rozhodování ovlivňuje zdraví, životy a majetek lidí. Pracovníci města, 

kteří se aktivně podílejí na povodních, nemají žádné školení v oblasti krizového řízení. 

Řešením je provádět častější odbornou přípravu se zapojením okolních obcí a kromě otázek 

spojených s povinnostmi při ochraně před povodněmi, poukázat na problém komunikace 

a odstranit ho. 

 

Preventivně výchovná činnost obyvatelstva 

Obyvatelstvo v Litovli a okolí si je dobře vědomo toho, že záplavy výrazným 

způsobem ovlivňují jejich fungování. Měla by se zvýšit preventivní činnost a zodpovědnost 

obyvatel. Z pohledu preventivní činnosti by město mohlo vydávat ve svých novinách články 

nebo udělat propagační letáky, které by se doručovaly do schránek. Obsah by stručně 

popisoval jak se zachovat a postupovat při vzniklé povodni, co dělat když zazní varovný 

signál, obsah evakuačního zavazadla atd., ale také jim připomenout jejich povinnosti, které 
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vyplívají ze zákona. Lepší osvěta obyvatelstva přináší méně práce pro samosprávu 

a záchranné složky. 

 

Výstavba v záplavovém území 

Litovel do roku 2012 neměla schválený územní plán a rozhodnutí se dělala podle tzv. 

provizorního plánu. Od povodně 1997 přibylo na území několik staveb, zejména rodinných 

domů. Tyto domy jako jednotlivé budovy nemají zásadní vliv na průběh povodně, ale 

výstavba několika domů vedle sebe, které se v některých případech napojily na starou 

zástavbu, vytvořily hráz a dochází k zaplavení území, které nikdy zaplaveno nebylo nebo ne 

v takové míře. Každá úprava terénu, vyzdění zídky nebo postavení nového plotu ovlivňují 

charakter odtoku. Z tohoto pohledu by se město měla dívat na budoucí výstavbu jako na 

celek. 
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9. Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo posouzení povodňové připravenosti obce Litovle, 

zhodnocení aktuálního stavu zabezpečení ochrany obyvatelstva a fungování samosprávy 

a v neposledním případě navrhnout opatření ke zlepšení. Povodeň v roce 1997 ukázala, že je 

potřeba se aktivně věnovat této problematice a začít dělat kroky k lepší ochraně. Zejména 

vytvořit lepší zázemí a podmínky pro zdolání povodně. 

Na základě zdrojů, ze kterých jsem čerpal, mohu tvrdit, že město Litovel je dobře 

připravena na povodně. Z pohledu fungování městského úřadu, je jeho činnost na vysoké 

úrovni a aktivní účast při cvičení a několik reálných povodní dává pracovníkům krizového 

řízení dostatečnou zpětnou vazbu. Samozřejmě jsou zde nedostatky, přičemž největším je ten, 

že chybí aktivní ochrana před povodní. Pokud by došlo k vybudování suchých hrází, 

připravenost obce by výrazně stoupla, došlo by k ochraně větší části Litovle a zamezení 

škodám na zdraví, životech a majetku. Došlo by k odlehčení celého povodňového systému, 

a to ve smyslu činnosti povodňové komise, záchranných a likvidačních prací, evakuaci nebo 

následné likvidaci po povodni.  

 Město Litovel by měla více dbát na preventivně výchovnou činnost. Jakým způsobem 

bude informovat obyvatelstvo je jen na jejím uvážení, ať už je to činnost ve školách, využití 

místní regionální televizní sítě nebo diskuze s odborníky. Povědomí občanů o ochraně při 

povodních je obecně nízké, město samozřejmě podle zákona musí informovat obyvatelstvo 

o charakteru možného ohrožení, ale to je jen základní minimum. 

 Přínosem této práce jsou výše navrhovaná opatření. Pokud by se jen některá skutečně 

zrealizovala, došlo by k výraznému zlepšení nástrojů a opatření obce v rámci povodňové 

připravenosti. Tato práce poukázala na některá slabá místa v systému a navrhla opatření, čímž 

byl její cíl splněn. 
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11. Seznam použitých zkratek 

 
MU   mimořádná událost 

ČR   Česká republika 

IZS   integrovaný záchranný systém 

HZS   Hasičský záchranný sbor  

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

KŠ   krizový štáb 

ORP   obce s rozšířenou působností 

MěÚ   Městský úřad 

JPO   jednotka požární ochrany 

RZP   rychlá záchranná pomoc 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

LZS   letecká záchranná služba 

PK   povodňová komise 

TNV   Technické normy vodního hospodářství 

dPP    digitální povodňový plán 

PP   povodňový plán 

ZaLP    záchranné a likvidační práce 

OLK   Olomoucký kraj 

HP   havarijní plán 

SPA   stupeň povodňové aktivity 

OPK   okresní povodňová komise 

KS   krizová situace 

KŠ ORP krizová štáb obce s rozšířenou působností 

POVIS  povodňový informační systém 

TS   technické služby 

SOU   střední odborné učiliště 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

SSU   statistické sledování událostí 

POVIS  povodňový informační systém 

JSVV   jednotný systém varování a vyrozumění 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dopravní nehody 19 23 39 31 31 35 30 51 51 59 44 36 52 47 43 43

Požár 21 38 33 44 26 42 43 39 38 42 40 51 48 47 60 46

Únik nebezpečné látky 5 0 3 1 1 2 12 10 4 6 9 13 8 8 7 5

Živelná pohroma 1 (1) 0 0 0 0 8 (2) 0 119 (3) 0 77 (3) 0 0 0 0 0 0

Technická závada 25 31 40 51 106 130 108 152 110 125 102 65 82 126 86 118

Technologická závada 3 0 2 1 1 2 1 1 6 3 15 10 9 9 15 13

Ostatní mimořádné 
události

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Počet událostí 73 92 117 128 165 211 194 253 209 235 210 175 199 237 211 225

Druh události Počet 

 

Příloha č. 1 - Přehled událostí od roku 1997 let [11]. 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 
(1) Povodeň 1997 – z důvodu migrace údajů došlo ke sloučení všech zásahu do jedné MU. 
(2) Větrná smršť v roce 2002. 
(3) Tornádo v roce 2004 (období 9.6 – 22.6). 
(4) Povodeň v roce 2000.



 

 

Příloha č. 2 – Technika požární stanice Litovel [6]. 

 

Mobilní požární technika na požární stanici 
Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 MAN 4x4
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 Tatra 815
Automobilový žebřík AZ 30 IFA W 50 L
Velitelský automobil VEA - 1 VW Caddy
Pojízdný hasicí přístroj práškový P 250
Pojízdný hasicí přístroj pěnový SBA 450
Odsavač kouře VTA 60
Gumový člun Zodiac včetně motorového pohodnu Yamaha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 3 - Stanovení stupně nebezpečí a dojezdové časy [19]. 
 

Stupeň 
nebezpečí

Doba 
dojezdu

Jednotka 
PO

Kat. Doba 
dojezdu

Jednotk
a PO

Kat. Doba 
dojezdu

Jednotka 
PO

Kat.

II. A 10 Litovel I. 10 Uničov I. 15 Tři Dvory V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Příloha č. 4 – Prostředky TS města Litovle [32]. 
 

Typ Druh Počet
1 Multicar Sklápěč 2
2 AVIA Kontejner 1
3 AVIA Valník 1
4 AVIA Fekál 1
5 Nisan Plošina 1
6 BUCHER Zametací vůz 1
7 UN 053 Nakladač 1
8 UNC 060 Nakladač 1
9 Z 7211 Traktor 3

10 Traktorový přívěs Sklápěcí 2

Prostředky TS Litovel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Příloha č. 5 – Analýza rizik území města Litovle podle metody souvztažnosti  
   [2]. 

 
Sestavení rizik 
 

Rizik podle největší pravděpodobnosti výskytu: 

1. Dopravní nehody. 

2. Požár. 

3. Únik nebezpečné chemické látky. 

4. Živelní pohroma. 

5. Technická závada. 

6. Technologická závada. 

7. Ostatní mimořádné události. 

 

Ad 5) Únik nebezpečné látky – v Litovli se nachází objekt Pivovar, kde v havarijním 

krizovém plánu se počítá s únikem amoniaku a v blízkém okolí je úpravna vody, která 

počítá s únikem chloru. 

ad 4) Živelní pohroma – zde zařadíme všechny MU, které jsou způsobeny činností přírody. 

Povodně, vichřice, přívalové deště, mimořádná klimatická situace – sucha, vedra, seizmické 

otřesy. 

Ad 6) Lidský činitel. 

 
Pokud máme sestavenou tabulku s možnými riziky, k výpočtům analýzy rizik 

použijeme jednoduché matematické vzorce. Pro lepší přehlednost sestavíme tabulku, kde do 

prvního sloupce zapíšeme názvy všech rizik a přiřadíme jim čísla od 1 a následně tyto čísla 

zapíšeme do prvního řádku. Výsledná tabulka rizik vypadá následovně: 

 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7
1.Dopravní nehody
2.Požár
3.Únik nebezpečné látky
4.Živelná pohroma
5.Technická závada
6.Technologická závada
7.Ostatní mimořádné události

Tabulka č. 2 



 

 

Vyplnění tabulky souvztažnosti 

Analýza rizik je založena na metodě souvztažnosti, tedy na vzájemném propojení rizik. 

Jednotlivé vztahy mezi riziky tedy můžeme určitým způsobem popsat. Předpokládejme 

proto, že máme v tabulce x rizik a toto riziko označíme Ri, kde i = (1,2 … x). Dále si 

nadefinujeme rij , která v našem případě označujme pozici v tabulce. 

Tabulku souvztažnosti rizik vyplníme následujícím způsobem:  

1) Hlavní diagonálu můžeme hned vyplnit, a to hodnotou 0. Vycházíme z jednoduchého 

tvrzení, že riziko nemůže vyvolat samo sebe. 

2) Při vyplňování dalších pozic budeme postupovat zleva doprava a budeme vyplňovat tyto 

hodnoty:  

1 – existuje možnost, že riziko Ri může způsobit Rj 

0 – riziko Ri nemá vliv na riziko Rj 

 

Výsledná tabulka má tuto podobu: 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7
1.Dopravní nehody 0 0 1 0 1 0 0
2.Požár 1 0 1 1 1 1 0
3.Únik nebezpečné látky 1 1 0 0 0 1 0
4.Živelná pohroma 0 0 0 0 0 0 0
5.Technická závada 1 1 1 1 0 1 0
6.Technologická závada 0 1 1 0 0 0 0
7.Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0 0 0

Tabulka č. 3 

K tomu abychom mohli dále pokračovat ve výpočtu, přidáme k tabulce jeden řádek 

a sloupec, do kterého budou zapsány jejich součty.  

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 Σ

1.Dopravní nehody 0 0 1 1 1 0 0 3
2.Požár 0 0 1 1 1 1 0 4
3.Únik nebezpečné látky 1 1 0 1 0 1 0 4
4.Živelná pohroma 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Technická závada 1 1 1 1 0 1 0 5
6.Technologická závada 0 1 1 1 0 0 0 3
7.Ostatní mimořádné události 0 0 0 1 0 0 0 1

Σ 2 3 4 6 2 3 0  

Tabulka č. 4 



 

 

Výpočet koeficientů  
 

V této fázi máme již veškeré podklady k tomu, abychom mohli přistoupit k výpočtům 

nabíraných dat a prezentovat je do grafické podoby. Výpočet koeficientů je procentuální 

vyjádření tzv. aktivity a pasivity.  

 

Koeficient aktivity KARi 

- jedná se tady o procentuální vyjádření počtu návazných rizik pro riziko Ri, která mohou 

být vyvolána, v případě, že nastane riziko Ri.  

 

Koeficient pasivity KPRi  

- je procentuální vyjádření počtu rizik pro riziko Ri, která mohou vyvolat následně riziko Ri.  

Pro výpočet koeficientů KPRi  a KARi musíme vypočítat počet kombinací, kdy riziko Ri 

ostatní rizika může vyvolat, nebo může být vyvoláno. Vycházíme z předpokladu, že riziko 

nevyvolá samo sebe, a proto výsledný počet kombinací je x -1.  

 

KARi = 100
1

x
x

R
IJ

−

∑
 [ % ]    KPRi = 100

1
x

x

R
II

−

∑
 [ % ] 

      

Příklad výpočtu KPri a KARi :  

 KARi pro i=1 (tedy riziko č. 1): 3/(7 – 1) * 100 = 50 %   

 KPRi pro i=1 (tedy riziko č. 1): 2/(7 – 1) * 100 = 33,3 %   

  

Následně sestrojíme tabulku koeficientů KARi a KPRi: 

 

Riziko R 1 2 3 4 5 6 7
KARi [%] 50 66,7 66,7 0 83,3 33,3 16,7
KPRi  [%] 33,3 50 66,7 0 33,3 50 0  

Tabulka č. 5 

 

 

 

 

 



 

 

Grafické vyhodnocení metody 
 

Výsledná tabulka č. 5 nám dává dostatek údajů, abychom mohli sestrojit graf 

souvztažnosti. Pro tyto účely nám poslouží bodový graf, který pro svoji jednoduchost 

naprosto vyhovuje našim požadavkům.  

Postup sestrojení grafu je následující: 

• na osu x naneseme hodnoty KARi pro všechna i=(1,2…x) 

• na osu y pak naneseme hodnoty KPri pro všechna i=(1,2…x) 

 

Graf č. 1 

 

K tomu abychom byly schopni využít graf souvztažnosti a vyčíst z něj významnost 

jednotlivých rizik, musíme si vytvořit osy O1 a O2,, které nám rozdělí graf na 4 části. Každá 

oblast reprezentuje, jaká důležitá rizika se v oblasti nachází. 

I. oblast primárně nebezpečných rizik,  

II. oblast sekundárně nebezpečných rizik,  

III. oblast žádných primárně nebezpečných rizik,  

IV. oblast relativně bezpečná.  

 

Rozdělení grafu na kvadranty provedeme takto. Budeme předpokládat, že do kvadrantu 

I. budeme chtít dostat 80% rizik. Osa O1 se vztahuje ke koeficientu aktivity, a proto platí  

KAmax - KAmin  = 100% 

       Osa O1 bude vedena jako rovnoběžka s osou y a bude dána výpočtem: 

 



 

 

                   O1  = KAmax  - 80*
100

  K - K AminAmax 







 

Osa O2 se vztahující ke koeficientům pasivity a bude platit:  

KPmax - KPmin  = 100% 

Osa O2 bude rovnoběžkou s osou x a a bude dána výpočtem: 

   O2  = KPmax  - 80*
100

  K - K PminPmax 







 

Výpočet os O1 a O2: 

 O1  = 83,3 – ( 83,3 – 0)/100 x 80 = 33,4 % 

 O2  = 66,7 – ( 66,7 – 0)/100 x 80 = 46,7 % 

 

Jelikož je osa O1 rovnoběžná s osou y, postačí nám pouze jeden výpočet, tedy 

vzdálenost od osy y, osu O1 bude tedy ve vzdálenosti 33,4 a osa O2 bude od osy x ve 

vzdálenosti 46,7. Následným zanesením os dostaneme rozdělení grafu na 4 oblasti, které 

reprezentují důležitost rizika a jednotlivé oblasti označíme I. až IV. 
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Graf č. 2 

Výsledkem analýzy je graf č. 2., který nám reprezentuje souvztažnost zvolených rizik.   

I. Primárně nebezpečné riziko – požár a únik nebezpečné chemické látky. 

II. Sekundárně nebezpečné riziko – dopravní nehoda.  

III. Žádná primárně nebezpečná rizika – technická a technologická závada.  

IV. Relativní bezpečnost – živelní pohroma, ostatní mimořádné události. 

 


