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1 Úvod 

 

Voda od nepaměti patří k základním pilířům našeho žití. Říká se, že se zřejmě ve 

vodě kdysi dávno zrodil život. Mnoho desítek let, ale moc dobře víme, že i život snadno 

bere.  

Na celém světě jsou povodně rozsáhlým problémem, při nichž dochází k újmám 

na životech, majetku, infrastruktuře a životním prostředí. V současné době se voda ocitá 

na horní příčce žebříčku původců světových katastrof. Česká republika na širokou 

historii v této problematice. Naše generace nejvíce zasáhla povodeň v roce 1997, kdy 

Českou republiku, zejména Moravu zasáhly intenzivní deště a na mnoha tocích 

docházelo k vybřežení.  

Ve Zlínském kraji se nejvíce setkáváme s povodněmi na začátku jara, kdy 

dochází k rychlému tání sněhu. Často se k tání přidávají i intenzivní srážky a dochází 

k povodni. V historii jsme se také setkali s tzv. bleskovými povodněmi. Tento průběh 

povodní je znám svou rychlostí, kdy během krátké doby dochází k velkému úhrnu 

srážek a vznikají povodně na malých tocích.  

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku povodní v obci Poličná a na 

zpracování aktualizace povodňového plánu.  

Obec Poličná byla do konce roku 2012 součástí města Valašské Meziříčí. 

V dubnu roku 2012 rozhodlo místí referendum o odtržení od města a vybudování nové 

obce. Od roku 2013 je obec Poličná samostatná. Z toho důvodu byla povinnost 

vypracovat povodňový plán obce.  

Cílem bakalářské práce je aktualizace povodňového plánu obce Poličná. 
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2 Rešerše 

 

TNV 75 2931 Povodňové plány. Praha: Hydroprojekt CZ, 2006, 37 s. 

Odvětvová technická norma vodního hospodářství. 

Norma se zabývá skladbou a zpracováním povodňových plánů. V normě se nachází 

popis pojmů a popis jednotlivých částí povodňových plánů. Norma byla v práci použita 

při popisu skladby povodňového plánu a při zpracování praktické části.  

 

ADAMEC, Vilém a kolektiv. Ochrana před povodněmi a ochrana 

obyvatelstva. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2012, 131 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 

978-80-7385-118-7. Kniha pojednává o celkové problematice povodní. V publikaci se 

nachází kapitoly pojednávající o rozdělení povodní, o povodí ČR, o záchranných 

pracích při povodni, o organizaci a řízení ochrany před povodněmi. Publikace 

posloužila jako základ pro teoretickou část bakalářské práce.  

 

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

pozdějších předpisů. Zákon pojednává o pojmech v oblasti vod a problematice 

využívání vodních zdrojů. Zákon byl použit v teoretické části, kde se objasňují pojmy 

zabývající se vodou. 

 

Povodňový plán Valašské Meziříčí. Povodňový plán slouží jako organizační 

dokument při povodni. Obsahuje hydrologické údaje o území, organizační strukturu 

povodňových komis. Povodňový plán byl použit v praktické části, ve tvorbě 

povodňového plánu. 
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3 Pojmy v oblasti povodní  

V textu bakalářské práce byly použity tyto pojmy, které jsou přehledně sepsány 

níže.  

 

Povodeň přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 

jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje 

území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

[1]  

Povodňová opatření  jsou to přípravná opatření, opatření prováděna při 

nebezpečí povodně, opatření za povodní a opatření 

prováděna po povodni. [1] 

 

Záplavová území  administrativně určená území, která mohou být při výskytu 

přirozené povodně zaplavena vodou. [1] 

 

Stupně povodňové aktivity míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, 

jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných 

profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo 

kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném 

povodňovém plánu. [1]  

 

Povodňový plán  dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a 

spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti 

ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu 

zabezpečovacích prací, obsahuje 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.[1] 

 

Povodňové orgány zabezpečují řízení ochrany před povodněmi, povodňové 

orgány se řídí povodňovými plány. [1] 
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4 Ochrana před povodněmi 

 

Ochrana před povodněmi jsou činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí 

povodňového rizika v daném území. Podílejí se na ni jednotlivé orgány. Mezi účastníky 

ochrany před povodněmi patři: povodňové orgány, správce povodí, správce vodního 

toku, vlastníci vodních děl, vlastníci pozemků a staveb ohroženými povodněmi, 

integrovaný záchranný systém a v poslední řadě obyvatelstvo v ohroženém území. [2] 

4.1 Povodňové orgány 

V zákoně 241/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů jsou povodňové 

orgány definovány jako orgány zabezpečující řízení ochrany před povodněmi. 

Rozlišujeme povodňové orgány mimo povodeň a povodňové orgány při povodni.  

 

 

 

Obrázek 1: Grafické znázornění rozdělení povodňových orgánů, upraveno dle, Zdroj: [2] 
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V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány[2]:  

 orgány obcí a v hlavním městě Prahy orgány místních částí, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praha úřady 

městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, 

 krajské úřady, 

 Ministerstvo životního prostředí. 

 

V době povodní jsou povodňovými orgány[2]: 

 povodňové komise obcí a v hlavním městě Praha povodňové komise městských 

částí, 

 povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praha 

povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, 

 povodňové komise krajů, 

 Ústřední povodňová komise. 

 

Povodňové orgány se řídí povodňovými plány. Přijatá opatření a vydané příkazy 

povodňová komise zapisuje do povodňové knihy.  

 

Povodňové orgány obcí 

V době mimo povodní je povodňovým orgánem v obci obecní úřad v čele se 

starostou obce. Povodňovou komisi zřizuje obecní rada obce. Předsedou povodňové 

komise je starosta obce. Další členové povodňové komise mohou být členové 

zastupitelstva obce, fyzické a právnické osoby, které jsou způsobilé k provádění 

povodňových opatřené a mohou pomoci v ochraně před povodněmi.  

4.2 Povodňové plány 

Povodňový plán je základním dokumentem ochrany před povodněmi, který 

slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový 

plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo 

zmírnění škod při povodních. Jedná se především o škody na lidských životech, majetku 

občanů, životním prostředí a celkové společnosti. [3] 
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Rozlišujeme tyto typy povodňových plánů[4]: 

 povodňové plány obcí, 

 povodňové plány správních obvodů ORP, 

 povodňové plány správních obvodů krajů, 

 Ústřední povodňový plán.  

 

Další zpracovatelé povodňových plánů jsou[4]: 

 správci vodních toků, 

 vlastníci nebo uživatelé vodohospodářských děl, 

 vlastníci nebo uživatelé nemovitostí na vodním toku nebo v záplavovém území. 

 

Obsah povodňového plánu[4]: 

 věcná část, 

 organizační část, 

 grafická část.  

 

Věcná část povodňového plánu 

Věcná část povodňového plánu zpravidla obsahuje charakteristiku zájmového 

území, hydrologické údaje, odtokové poměry, analýzu časových možností, 

charakteristiku ohrožených objektů. Dále je zpracováno druh a rozsah ohrožení, 

opatření k ochraně před povodněmi a stupně povodňové aktivity. [3] 

 

Organizační část povodňového plánu 

Organizační část povodňového plánu obsahuje zejména jmenné seznamy, úkoly, 

adresy a způsoby spojení na jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi. Podkapitoly 

organizační části jsou povodňové komise, organizace povodňové služby, způsob 

vyhlašování stupňů povodňové aktivity, organizace dopravy, způsob zabezpečení 

záchranných a zabezpečovacích prostředků. Dále způsob vyžádání pomoci při povodní, 

schéma toku informací, varovná opatření a způsoby zajištění aktualizace. [3] 
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Grafická část povodňového plánu 

Grafická část povodňového plánu obsahuje dle potřeby mapa s vyznačením 

rozsahu záplavového území, měrné křivky průtoků, přehled dopravních omezení, mapu 

evakuačních tras, zjednodušený technický plán ohrožených objektů s vyznačením 

uzávěrů energií, zdrojů pitné vody, stok a kanalizačních přípojek. [3] 

 

Přílohy povodňových plánů[3]: 

 povodňové plány nižších úrovní, 

 povodňová kniha, 

 seznam nádrží (významných pro ochranu před povodněmi). 

4.3 Záchranné práce při povodni  

Záchranné práce jsou činnosti vedoucí k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých při povodních, které ohrožují životy a zdraví 

občanů, jejich majetek nebo životní prostředí. Především je kladen důraz na 

informovanost obyvatelstva o účincích a předpokládaných následcích probíhající 

povodně. [2] 

Do záchranných prací při povodni patří [2]: 

  povodňové zabezpečovací práce, 

 povodňové záchranné práce, 

 likvidační práce po povodni. 

 

Ministerstvo vnitra České republiky (dále ČR) zabezpečuje přípravy 

záchranných prací při povodni prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR. 

Velitelé jednotek požární ochrany (dále JPO) spolupracují s příslušnými povodňovými 

orgány. Je doporučeno, aby velitel místní jednotky byl členem povodňové komise obce. 

Na záchranných prácích se zejména podílejí JPO, mezi jejich úkoly patří [2]: 

 hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby, 

 povodňových zabezpečovacích prácí, 

 povodňových záchranných prácí, 

 likvidačních prácí. 
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4.3.1 Povodňové zabezpečovací práce  

Povodňové zabezpečující práce zajišťují především správci vodních toků, 

vlastníci dotčených objektů, subjekty podle povodňového plánu. Další účastníci k 

pomoci při povodňových zabezpečovacích prácí jsou určeni a povoláni příslušným 

povodňovým orgánem. Do zabezpečovacích prácí řadíme organizační opatření, přenos 

informací od příslušných orgánů, zabezpečovací práce prováděné JPO.  

 

Zabezpečovací práce, na kterých spolupracují jednotky požární ochrany 

[2]: 

 odstranění naplaveného materiálu, odstranění ledových ker, které vedou 

k zajištění průchodnosti vodního toku, 

 odstranění konstrukcí, které brání průchodnosti vodního toku,  

 výstavba protipovodňových hrází, mobilních protipovodňových systémů, 

 oprava narušených hrází vodních děl, pomoc při hrazení vodního toku , 

 zabránění zaplavení území zpětných vzdutím přes kanalizační vpustí, 

 opatření proti znečištění vod nebezpečnými látkami. 

4.3.2 Povodňové záchranné práce 

Povodňové záchranné práce jsou technické a organizační opatření prováděné za 

povodně, v ohrožených nebo už zaplavených území, které vedou k záchraně životů osob 

a majetku. Patří zde zejména ochrana obyvatelstva, evakuace osob ze zasaženého území 

a následná péče o obyvatelstvo. Organizaci povodňové záchranné práce zabezpečuje 

povodňový orgán ve spolupráci se složkami IZS. V záchranných prácí jsou zejména 

zásadní jednotky požární ochrany. [2] 

 

Činnosti JPO v době povodňových záchranných prací [2]: 

 záchrana ohrožených obyvatel, zvířat a majetku,  

 spolupracují při varování obyvatelstva, evakuaci obyvatelstva a následné pomoci 

při nouzovém přežití, 

 podílejí se na evakuaci cenného nebo nebezpečného materiálu, zabránění 

vniknutí vody do objektů, pomoc při odčerpávání vody. 
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Velice důležitá je koordinace záchranných prácí, především rozdělení úkolů. Do 

záchranných prácí se zapojují dobrovolníci a místní firmy.  

 

V rozsáhlých případech je možné povolat k provádění povodňových 

záchranných prací i Armádu ČR. Armáda ČR je nápomocná jak při záchranných prácích 

tak při likvidačních prácí. [2] 

4.3.3 Likvidační práce po povodni 

Likvidační povodňové práce organizují povodňové orgány. Likvidační práce 

definujeme jako činnosti, které vedou k obnově postiženého území po povodni. Na 

likvidačních prácí se podílí složky Integrovaného záchranného systému (dále IZS), 

jednotky požární ochrany a mnoho dobrovolníku z oblasti neziskových organizací, 

dobrovolníci z řad občanů. [2]  

Mezi likvidační práce patří [2]: 

 odčerpávání vody ze zatopených prostor, 

 odstraňování naplavenin, 

 obnova zdrojů pitné vody, 

 sběr uhynulých zvířat,  

 vysoušení zaplavených prostor. 

Během záchranných a likvidačních prácí je na území zasažené povodní přítomna 

Policie ČR, která dohlíží na pořádek v území a střeží zaplavené objekty.  

4.4 Stavby na ochranu před povodněmi 

Stavby na ochranu před povodněmi rozdělujeme na ochranné hráze a ochranné 

nádrže. Každá z těchto staveb je důležitá pro rozvoj a průběh povodně.  

4.4.1 Ochranné hráze 

Ochranné hráze doplňují úpravu toku v úsecích, kde koryto toku pod úrovní 

okolního terénu nepostačuje převést požadovaný maximální návrhový průtok. Navrhují 

se souběžně s hlavním směrem průtoku vody. 
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 Ochranné hráze mohou být [2]: 

 jednostranné, 

 oboustranné. 

4.4.2 Ochranné nádrže 

Základním úkolem je zachycení vrcholu povodňové vlny a splavenin 

v ochranném prostoru nádrže a její transformaci na přijatelnou hodnotu. Tyto nádrže 

spadají k vodohospodářským opatřením, které jsou určeny k ochraně krajiny, staveb a 

zařízení před účinky povodní. Ochranné nádrže rozdělujeme [2]: 

 suché ochranné nádrže, 

 ochranné nádrže s přesně vymezeným ochranným prostorem, 

 nádrže rybničního typu, 

 protierozní nádrže. 

Ochranné nádrže mohou být [2]: 

 průtočné, 

 neprůtočné.  
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5 Podklady pro vypracování povodňového plánu  

Rozsah podkladů pro vypracování se volí podle úrovně zpracovávaného 

povodňového plánu. Podklady rozdělujeme do tří oblastí:  

 hydrologické a hydraulické podklady, 

 technické podklady, 

 organizační podklady. 

 

Hydrologické a hydraulické podklady jsou například hydrogramy známých 

povodní, stanovená záplavová území, hladiny a hodnoty N – letých průtoků, historické 

údaje. [3] 

 

Technické podklady jsou například mapové podklady, demografické údaje, 

seznam a charakteristika ohrožených objektů, popis zájmového území. [3] 

 

Organizační podklady jsou například složení povodňových komisí, plány 

vyrozumění, související havarijní, krizové a evakuační plány. [3] 
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6 Obec Poličná 

Obec Poličná se nachází v okrese Vsetín, Zlínský kraj. Obec je samostatnou obcí 

od 1. 1. 2013, do té doby byla připojena k městu Valašské Meziříčí jako místní část 

města.  V obci je evidováno 545 adres. Trvale zde žije 1730 obyvatel.  

Poličná se rozkládá na ploše 11 km
2
. Nadmořská výška, ve které se obec nachází, je 293 

m. n. m. Obec leží v údolí potoka Loučka na okraji Podbeskydské pahorkatiny, z jihu ji 

lemují Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí ji odděluje řeka Vsetínská 

Bečva, jež se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a Loučkou v řeku Bečvu.[5] 

Poličnou prochází silnice II/150 a železniční trať 303, která je zde ovšem bez 

stanice. Dopravní obsluhu zde zajišťuje MHD Valašské Meziříčí a ČSAD Vsetín. V 

Poličné se nacházejí tři autobusové stanice. [5] 

V obci se nachází obecní úřad, Mateřská a Základní škola, hasičská zbrojnice, 

sportovní střelnice, fotbalové hřiště, zemědělské družstvo Agrotech, rybářská líheň, dvě 

pohostinství, tři obchody s potravinami a další obchody pro občany.  

Největší problematikou jsou povodně, které způsobuje potok Loučka a Vsetínská Bečva 

a spojení s Rožnovskou Bečvou. [5] 

6.1 Významné vodní toky na území  

Potok Loučka 

Pramení v obci Loučka. Protéká obcemi Police, Branky na Moravě a obcí 

Poličná, kde se vlévá do řeky Bečvy. Při povodni jsou ohroženy místní části Nová čtvrť, 

Zápotočí, střed obce. Břehy koryta potoka jsou z části pokryté stromy a keři, z části je 

zde provedena regulace toku. (obrázek 2) 
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Obrázek 2: Potok Loučka ve středu obce, Zdroj: Vlastní  

 

Řeka Vsetínská Bečva 

Plocha povodí Vsetínské Bečvy je 723,87 km
2
. Délka řeky je 59,5 km (obrázek 

3). Pramenní nedaleko česko – slovenské hranice. Při povodni jsou ohroženy místní 

části v obci Poličná - Nová čtvrť, Kotlina, u bytovek. [6] 

 

Řeka Bečva 

Řeka Bečva vznikla spojením řeky Vsetínská Bečva a Rožnovská Bečva 

(obrázek 4). Řeka se dále vlévá do řeky Moravy. Celková délka toku je 61,5 km, plocha 

povodí tvoří 1275,32 km
2
. [7] 
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Obrázek 3: řeka Vsetínská Bečva, v dáli řeka Bečva, Zdroj: Vlastní 

 

 

Obrázek 4: Soutok Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy, upraveno dle, Zdroj: [8] 



 

15 

 

7 Historie povodní v obci  

Obec Poličná je od nepaměti často zasažena povodněmi a to díky poloze potoka 

Loučka a řeky Vsetínské Bečvy. Po každém větším úhrnu srážek docházelo k vylití 

koryta potoku Loučka a koryta řeky Vsetínské Bečvy. Obec zasáhly jak krátkodobé 

povodně, tak povodně dlouhodobého rozměru. Nejvíce jsou ohroženy místní části 

Zápotočí, Nová čtvrť, u bytovek, Kotlina a střed obce. Mnoho občanů přišlo k újmě na 

majetku, když jejich domy už po několikáté zasáhla povodeň.  

Od místního kronikáře byl zjištěn výčet povodní, které nastaly na území obce v 

průběhu sto let. Na území obce podle pamětníků byla další řada menších, či bleskových 

povodní, ale nedochovala se soupiska těchto povodní. Z informací je zpracována 

tabulka s přehledem o povodních v obci Poličná. Informace poskytl obecní kronikář 

Karel Malúšek. 

       Tabulka 1: Historie povodní v obci Poličná od roku 1907 [10]  

 

 

Datum/rok povodně 

 

Druh povodně, zajímavost 

1907 zástava vody u mostu přes Vsetínskou Bečvu 

6. září 1910 největší povodeň té doby, přirozená povodeň 

6. září 1920 nezjištěno 

13. září 1937 nezjištěno 

2. září 1938 nezjištěno 

1941 blesková povodeň 

červenec 1970 nezjištěno 

1972 nezjištěno 

1990 blesková povodeň 

1996 nezjištěno 

červenec 1997 přirozená povodeň, velké povodně po celé Moravě 

2002 nezjištěno 

březen 2006 jarní tání ledu  

září 2007 přirozená povodeň 

červen 2009 blesková povodeň 

duben 2010 přirozená povodeň 
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Obrázek 5: Povodeň v červenci 1997, Zdroj: Vlastní 

 

7.1 Historie povodní v sousedních obcích s rozšířenou působností za 

posledních 10 let 

Byly vybrány čtyři sousední obce s rozšířenou působnosti (dále ORP), které 

sousedí s ORP Valašské Meziříčí a do které spadá i obec Poličná. Obce s rozšířenou 

působností se nacházejí v krajích Zlínsky, Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 

Z informací, které mi byly poskytnuty z povodňových knih ORP či ze statistik povodní 

na území ORP, jsem udělala grafy s počty povodní za posledních 10 let. 
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Obec s rozšířenou působností Valašské Meziříčí 

Obec Poličná spadá do správního obvodu ORP Valašské Meziříčí. ORP 

Valašské Meziříčí leží na území Zlínského kraje. Do ORP Valašské Meziříčí spadá také 

město Valašské Meziříčí, město Kelč, obce Zašová, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, 

Jarcová, Mikulůvka, Oznice, Branky na Moravě, Police, Podolí, Loučka, Kunovice, 

Kladeruby, Choryně a Lešná. [9]  

Nejvíce zaznamenaných povodní bylo v roce 2012, kdy území postihly tzv. 

bleskové povodně. Zasaženy byly obce Branky, Kunovice a obec Jarcová. Informace o 

počtu o počtu povodní poskytl: Ing. Čeněk Mašek. [15] 

 

 

Graf 1: Počet povodní na území ORP Valašské Meziříčí, Zdroj: Vlastní 
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Obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm 

ORP Rožnov pod Radhoštěm leží na území Zlínského kraje. Do ORP Rožnov 

pod Radhoštěm spadá město Rožnov pod Radhoštěm, obce Zubří, Dolní Bečva, 

Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, Valašská Bystřice, Vigantice a Hutisko – 

Solanec. V grafu 1 je zaznačen počet povodní na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. 

Nejvyšší počet povodní byl zaznamenán v roce 2009 a 2010. [9] 

Informace o počtu povodní poskytla: Marie Hrabovská. [11] 

. 

 

Graf 2: Počet povodní na území ORP Rožnov pod Radhoštěm Zdroj: Vlastní  
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Obec s rozšířenou působností Vsetín 

ORP Vsetín leží na území Zlínského kraje. Do ORP Vsetín spadá obec 

Hošťálková, Kateřinice, Pržno, Bystřička, Růžďka, Jablůnka, Malá Bystřice, Ratiboř, 

město Vsetín, Lhota u Vsetína, Liptál, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolínka, Velké 

Karlovice, Janová, Hovězí, Huslenky, Ústí, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka, 

Prlov, Pozděchov, Lužná, Zděchov, Lačnov, Lidečko, Horní Lideč, Střelná, Valašská 

Senice a Francová Lhota. V grafu 2 je zaznačen počet povodní, které zasáhly území 

ORP Vsetín za posledních 5 let. Nejvíce povodní bylo zaznamenáno v roce 2014, kdy 

území zasáhly letní tzv. bleskové povodně.[9] 

Informace o počtu povodní poskytla: Ing. Barbora Janírková. [12] 

 

 

Graf 3: Počet povodní na území ORP Vsetín Zdroj: Vlastní  
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Obec s rozšířenou působností Hranice 

ORP Hranice leží na území Olomouckého kraje. Do ORP Hranice spadá město 

Hranice, obce Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Špičky, Zámrsky, Polom, 

Bělotín, Černotín, Skalička, Dolní Těšice, Horní Těšice, Ústí, Rouské, Malhotice, 

Opatovice, Teplice nad Bečvou, Provodovice, Všechovice, Horní Újezd, Byškovice, 

Rakov, Paršovice, Klokočí, Milenov, Hrabůvka, Radíkov, Olšovec, Střítež nad Ludinou, 

Jindřichov, Partupovice a Potštát. V grafu 3 je zaznačen počet povodní, které zasáhly 

území ORP Hranice. Nejvíce povodní bylo zaznamenáno v roce 2006 a 2010.[9] 

Informace k počtu povodní poskytl: Jiří Škop. [13] 

 

 

Graf 4: Počet povodní na území ORP Hranice Zdroj: Vlastní 
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            Obec s rozšířenou působností Nový Jičín  

ORP Nový Jičín leží na území Moravskoslezského kraje. Do ORP Nový Jičín 

spadá město Nový Jičín, obce Hostašovice, Hodslavice, Mořkov, Životice u Nového 

Jičína, Rybí, Starý Jičín, Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového 

Jičína, Libhošť, Kunín, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice, Sedlnice. V grafu 4 jsou 

zaznačeny povodně, které nastaly na území ORP Nový Jičín. [9] 

Informace o počtu povodní poskytl: Ing. Marek Blahuš. [14] 

 

 

Graf 5: Počet povodní na území ORP Nový Jičín Zdroj: Vlastní 
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8 Povodňový plán obce Poličná 

Pro obec Poličná, která vznikla oddělením od Valašského Meziříčí, nebyl 

zpracován povodňový plán. Doté doby vycházela povodňová ochrana z povodňového 

plánu města Valašské Meziříčí. Obec Poličná po odtržení od města Valašské Meziříčí 

začala vypracovávat vlastní povodňový plán. Povodňový plán však neodpovídal 

technické normě TNV 75 2931 a nebyl zcela dodělán.  

 

Povodňový plán, který byl obdržen ke zpracování tématu bakalářské práce od 

místostarosty obce Poličná, byl přepracován, zaktualizován a dále dodělán tak, aby 

skladba a obsah povodňového plánu obce Poličná byl v souladu dle Odvětvové 

technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931. V podkapitolách je rozveden 

obsah jednotlivých kapitol povodňového plánu obce Poličná. Povodňový plán je 

přiložen v příloze č. 1.  

8.1 Titulní list 

V titulním listu je uveden název povodňového plánu. Dále jsou zde vypsáni 

správci vodních toků na území obce Poličná. Za titulní stranou je vypracován list, který 

slouží pro zaznamenání provedené aktualizace. Tato část je rozdělena na dvě části - 

věcnou část a pro organizační část. 

8.2 Úvodní část 

V této kapitole jsou sepsány vodní toky a jejich správci, které se nacházejí na 

území obce Poličná. Údaje o tocích jsou upraveny do přehledné tabulky. Dále je zde 

uveden povodňový orgán obce a příslušné související povodňové komise. 

8.3 Věcná část 

Věcná část se skládá z těchto kapitol: 

Charakteristika zájmového území 

Zde je popsána v krátkosti charakteristiku obce Poličná. V původním 

povodňovém plánu obce byla tato charakteristika velice zdlouhavá a nepřehledná. 
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Hydrologické údaje 

Tato kapitola je zpracovaná jako tabulková, kde jsou uvedeny data jednotlivých 

toků. Jsou zde uvedeny 4 tabulky, pro každý tok vlastní tabulka s daty.  

 

Odtokové poměry 

Text k odtokovým poměrům byl přiřazen k hydrologickým údajům, to vedlo 

k nepřehlednosti. Pár informací bylo převzato a poté přepracováno a vloženo do 

kapitoly odtokové poměry. Kapitola je doplněna o tabulku s průtočnými hrázemi. 

 

Charakteristika ohrožených objektů 

Kapitola je zpracovaná tabulkovou metodou. Zde je umístěna přehledná tabulka 

s ohroženými objekty, které se nacházejí v záplavové oblasti. V tabulce se lze orientovat 

podle čísla popisné daného objektu nebo přes jeho vlastníka. K objektům, které nejsou 

rodinnými domy, jsou připsány informace, o jaký jiný objekt se jedná. Dále je vložena 

tabulka s ohrožujícími objekty.  

V původním plánu se nacházela pouze tabulka s ohrožujícími objekty. 

 

Druh a rozsah ohrožení 

Kapitola je rozdělena na tři podkapitoly. Informace z původního plánu jsou nově 

sjednoceny a doplněny. Pro hlubší uvedení do problematiky je uveden výčet povodní, 

které nastaly v průběhu sto let v obci Poličná.  

 

Opatření k ochraně před povodněmi    

Kapitola se rozděluje na 4 podkapitoly. V podkapitole Předpovědní povodňová 

služba jsou uvedeny pro přesnost i kontaktní spojení na jednotlivé subjekty poskytující 

informace. Další podkapitoly jsou opět i s kontakty na jednotlivé osoby, které se 

podílejí na opatření k ochraně před povodněmi.  

V původním plánu tato kapitola jako celek nebyla vůbec.  
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Stupně povodňové aktivity 

Kapitola začíná tabulkou se stupni povodňové aktivity na daných tocích. Dále je 

uveden text s informace, kdy nastává stav bdělosti, stav pohotovosti a stav ohrožení.  

Tato kapitola v původním plánu nebyla celá. Nacházely se v ní velké nedostatky 

a nesrozumitelnosti.  

8.4 Organizační část 

Organizační část obsahuje tyto kapitoly: 

Tato kapitola nebyla v původním plánu zpracovaná vůbec. O povodňové komisi 

obce Poličná se v krátkosti a teoreticky píše ve věcné části.  

Tato kapitola je nově zaktualizována a zpracována. 

 

Povodňové komise  

Kapitola je pro lepší přehlednost zpracovaná jako tabulková s textovou 

informací o adrese povodňové komise.  

Jako první je tabulka s kontakty na povodňovou komisi obce Poličná. Dále je 

tabulka s kontakty na povodňovou komisi ORP Valašské Meziříčí. Pro lepší 

informovanost je zpracovaná tabulka s kontakty na povodňové komise sousedních obcí. 

V poslední tabulce jsou kontakty na povodňovou komisi Zlínského kraje. 

 

Organizace povodňové služby 

Na začátku kapitoly se nachází obrázkové schéma organizace povodňové služby. 

Schéma má jednoznačně určit provázanost jednotlivými subjekty podílející se na 

organizaci povodňové služby. Dále je ve stručnosti popsána činnost povodňové komise 

obce Poličná a také je popsáno zabezpečení vlastní hlasné služby.  
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Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity 

V první části kapitoly se popisují způsoby vyhlášení SPA. Dále jsou 

 uvedeny možnosti varování a informovaná obyvatelstva.  

 

Organizace dopravy 

Podle informací z POVIS je vypracován text, kde jsou uvedeny možné objízdné 

trasy a řešení organizace dopravy při povodni v obci.  

 

Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků 

Kapitola se rozděluje na dvě podkapitoly Zabezpečení pracovních sil a věcných 

prostředků a Zabezpečení evakuace obyvatelstva.  

V první kapitole jsou zpracovány informace od obecního úřadu a je vytvořen 

přehledný seznam o dodání věcných prostředků a pracovních sil v době povodní. 

V podkapitole Zabezpečení evakuace je popsáno místo pro evakuaci občanů.  

 

Způsob vyžádání pomoci při povodni 

V kapitole je popsána spolupráce mezi povodňovými komisemi a dále je 

vytvořena tabulka s kontakty na předsedy a místopředsedy povodňových orgánů 

vyššího stupně.  

 

Schéma toku informací 

Do kapitoly jsou zařazeny schémata, z hlediska toku informací při povodni. 

Kapitola je zpracována dle Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva 

životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.  
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Varovná opatření 

V kapitole jsou popsány způsoby varování obyvatelstva obce Poličná. Pro lepší 

informovanost je uveden také obsah verbální informace.  

 

Způsob zajištění aktualizace 

V kapitole se ve stručnosti popisuje kontrola a aktualizace povodňového plánu.  

8.5 Grafická část 

Grafická část se v původním plánu nenacházela.  

V kapitole se nacházejí tři mapy záplavového území. V mapách v grafické části 

je zaznamenána plocha záplavové území Q 100 toku Bečva, Q100 Vsetínská Bečva a Q 

100 potoka Loučka.  
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9 Závěr  

Bakalářská práce je zaměřena na aktualizaci povodňového plánu obce Poličná. 

K aktualizaci patřilo i vypracování kapitol, které se v původním plánu nenacházely.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část.  

První část bakalářské práce je věnována povodňové ochraně. Jednotlivé kapitoly 

popisují problematiku povodňových orgánů a povodňových plánů. Dále obsahují popis 

záchranných prací při povodni a popis staveb pro ochranu před povodněmi. Základním 

pilířem pro tyto kapitoly byl zákon 254/2001 Sb., o vodách.  

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku obce Poličná, 

historii povodní v obci Poličná a historii povodní v sousedních obcích s rozšířenou 

působnosti. V praktické části se rozebírá také aktualizace a zpracování nového 

přehledného povodňového plánu. V podkapitolách je rozepsaná aktualizace a 

zpracování jednotlivých kapitol povodňového plánu. Povodňový plán je vložen 

v příloze č. 1.  

Hlavním cílem bakalářské práce byla aktualizace povodňového plánu obce 

Poličná. Cíl bakalářské práce byl splněn. Nový povodňový plán obce Poličná je 

vypracován a bude předán Obecnímu úřadu Poličná.  
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