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1 Úvod 

Voda je již od pradávna jedním z nejhrozivějších přírodních živlů naší planety nejen 

při hrozbě povodní, ale i dalších zdrojů nebezpečí, kterými jsou např. vlny tsunami. V České 

republice jsou povodně jedním z nejaktuálnějších problémů. Díky rozsáhlému vodstvu a 

nevyzpytatelnému klimatu je naše země ohrožována touto hrozbou v podstatě každým rokem.  

Rok 1997 přinesl zatím nejničivější povodně od vzniku samostatného státu České 

republiky (dále jen ČR), které se odehrály na území Moravy. Symbolem přírodní katastrofy se 

stala obec Troubky, která byla úplně zničena přívalovou vlnou řeky Moravy. Rozbor těchto 

povodní ukázal, že „mladý stát“ na tuto ničivou událost nebyl připraven a to kvůli ztrátě 

historické paměti, kdy hrozba povodní přestala být postupně po 2. světové válce 

respektována, a tak byla povolena výstavba na územích, která byla z historických hledisek 

často zaplavována. Protipovodňová ochrana se od roku 1997 stala jedním z nejaktuálnějších 

témat, sloužících k ochraně obyvatelstva, majetku a životního prostředí. 

 Orgány státní správy a samosprávy jsou zodpovědné za provádění opatření 

k zamezení škod při povodních na základě analýz a následných opatřeních na jednotlivých 

územních celcích. Tyto orgány zodpovídají za vypracování povodňových plánů, které 

usnadňují koordinaci záchranných a likvidačních prací a organizaci opatření na ochranu 

obyvatelstva a jejího majetku při průběhu povodně.  

Ve své  práci se budu zabývat výčtem a analýzou možných hrozeb na území určené 

obce, aktualizací a doplněním jednotlivých informací v povodňovém plánu obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí dle legislativních požadavků tak, aby se zvýšila ochrana před hrozbou 

povodně.  

 Cíle mé práce: 

 definovat možná ohrožení vybraného území, 

 zpřehlednit, doplnit a aktualizovat povodňový plán.  
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2 Rešerše 

SMETANA, Marek; KRATOCHVÍLOVÁ, ML., Danuše; KRATOCHVÍLOVÁ, 

Danuše. Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010. 168 s. ISBN 978-80-251-2989-0. 

Publikace se zabývá  problematikou přípravy na možnost vzniku průmyslových havárií a 

mimořádných událostí. Jsou zde řešeny postupy jednotlivých mimořádných událostí, jako je 

např. evakuace, traumatologický plán nebo plán veřejného pořádku. Publikace se mimo jiné 

zabývá také povodňovým plánováním. 

TNV 75 29 31 Odvětvová technická norma vodního hospodářství. [s.l.] : [s.n.], 2006. 

38 s. Tato norma se zabývá sestavením povodňových plánů, jsou zde rozděleny jednotlivé 

pojmy používané v povodňové ochraně a vzory povodňových plánů, ze kterých jsem vycházel 

při tvorbě plánu v praktické části práce. 

MALÉŘOVÁ, Lenka. Analýzy rizik území. Ostrava, 2011. Přednáška VSB-TU 

Ostrava. Přednáška pojednává o souhrnné analýze mimořádných událostí a o postupu tvorby 

této analýzy. 

Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon obsahuje velkou škálu předpisů a pojmů zabývajících se vodou. Tento zákon 

jsem využil v textové části, kdy jsem objasňoval pojmy související se sestavení povodňového 

plánu. 
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3 Povodeň a rozdělení povodí v ČR 

Povodeň značí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok není dostatečný, případně dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku srážkových vod.[1]  

3.1  Přirozená povodeň     

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých 

hrozí zaplavení území nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle 

vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při [2]:  

 déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních 

dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 

nebezpečných ledových zácp a nápěchů, 

 dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci. 

 

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních 

typů: 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s 

dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích 

a postupují dále i v nížinných úsecích větších toků, 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla 

na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a 

větších tocích, 

 letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za 

několik hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na 

malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně), 

 zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších 

průtocích, vyskytujících se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. 
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3.2  Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením) 

vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo také nouzovým řešením kritické 

situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. 

Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při 

stavbě nebo provozu vodního díla nastat [3]: 

 Zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla. 

 Zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo 

výpustných zařízení vodního díla. 

 Zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody 

z vodního díla.   

 

Obrázek 1: Grafické znázornění povodní Zdroj: Vlastní 
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3.3  Rozdělení povodí ČR 

Povodí je v ČR rozděleno do pěti oblastí (viz obrázek č.2), ve kterých správu těchto 

toků vykonávají správci vodních toků. Ministerstvo zemědělství se svou působností z 95% 

podílí na správě vodních toků v ČR. Zbývajících 5% spadá do působnosti Ministerstva 

obrany, správě národních parků, případně fyzických a právnických osob. 

Vodní toky jsou na území České republiky rozděleny na významné vodní toky a 

drobné vodní toky. Významné vodní toky a část určených drobných vodních toků spravují 

státní podniky Povodí, tj. Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí 

Moravy. Většinu drobných vodních toků spravuje státní podnik Lesy České republiky.[9] 

 

Povodí Odry 

Ve své bakalářské práci se zabývám hrozbou povodní v obci, která spadá do 

působnosti Povodí Odry, státního podniku. Oblast přes svou relativně malou rozlohu 6 252 

km
2
 je značně výškově členitá. To je dáno jejím situováním mezi horskými masivy Hrubého 

Jeseníku a Beskyd a současně otevřením se k severu do Slezské nížiny. Největší řeky tohoto 

povodí jsou Odra, Opava, Olše, Moravice a řeka Ostravice. Náplň činnosti správy Povodí 

Odry je např.[15][16]:     

 zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, 

 investiční činnost včetně protipovodňových opatření, 

 vytváření podmínek pro oprávněné nakládání s vodami, 

 spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích, 

 řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí 

Odry podle komplexního manipulačního řádu, 

 činnost v oblasti plánování podle vodního zákona, 

 činnost akreditovaných laboratoří, 

 poradenská činnost, 

 výroba elektrické energie. 
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Obrázek 2: Mapa rozdělení povodí v ČR Zdroj:[17]  
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4 Ochrana před povodněmi   

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, 

životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním 

průběhu povodní. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při 

vyhlášení krizové situace krizovými plány. Míra ohrožení obyvatelstva nebo jeho majetku za 

povodní nebo při možném vzniku povodně je určována stupni povodňové aktivity.[7][5] 

Stupně povodňové aktivity   

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím 

nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity: 

Stav bdělosti   

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává 

stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska 

bezpečnosti díla, nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku 

zvláštní povodně. [1] 

Stav pohotovosti   

Se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje 

se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z 

hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se 

opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. [1] 

Stav ohrožení   

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v 

záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a 

skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových 

opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. [1] 
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5 Povodňové orgány 

Povodňové orgány zabezpečují řízení ochrany před povodněmi, které zahrnují 

přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v 

průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace 

a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své 

činnosti řídí povodňovými plány. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou 

specifikovány ve dvou časových úrovních. [1][6] 

Povodňové orgány mimo povodeň [6]: 

 Orgány obcí;    

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností;  

 Krajské úřady;  

 Ministerstvo životního prostředí; 

 Ministerstvo vnitra k zabezpečení přípravy záchranných a likvidačních prací.  

Povodňové orgány po dobu povodně [6]: 

Povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné 

složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně: 

 Povodňové komise obcí;  

 Povodňové komise obcí s rozšířenou působností; 

 Povodňové komise krajů; 

 Ústřední povodňová komise (zřizuje vláda, která schvaluje její statut. Předsedou 

komise je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra). 

 

Povodňové orgány obcí 

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou 

komisi. Předsedou povodňové komise je starosta obce. 

Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a 

právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě k pomoci při ochraně 

před povodněmi.[1] 
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 Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou 

působností a ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před 

povodněmi [1]: 

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

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

povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce, 

 zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci 

povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků, 

 provádějí povodňové prohlídky, 

 zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a 

zabezpečení náhradních funkcí v území, 

 prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 

 organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují 

varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím 

jednotného systému varování, 

 informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a 

povodňový orgán obce s rozšířenou působností, 

 vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

 organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle 

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

osob osobní a věcnou pomoc, 

 zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, 

zajišťují další záchranné práce, 

 zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují 

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

 provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují 

účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu 

obce s rozšířenou působností, 

 vedou záznamy v povodňové knize. 
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6 Povodňové plány  

Povodňovými plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a 

spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci 

a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace 

povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a 

organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a 

v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.[7] 

Rozlišujeme čtyři typy povodňových plánů územních celků [7]:  

 Povodňové plány obcí - jsou zpracovávány orgány obcí, v jejichž územním obvodu 

může dojít k povodni.     

 Povodňové plány správních obvodů ORP - zpracovávají obce s rozšířenou 

působností. 

 Povodňové plány správních obvodů krajů - vypracovávají je příslušné orgány krajů 

v přenesené působnosti ve spolupráci se správci povodí. 

 Povodňový plán České republiky neboli Ústřední povodňový plán - je 

zpracováván Ministerstvem životního prostředí. 

Obsah povodňových plánů se dělí na věcnou, organizační a grafickou část. 

6.1  Věcná část    

Obsahuje popis území, v němž se uvádí geologické a morfologické poměry, druhy 

povodí, které se v daném povodí vyskytují, a odtokové poměry. Dále obsahuje  informace o 

vodních tocích a vodních dílech, hydrologické údaje týkající se hodnot přirozených a 

ovlivněných povodňových průtoků, včetně postupových dob povodňových průtoků a hladin 

velkých vod. Tato část je doplněna o manipulační pravidla významných vodních děl, přehled 

ohrožených subjektů, druh a rozsah ohrožení, organizaci povodňové služby, stupně 

povodňové aktivity a zprávy o povodních.[7] 
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6.2  Organizační část  

Tato část povodňového plánu se člení na statut a jednací řád povodňové komise, dále 

jsou zde uvedeny úkoly a činnosti předpovědní a hlásné povodňové služby, kontakty na 

příslušné povodňové komise a spojení na orgány a organizace činné v povodňové službě.[7] 

Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům a popřípadě i dalším 

účastníkům ochrany před povodněmi výstražné informace, další informace a předpovědi 

týkajících se:  

• nebezpečí vzniku povodně, 

• vzniku povodně, 

• dalšího nebezpečí vývoje povodně, 

• hydrometeorologických prvků (srážky, vodní stavy, průtoky). 

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (dále 

jen ČHMÚ) ve spolupráci se správci povodí. V ČHMÚ zajišťují předpovědní povodňovou 

službu sjednocená pracoviště meteorologických a hydrologických předpovědí, a to Centrální 

předpovědní pracoviště (dále jen CPP) v Praze a šest regionálních předpovědních pracovišť 

(dále jen RPP) na pobočkách ústavu.[1] 

Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 

obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje 

povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a 

předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu 

před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a 

povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní 

účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují 

povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.[1] 

Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá 

operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a složek 

Integrovaného záchranného systému.[1] 
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Hlásné profily na vodních tocích  

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování 

průběhu povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném profilu jsou vázány 

směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Hlásné profily se podle 

významu rozdělují do tří kategorií. [14] 

Základní hlásné profily - kategorie A 

Jsou to informace z významných vodních toků. Informace z těchto profilů jsou 

nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní nebo regionální úrovni. 

Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správci 

povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými 

krajskými úřady. Mezi hlásné profily kategorie A jsou začleněny také profily přehradních 

nádrží ovlivňujících povodňový režim a profily na hraničních vodních tocích vyplývající z 

mezinárodních závazků ČR. Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát 

prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí. [14] 

Doplňkové hlásné profily - kategorie B 

Jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před 

povodněmi na krajské úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádějí krajské úřady 

podle doporučení regionálních pracovišť ČHMÚ nebo správců povodí a tento výběr 

projednávají s místně příslušnými obcemi. Hlásné profily kategorie B doplňují profily 

kategorie A tak, aby byla relativně rovnoměrně pokryta říční síť významných vodních toků. 

[14] 

Pomocné hlásné profily – kategorie C 

Účelové profily na vodních tocích, které se využívají pouze na místní úrovni a nejsou 

centrálně evidované. Výběr hlásných profilů kategorie C provádějí obce nebo vlastníci 

ohrožených nemovitostí na vodních tocích podle svých individuálních potřeb, pokud jim 

nepostačují profily kategorie A nebo B. [14] 

Povodňové záchranné práce 

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná 

za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a 

majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně 

nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.  
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Tato opatření zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného 

záchranného systému. [1] 

Povodňové zabezpečovací práce 

Technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění 

průběhu povodně a jejích škodlivých následků. [1] 

 Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména: 

 odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) 

znemožňujících plynulý odtok vody, 

 rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku, 

 ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování 

břehových nádrží, 

 opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází, 

 opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu, 

 provizorní uzavírání protržených hrází, 

 instalace protipovodňových zábran, 

 opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací, 

 opatření k omezení znečištění vody, 

 opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy. 

 Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a 

vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz 

povodňových orgánů. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a 

průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na 

celém vodním toku nebo v celém povodí.[7] 

6.3  Grafická část     

Shromažďuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou zakresleny zejména 

záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily a informační místa. [7] 
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7 Charakteristika území obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

Stará Ves nad Ondřejnicí je situována v Moravskoslezském kraji ve vzdálenosti 30 

kilometrů jihovýchodním směrem od Ostravy a 21 kilometrů severozápadním směrem od 

města Frýdek – Místek (viz obrázek č.3) v malebném prostředí Chráněné krajinné oblasti 

Poodří (dále jen CHKO). Území obce se rozléhá na ploše 18,79 km
2
, do které spadá i 

nedaleká osada Košatka nad Odrou.[8] 

 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se vine kolem řeky Ondřejnice, která se v nedalekých 

Proskovicích vlévá do řeky Odry. Správním území obce protékají také řeky Lubina a Odra, a 

to osadou Košatka na Odrou. Celé toto území spadá pod působnost města Ostravy. Počet 

obyvatel činí 2589 osob. Průměrná nadmořská výška v obci je 240 m n. m..[8]   

Za uplynulých několik let se výrazně změnila tvář obce. Její vzhled oživily upravené 

plochy zeleně, ještě výraznější dominantou se stal nově opravený zámek a rekonstruovaný 

zámecký park. Od roku 1997 dětem slouží nová budova základní školy, zlepšení životního 

prostředí přinesla plošná plynofikace, připravuje se odkanalizování obce, vyrostly zde další 

obecní byty. V roce 2011 byly dokončeny práce spojené se zvětšením koryta a zpevněním 

břehů řeky Ondřejnice, která protéká obcí (viz obrázek č. 5).[8]   

 

Obrázek 3: Stará Ves nad Ondřejnicí  v rámci ČR Zdroj: Vlastní 
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7.1  Významné toky na území 

  

Řeka Ondřejnice 

Řeka Ondřejnice je pravostranným přítokem středního úseku Odry nad Ostravou, tzn. 

úseku, který je vymezen ústím Opavy na dolním a prostorem Moravské Brány na horním 

konci u Jeseníku nad Odrou.[18] 

Ondřejnice pramení v 760 m n. m. nad Kozlovicemi na západním úbočí masivu 

Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech. Ondřejnice do Odry ústí pod obcí Stará Ves 

nad Ondřejnicí ve výšce 219 m n. m., Celková délka toku od pramene k ústí je 29,1 km a její 

průměrný roční průtok je 1,02 m³/s.[18]  

Z větších sídel, jimiž protéká, jsou to již zmíněné obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Hukvaldy a Kozlovice, dále pak město Brušperk.[18] 

Rys průběhu povodní většinou z přívalových srážek se projevoval ničivě na dolním 

toku, především na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Bylo tomu jak v polovině 

šedesátých let, kdy tok spravovala Oblastní státní meliorační správa (dále jen OSMS), tak i 

později, zvláště za regionální povodně v roce 1997, kdy tok byl již ve správě Povodí Odry. 

Následky povodní vyvolaly potřebu provést zvýšení povodňové zabezpečenosti zástavby, 

která byla záplavami postihována. Zvýšení se zaměřovalo na zkapacitnění koryta toku a na 

směrové úpravy trasy. Do prostoru uvedené obce se proto již koncem 60. let minulého století 

soustředily investice jak dřívější OSMS, tak později i po roce 1997 státního podniku Povodí 

Odry. Poslední opatření byla dovršena v nedávné době (r. 2011) v podobě úpravy na 

dvacetiletou vodu. Způsob poněkud "tvrdé" úpravy, jak byla přes Starou Ves nad Ondřejnicí 

provedena, je daní za stísněné poměry v obci, kdy uvolnění většího prostoru pro vyvinutí 

volnější trasy a šířkových poměrů koryta (to vše při požadované úrovni kapacity koryta a bez 

demolic a záborů zahrad) se ukázalo jak pro investora, tak i obec jako zcela neprůchodné.[18] 
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Obrázek 4: Povodně ve Staré Vsi v  roce 1966  Zdroj: OU Stará Ves nad Ondřejnicí 

 

Obrázek 5: Koryto řeky Ondřejnice 2011 Zdroj: OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí 
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Řeka Lubina 

Řeka Lubina je pravostranným přítokem středního úseku Odry nad Ostravou, který je 

vymezen ústím Opavy na jeho dolním a prostorem Moravské brány u Jeseníku nad Odrou. 

Pramení na severozápadním svahu Radhoště v Beskydech v 740 m n. m. a ústí do Odry poblíž 

obce Košatka nad Odrou ve výšce 222 m n. m.. Celková délka toku od pramene k ústí činí 

36,3 km a její průměrný průtok je 2,36 m³/s.[10] 

 

Obrázek 6: Řeka Lubina při povodních v květnu 2010  Zdroj:[11] 
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Řeka Odra 

Řeka Odra pramení v Oderských Vrších v nadmořské výšce 633 m n.m., odtud odtéká 

jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa u obce Bernartice n. O. vstupem do 

Moravské Brány pravoúhle láme směrem k severovýchodu. Od toho lomu hlavní linie trasy 

teče směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Přímo do Odry 

ústí na území ČR celkem 9 větších přítoků. Jsou to Luha, Jičínka, Bílovka, Lubina, 

Ondřejnice, Porubka, Opava, Ostravice a Olše.[19] 

Odra protéká správním obvodem Staré Vsi nad Ondřejnicí v okrajové části osady 

Košatka nad Odrou. V minulosti byla velice nebezpečná kvůli vylití z koryta a zaplavení části 

území osady Košatka, kdy musela probíhat evakuace ze zaplavených území. V grafické části 

povodňového plánu (obrázky č.8 a č.9) je uvedena mapa evakuace z předpokládaných 

zaplavených území. Veliké nebezpečí hrozí při slití řek Lubina a Odra, které na tomto území 

spolu „sousedí“. 

     

Obrázek 7: Odra při povodních 1997 v Košatce Zdroj: OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí 
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7.2  Souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí 

Analýzu jsem provedl metodou expertních odhadů se zahrnutím kategorizace události 

podle stupňů poplachu a se zahrnutím vzniku možných následných mimořádných událostí 

(dále jen MU) na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

 

Analýza se skládá se ze dvou částí: 

 definování MU s analýzou následků, 

 výsledky souhrnné analýzy vzniku mimořádné události na základě míry rizika. 

 

7.3  Definování MU s analýzou následků 

 výčet MU a jejich očíslování 

 ohodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku (P), přidělení indexu dle tabulky. 

 

  Tabulka 1: Pravděpodobnost vzniku MU 

1 nepravděpodobné méně než 1 x za 1000 let 

2 slabě pravděpodobné 1 x za 100 až 1000 let 

3 dosti pravděpodobné 1 x za 10 až 100 let 

4 pravděpodobné 1 x za 1 rok až 10 let 

5 velmi pravděpodobné více než 1 x ročně 

 

 

 doba předpovědi vzniku mimořádné události (Pr) – predikce, přidělení indexu dle 

tabulky. 

 

  Tabulka 2: Doba předpovědi možného vzniku MU 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než 1 rok 
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 doba trvání MU (T), odhadovaná délka trvání mimořádné události do času 

obnovení základních služeb, přidělení indexu dle tabulky. 

  Tabulka 3: Doba trvání od vzniku nastalé MU 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než 1 rok 

 

 ohrožení obyvatelstva (O), přidělení indexu podle tabulky. 

  Tabulka 4: Míra ohrožení obyvatelstva 

0 bez ohrožení 

1 jednotlivé osoby 

2 nejvýše 100 osob 

3 100 až 1000 osob 

4 více jak 1000 osob 

 

 ohrožení plochy (S), přidělením indexu dle tabulky. 

  Tabulka 5: Míra ohrožených ploch 

0 řádově v m
2
 

1 do 500 m
2
 

2 do 10 000 m
2
 

3 do 1 km
2
 

4 více než 1 km
2
 

 

 

 ohrožení objektů a obcí (B), přidělení indexu podle tabulky. 

  Tabulka 6: Míra ohrožení objektů a obcí 

0 bez ohrožení objektů 

1 jednotlivý objekt nebo jeho část 

2 více jak 1 objekt 

3 část obce nebo areálu podniku 

4 celé obce 
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 ohrožení dopravních prostředků (D), přidělení indexu podle tabulky, 

  Tabulka 7: Míra ohrožení dopravních prostředků 

0 bez účasti dopravních prostředků 

1 jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy 

2 jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob 

3 železniční soupr., letecká a lodní přeprava, hromadné havárie v silniční dopravě 

 

 ohrožení chovu zvířat (C), přidělení indexu podle tabulky, 

  Tabulka 8: Míra ohrožení chovu zvířat 

0 bez ohrožení chovu zvířat 

1 jen jednotlivá zvířata 

2 cenný chov zvířat 

3 několik chovů hospodářských zvířat 

 

 potřeba sil a prostředků IZS při zásahu (Z). přidělení indexu podle tabulky, 

  Tabulka 9: Míra potřeby sil a prostředků IZS 

1 základní složky IZS 

2 základní s ostatní složky IZS z okresu 

3 základní a ostatní složky IZS i z jiných okresů 

4 pomoci dle §22 z. 239 nebo zahraniční pomoc 

 

 nutnost koordinace zasahujících složek (K), přidělení indexu podle tabulky. 

  Tabulka 10: Míra nutnosti koordinace zasahujících složek 

1 bez nutnosti koordinace 

2 koordinace velitelem zásahu 

3 zřízení štábu velitele zásahu,rozdělení místa zásahu na sektory a  úseky 

4 koordinace na strategické úrovni (aktivace krizového štábu) 
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 zařazení mimořádných událostí do kategorie události podle předpokládaného 

vyhlášeného stupně poplachu, 

  Tabulka 11: Zařazení MU do kategorie události 

1 malá událost první stupeň poplachu 

2 střední událost druhý stupeň poplachu 

3 velká událost třetí stupeň poplachu 

4 katastrofa zvláštní stupeň poplachu 

 

 výpočet míry rizika je (MR) z předešlých údajů je vyjádřen v následující rovnici: 

 

   
                 

  
 

Rovnice 1: Výpočet míry rizika 

Tabulka 12: Definování mimořádných událostí s analýzou následků 

číslo 

MU 
Typ mimořádné události P Pr T 

Ohrožení SaP – IZS Kategorie 
Mr 

O S B D C Z K události 

  Živelní pohromy                         

1 Povodeň 5 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 120 

2 Blesková povodeň 5 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 180 

3 Zemětřesení 3 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 225 

4 
Únik toxických látek ze 

stacionárních zařízení  
4 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 216 

5 Havárie v silniční dopravě 5 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 130 

6 Havárie v letecké dopravě 2 1 2 3 3 2 3 1 2 3 3 68 

7 Organizovaný zločin 5 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 130 

 

7.4  Souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí na základě míry 

rizika 

 

 výpočet korigované míry rizika (MRkor) je vyjádřen v následující rovnici: 

       
                 

  
 

Rovnice 2: Výpočet korigované míry rizika 
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 stanovení následných mimořádných událostí pro danou mimořádnou událost, 

 výpočet sumy korigovaných rizik je vyjádřen v následující rovnici: 

                                     

Rovnice 3: Výpočet sumy korigovaných rizik 

 výpočet výsledné míry rizika (MRv) je v následující rovnici: 

 

                  

Rovnice 4: Výpočet výsledné míry rizika 

 rozdělení mimořádných událostí podle kategorie událostí, 

 stanovení pořadí mimořádných událostí pro jednotlivé kategorie dle výsledné míry 

rizika.[13]  

 

7.5  Zhodnocení analýzy MU v obci Stará Ves nad Ondřejnicí 

Ve zhodnocení souhrnné analýzy vzniku MU se budu zabývat jen mimořádnou 

událostí bleskové povodně a povodně, kvůli celkovému pojetí bakalářské práce zaměřující se 

na povodňovou ochranu. 

Největší hrozbou podle analýzy MU, kterou jsem provedl na území obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí, je tedy blesková povodeň, kdy na relativně malém území naprší za krátký 

časový úsek značné množství vody, koryta vodních toků nejsou schopna tato množství vody 

pojmout a dochází k rozlivu vody a tím vzniká možné ohrožení majetku a obyvatelstva 

nacházejícího se v ohroženém území. Tato hrozba by měla být řešena díky rekonstrukci a 

prohloubení koryta řeky Ondřejnice, které bylo dokončeno v roce 2011.  

Osadou Košatka nad Odrou protéká řeka Lubina a v její okrajové části i řeka Odra, 

kdy opatření k ochraně obyvatelstva před vznikem bleskové povodně na tomto území nejsou 

žádná, a proto je hrozba bleskové povodně v rámci celého správního území Staré Vsi nad 

Ondřejnicí nejrizikovějším faktorem.  

Klasická povodeň se umístila jako čtvrtá nejrizikovější událost na daném území. Při 

rozlivu řeky Ondřejnice z již rekonstruovaného koryta v obci Stará Ves nad Ondřejnicí by 

voda zaplavila většinu území a napáchala výrazné škody.  
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Ohrozila by i významné bezpečnostní objekty v obci, jako např. hasičskou zbrojnici, 

čističku odpadních vod, základní školu a tělocvičnu, kdy poslední dvě zmiňované mohou 

sloužit při evakuaci a nouzovém ubytování obyvatelstva postiženého povodní.  

Košatka nad Odrou, která leží mezi řekami Lubinou a Odrou, by byla při nastalé 

povodni zaplavena z většiny území obce a hrozí zde větší nebezpečí újmy na zdraví a 

majetku, než-li ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pro území osady Košatka nad Odrou bych tedy 

doporučil evakuaci obyvatelstva při možném ohrožení tohoto území za povodně.     

Celkové výsledky souhrnné analýzy MU, jsou zpracovány do tabulky č. 13.  

Tabulka 13: Výsledky analýzy vzniku MU 

č. 

MU 

Typ mimořádné 

události 

Kategorie 

události 

Pořadí 

dle 

výsledn

é MR 

MR MRkor 

Následné havárie 

P MRv Součet 

možných 

vzájemných 

ohrožení 

∑ 

Mrkor 

1 Povodeň 3 4 120 24 54+26 80 5 520 

2 Blesková povodeň 3 1 180 36 24+54+26 104 5 700 

3 Zemětřesení 4 5 225 75 54+26 80 3 465 

4 

Únik toxických 

látek ze 

stacionárních 

zařízení 

2 2 216 54 26+68 94 4 592 

5 
Havárie v silniční 

dopravě 
2 6 130 26 54 54 5 400 

6 
Havárie v letecké 

dopravě 
3 7 68 34 54+26 80 2 228 

7 
Organizovaný 

zločin 
2 3 130 26 54+26 80 5 530 
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8 Povodňový plán obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

Jedním z cílů mé bakalářské práce je aktualizace povodňového plánu území obce Stará 

Ves nad Ondřejnicí, která je z hlediska povodní ohrožována řekou Ondřejnicí, Lubinou a 

Odrou. V plánu provedu aktualizaci údajů dle Odvětvové technické normy vodního 

hospodářství 75 2931 a podle požadavků Odboru životního prostředí magistrátu města 

Ostravy. Povodňový plan se skládá z následujících částí: 

8.1 Obecná část 

Nachází se v přílohové části č. 4, spolu s kompletním povodňovým plánem obce Stará 

Ves nad Ondřejnicí. Pod tuto kapitolu povodňového plánu spadají:   

 Pojmy používané v povodňové ochraně – vysvětluji zde pojmy související 

s povodňovou ochranou. 

 Organizace povodňové ochrany – popisuji zde postupy činností jednotlivých 

orgánů za povodně. 

8.2 Věcná část 

Obsahuje základní informace o vodních tocích a zabývá se prvotní ochranou 

obyvatelstva obce při vzniku povodně. 

Základní hydrologické údaje 

V povodňovém plánu, který byl sestaven v roce 2005, se tyto hodnoty nacházejí, ale 

po kontrole na portálu – Stavů a průtoků na vodních tocích povodí Odry jsem zjistil, že 

informace jsou již zastaralé, proto jsem provedl aktualizaci všech tří povodí, která protékají 

územím Staré Vsi nad Ondřejnicí, a zpracoval je do přehledných tabulek, ve kterých se 

nacházejí stupně povodňové aktivity a odtokové poměry. 

Stupně povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity (dále jen SPA) jsem aktualizoval v místech hlásných 

profilů s pomocí portálu ČHMÚ a portálu stavů a průtoků povodí Odry: 

 Ondřejnice – Brušperk, hlásný profil C. 

 Lubina – Petřvald, hlásný profil A.   

 Odra – Bartošovice, hlásný profil C. 
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Odtokové poměry 

V této části jsem podle portálu ČHMÚ určil odtokové poměry pro průtoky všech tří 

toků na území. 

 

Tabulka 14: Základní hydrologické údaje řeky Ondřejnice 

Základní hydrologické údaje 

    
Výška hladiny na vodočtu při 

jednotlivých SPA (cm) Průtok (m
3
.s

-1
)   

Vodní tok 

Hlásný 

profil I. II. III. I. II. III. 
Kategorie 

profilu 

Ondřejnice Brušperk 190 220 260 23,9 31,9 45,6 C 

Odtokové poměry (m
3
/s) 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

  23,8 37,2 58,5 77,3 98,1 129 155 

   

Tabulka 15: Základní hydrologické údaje řeky Lubiny 

Základní hydrologické údaje 

    
Výška hladiny na vodočtu 

při jednotlivých SPA (cm) Průtok (m
3
.s

-1
)   

Vodní 

tok 

Hlásný 

profil I. II. III. I. II. III. 
Kategorie 

profilu 

Lubina Petřvald 100 150 180 36,2 68,03 104 A 

Odtokové poměry (m
3
/s) 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

  41,3 63,2 99,5 131 168 223 269 

   

Tabulka 16: Základní hydrologické údaje řeky Odry 

Základní hydrologické údaje 

    
Výška hladiny na vodočtu při 

jednotlivých SPA (cm) Průtok (m
3
.s

-1
)   

Vodní 

tok 

Hlásný 

profil I. II. III. I. II. III. 
Kategorie 

profilu 

Odra Bartošovice 380 400 420 52,8 74 114 C 

Odtokové poměry (m
3
/s) 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

  79 110 157 196 239 299 349 
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Ohrožená místa 

Tato informace se v aktuálním plánu z roku 2005 nevyskytuje. Po konzultaci na 

Obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsem v této části uvedl místa, která mohou být 

ohrožena povodní. Vycházel jsem ze zkušeností z posledních povodní. Mapa ohrožených míst 

se nachází v grafické části této kapitoly (obr. č.8 a č.9). 

Evakuační cesty 

Navrhuji zde cesty, které zajistí bezpečnou evakuaci osob z ohrožených míst. Tato část 

se rovněž v minulém plánu nevyskytuje a vyhotovil jsem ji po konzultaci s pracovníky 

obecního úřadu a vyznačil do mapy v grafické části plánu (obr. č.8 a č.9). 

Materiál a prostředky pro záchranné práce 

V této části uvádím prostředky a materiály, kterými obec disponuje, nebo jsou ve 

vlastnictví podnikajících osob, které se nacházejí na území obce a mohou být využity při 

pomoci v rámci povodní nebo ochrany před povodněmi. Dále uvádím kontakty na tyto osoby.  

Tabulka 17: Dopravní prostředky a mechanismy na území obce 

Dopravní prostředky a mechanismy 

Majitel / Druh Počet Stanoviště tel. číslo 

Grygar Jiří - Catterpillar 428C bagr  1x Stará Ves n. O. Na Závodí 322 602 561 354 

Buchta David - JCB Bagr 3CX 1x Košatka n. O. Oderská 116 606 932 294 

SDH Košatka Ford Transit  1x Košatka n. O. Oderská 130 732 964 404 

OÚ Stará Ves n.O. - Dacia Logan 1x Stará Ves n. O. Školní 38 604 242 613 

OÚ Stará Ves n.O - Traktor 1x Stará Ves n. O. Školní 38 604 242 613 

SDH Stará Ves - Zásahové vozidlo 

Renault CAS 16 1x Stará Ves n. O. D. Růží 12 603 835 410 

 

Tabulka 18: Materiál pro záchranné práce 

Materiál pro záchranné práce 

Firma / Materiál Množství Místo uskladnění tel. číslo 

Stavebniny Felix - Písek  podle množství na skladě Stará Ves n. O. Brušperská 118 602 580 133 
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8.3 Organizační část 

Organizační část obsahuje zejména seznamy a spojení na členy povodňové komise a 

pracovního štábu povodňové komise, dále kontakty na správce vodních toků, hlásnou a 

hlídkovou službu a další orgány podílející se na ochraně před povodněmi na daném území. 

Povodňová komise obce 

Komise se od roku 2005 nijak výrazně nezměnila. Podle Odvětvové technické normy 

vodního hospodářství 75 2931 jsem doplnil do povodňové komise 2. místopředsedu a 

aktualizoval jsem počet členů a kontaktní údaje. 

Tabulka 19: Povodňová komise obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

Povodňová komise obce 

Stanoviště OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23  

Funkce Jméno Bydliště tel. 

předseda Ing. Dalibor Dvořák Stará Ves n. O. Mlýnská 75 602 583 029 

1. místopředseda Mgr. Jaromír Chvostek Stará Ves n. O. Dukelská 398 725 700 876 

2. místopředseda Jaroslav Dorotík Stará Ves n. O. Nad Zámkem 260 604 242 613 

člen David Galásek  Stará Ves n. O. Dukelská 514 607 611 084 

člen Marek Harabiš Stará Ves n. O. Brušperská 496 603 835 410 

člen Rostislav Venclík Košatka n. Odrou Staroveská 124 732 964 404 

                      

Pracovní štáb povodňové komise 

Pracovní štáb povodňové komise nebyl v minulém plánu vůbec řešen, tudíž jsem po 

konzultaci s hospodářem a starostou obce navrhl nové členy tohoto štábu, kterými jsou 

pracovníci obecního úřadu. 

Tabulka 20: Pracovní štáb povodňové komise obce 

Pracovní štáb povodňové komise obce 

Stanoviště OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23    

Funkce Jméno Bydliště tel. 

vedoucí Jarmila Zezulková Stará Ves n. O. Mlýnská 70 725 705 722 

zástupce Jana Kučová  Stará Ves n. O. Brušperská 490 739 228 649 

člen Bronislava Pavlosková Stará Ves n. O. Dukelská 463   
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Správce toků 

Uvádím správce toků a telefonní číslo na dispečink povodí Odry, s.p., který drží 

nepřetržitou službu a je centrem hydrologických informací.               

Tabulka 21: Správce toků 

Správce toků 

  Adresa a dosažitelnost 

Organizace Povodí Odry, státní podnik 

Telefonní číslo 596 612 222 

 

Hlásná a hlídková služba  

Tuto službu bude vykonávat na území obce hospodář, kterého bude zastupovat velitel 

sboru dobrovolných hasičů v obci. Uvádím zde kontakty na tyto osoby. Povodňové orgány 

obcí jsou také o situaci na vodních tocích informovány prostřednictvím hlásné služby 

povodňového orgánu ORP. 

Tabulka 22: Hlásná a hlídková služba 

Hlídková a Hlásná služba OÚ 

Jméno/funkce Adresa tel. 

Pověřená osoba     

Jaroslav Dorotík Stará Ves n. O. Nad Zámkem 260 604 242 613 

Zástupce      

Martin Palička Stará Ves n. O. Sportovní 235 724 292 823 

 

Spojení 

Do této části jsem uvedl spojení na povodňovou komisi ORP a dále spojení na 

povodňové komise městských částí Proskovice a Stará Bělá, nacházející se po proudu řeky 

Odry. Uvedl jsem je kvůli zabezpečení rychlého informování o vzniku povodně či jiných 

hrozeb. Dále jsem zde uvedl kontakty na sbor dobrovolných hasičů v obci, centrální hasičskou 

stanici, policii a zdravotnickou pomoc.  
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Kontakty a složení jednotlivých povodňových komisí Ostravy a Proskovic jsem uvedl 

do sestaveného povodňového plánu, který uvádím v přílohové části.  

Tabulka 23: Spojení na složky spolupracující v povodňové ochraně 

Spojení 

  Funkce (jméno) tel. 

tel. mimo pracovní 

dobu 

Centrální hasičská 

stanice HZS Ústředna  950 730 311 950 730 311 

SDH OÚ Velitel SDH/David Galásek  607611084 607 611 084 

HZS 150 

 Policie 158 

 

Zdravotnická pomoc 155 

  

8.4 Grafická část 

V grafické části uvádím mapy záplavových území Košatky nad Odrou a Staré Vsi nad 

Ondřejnicí. Tato část obsahuje dále mapy, na kterých vyznačuji ohrožená území a evakuační 

cesty z těchto prostor, které vycházejí ze zkušeností z povodní, které se odehrály v minulosti. 

Mapy záplavových území uvádím v přílohové části. 
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Obrázek 8: Mapa evakuačních cest ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v ulicích Slepá, Ve Vrbí a Rynek Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 9: Mapa evakuačních cest v Košatce nad Odrou v ulicích Na Vrbanisku a Vojenská Zdroj: Vlastní
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9 Porovnání rozdílů a zhodnocení potřeb aktualizace 

Povodňový plán obce Stará Ves nad Ondřejnicí nebyl aktualizován od roku 2005. Toto 

vydání neobsahuje všechny potřebné informace, které podléhají schválení Odboru životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy a Povodí Odry, s.p., jakožto kontrolním orgánům 

v povodňové ochraně.  

Plán sloužil jako pomůcka pro orgány obce při vzniku povodně nebo záplavy na území 

obce Stará Ves nad Ondřejnicí, nebyl však schválen kontrolními orgány. Povodně toto území 

zasáhly v letech 1966, 1997, 2007 a 2009, kdy organizace a koordinace při této nastalé MU 

byly řešeny operativně, a to pomocí orgánů obce s použitím nekompletního povodňového 

plánu.  

Aktualizace plánu byla nutná z hlediska všech tří částí (věcné, organizační i grafické), 

kdy tyto části obsahovaly buď zastaralé, nebo nekompletní informace, které by do budoucna 

znemožnily funkčnost povodňového plánu obce, a tím i ohrozily životy, zdraví a majetek 

osob žijících na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí při vzniku povodně. 
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10 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla aktualizace zastaralého povodňového plánu a studie, 

která určila možné hrozby na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

V první části práce objasňuji pojmy související s povodňovou ochranou, které jsou 

nutné pro orientaci v povodňovém plánu, ten aktualizuji na základě Odvětvové technické 

normy vodního hospodářství a podle požadavků odboru životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy. Dále jsem vysvětlil postup a následně vypracoval analýzu rizik, která přinesla 

výsledky možných hrozeb na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Povodňový plán z roku 2005 byl z hlediska Odvětvové technické normy vodního 

hospodářství a požadavků povodňových orgánů nekompletní a velice nepřehledný. Provedl 

jsem tedy sestavení zcela nového povodňového plánu. Věcnou část jsem sestavil za pomocí 

portálu ČHMÚ a konzultací na Odboru životního prostředí města Ostravy. Organizační část 

povodňového plánu jsem vytvořil po domluvě se starostou a hospodářem obce, kteří určili 

členy jednotlivých komisí a poskytli informace a kontakty na prostředky a služby, nacházející 

se na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí, které budou činné v povodňové ochraně. 

V grafické části se nacházejí mapy záplavových území a možných evakuačních cest 

z ohrožených území při vzniku povodně. Sestavení této části jsem provedl po konzultaci s 

pracovníky Povodí Odry s.p.. Povodňový plán jsem sestavoval po konzultacích na Odboru 

životního prostředí magistrátu města Ostravy, Povodí Odry, s.p., abych se vyvaroval možných 

chyb, které by zapříčinily nepřijetí plánu těmito orgány do praxe.  

Analýza rizik byla provedena na základě mých znalostí z předmětu analýza rizik za 

pomocí souhrnné analýzy mimořádných událostí. V první části definuji možné hrozby na 

území, které následně podrobím analýze MU. Ve zhodnocení výsledků souhrnné analýzy 

vzniku MU se zabývám jen mimořádnou událostí bleskové povodně a povodně, kvůli 

celkovému pojetí bakalářské práce zaměřující se na povodňovou ochranu. Mým výsledným 

hodnocením této analýzy je, že při bleskové povodni velkého rozsahu, která vyplynula 

z analýzy jako největší hrozba, by zdolávání této MU bez funkčního a aktualizovaného 

povodňového plánu bylo komplikované a zbytečně zdlouhavé. 
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Sestavený povodňový plán, který bude obecní úřad předkládat ke kontrole a schválení, 

na Odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy a Povodí Odry s.p., jsem uvedl v 

přílohové části své bakalářské práce. Všechny stanovené cíle bakalářské práce jsem úspěšně 

splnil. 
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