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1  Úvod
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné

pohromy (povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové kalamity, zemětřesení), havárie s

únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a

skladech, radiační havárie, ropné havárie), hrozby a rizika vyplývající ze změn v životním

prostředí, ale i nový fenomén jakým je terorismus a další.

Jako hlavní téma týkající se mé diplomové práce jsem zvolil živelnou pohromu,

konkrétně povodně a to hlavně z  důvodu, že povodně představují pro Českou republiku

největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných

krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na

životech obyvatel postižených území a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně

ekologických škod.

Diplomová práce je směřována spíše k lokálním povodním, které nám připomínají, že

hrozba visí téměř nad každou obcí a městem, kudy protéká sebemenší vodní tok. Záplavy v

malých vodních tocích vznikají při takzvaných přívalových srážkách, krátkých, ale velmi

prudkých deštích. Půda nestačí příval vsakovat a voda po povrchu odtéká, tvoří stružky a

velkou rychlostí se valí dolů do údolí.

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

životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních. Provádí se

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním

průběhu povodní.

Jednou z možností ochrany před povodněmi, rovněž značně využívanou, jsou činnosti

jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) prováděné při lokálních povodních na území

obce. JSDH mají již dnes dostatečný potenciál připravených členů, nebo systém jak tuto

ochranu zabezpečit.

Cílem práce je stručná charakteristika současného stavu JSDH, dále průzkum možností

jejich využití při lokálních povodních na území obce a současně jejich připravenost na

zásahovou činnost při povodních.
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2 Rešerše
Kolektiv autorů: Ochrana člověka za mimořádných událostí, příručka pro učitele

základních a středních škol, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České

republiky, Praha, 2003, ISBN 80-86640-08-06 [7]

Příručka obsahuje návod jak se připravit na dopad možných následků živelních pohrom

a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit tělesná

zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku. Jsou zde rozebrány způsoby

minimalizace ničivých následků mimořádných událostí účinnými opatřeními a připraveností

záchranných složek i občanů.

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění

pozdějších předpisů [3]

Vyhláška upravuje ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. [2] týkající se činnosti a

organizace jednotek požární ochrany a současně ustanovení zákona č.238/2000 Sb.[25],

týkající se požadavků na odbornou způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru.

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

pozdějších předpisů [8]

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství.
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3 Obec

3.1 Postavení obcí
Náš právní řád definuje obec jako samostatný právní subjekt. Obec jako právnická

osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů

vyplývajících. Každý občan ČR bydlí na území nějaké obce.

Obec má své orgány. Jsou jimi, obecní zastupitelstvo, obecní rada, která je výkonným

orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá

obecní rada obecnímu zastupitelstvu. Obecní radě nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené

působnosti, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek.

Dalším orgánem obce je starosta, který zastupuje obec navenek. Je ze své činnosti

odpovědný obecnímu zastupitelstvu. Ve statutárních městech úkoly starosty plní primátor a

úkoly zástupce starosty náměstek primátora [1].

3.2 Povinnosti obcí na úseku PO
Povinnosti obcí na úseku PO jsou rozděleny na úkoly, které obec plní v samostatné

působnosti a přenesené působnosti.

V samostatné působnosti dle zákona č. 133/1985 Sb. [2] plní tyto úkoly:

§ zřizuje JSDH obce, která provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních

pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního

právního předpisu1 ve svém územním obvodu; členům JSDH obce za hašení požárů

a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v

mimopracovní době poskytuje odměnu,

§ udržuje akceschopnost JSDH obce,

§ zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH obce,

§ zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH obce a PO,

1 Zákon č. 239/2000 Sb.. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů.
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§ zajišťuje péči o členy JSDH obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách

HZS podniků, členy jiných JSDH obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané

k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 zákona č. 133/1985 Sb. [2], jestliže zasahují

za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,

§ poskytuje náhradu ušlého výdělku členu JSDH obce, který se ve své pracovní době2

nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné

činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních

pohromách nebo jiných mimořádných událostech, nařízeného cvičení anebo

nařízené odborné přípravy,

§ zabezpečuje a hradí pro členy JSDH obce preventivní zdravotní prohlídky,

§ zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení,

zejména pro potřeby svého územního obvodu,

§ zpracovává stanovenou dokumentaci PO,

§ zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

§ zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví

další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé

použitelnosti,

§ umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce podle nařízení kraje a

přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,

§ spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení PO; za tím

účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,

§ organizuje preventivně výchovnou činnost,

§ obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce, stanoví podmínky k

zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

2 § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony znění
pozdějších předpisů.
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V přenesené působnosti plní tyto úkoly:

§ provádí preventivní požární kontroly,

§ zabezpečuje podle požárního poplachového plánu okresu hašení požárů a záchranné

práce mimo svůj územní obvod,

§ projednává přestupky ve věcech, které jsou ji na tomto úseku státní správy svěřeny.

Samostatnou působnost vykonávají obce bez zásahů orgánů státní správy a to v rozsahu

stanoveném právními předpisy. Na zabezpečení těchto úkolů obec nedostává dotace ze

státního rozpočtu.

U přenesené působnosti jde o plnění úkolů, které jsou obdobné jako úkoly státní správy

na úseku PO. Na zabezpečení plnění těchto úkolů by měl stát přispívat a taky částečně

přispívá dotacemi ze svého rozpočtu. Zároveň je stát oprávněn plnění těchto úkolů

kontrolovat [1].
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4 Základní úkoly JPO
Obec zřizuje na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. [2] v

samostatné působnosti JSDH obce, která provádí hašení požárů, záchranné práce při

živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní ve svém obvodu další úkoly

dle zvláštních předpisů.

Náplň činnosti  JSDH  se  po  celou  dobu  jejich  existence  mění  a  vyvíjí,  vždy  s

přihlédnutím k aktuálním požadavkům a potřebám obcí. V minulosti to bylo především

zdolávání požáru, ale postupem času se jednotky stávaly univerzálnějšími a jejich rozsah

působnosti se rozšiřoval. Až dodnes je zde řada úkolů, které JPO zajišťují.

1) JPO plní tyto základní úkoly dle § 70 zákona č. 133/1985 Sb. [2]:

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a

nasazování sil a prostředků,

b) provádí záchranné práce při živelných pohromách, jiných mimořádných událostech,

c) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS kraje.

Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených v JPO se rozumí

veškerá činnost směřující k předcházení požárů a jejich zdolávání, snižování následků

živelních pohrom a jiných mimořádných událostí, včetně zvyšování akceschopnosti JPO.

Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.

Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a

odborné způsobilosti sil a prostředků PO k plnění úkolů JPO.

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících

potřebu nasazení sil a prostředků PO, provedení požárního zásahu a záchranných prací při

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků PO na

základnu.

2) Zákon č. 133/1985 Sb. [2] stanoví:

a) organizaci řízení v JPO,

b) podmínky akceschopnosti JPO,

c) zásady velení a činnosti velitelů, příslušníků, zaměstnanců podniků a členů JSDH při

zásahu,

d) zásady činnosti JPO na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.
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3) Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jednotky provádí zásah podle zásad

uvedených v § 21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb. [3]. pří zásahu:

a) zdolávají požáry,

b) provádí záchranné a likvidační práce,

c) podílí se na evakuaci obyvatelstva,

d) podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,

e) podílí se na varování obyvatel,

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové

přežití.

4.1 Kategorie JPO
Podle zákona č. 133/1985 Sb. [2], pro účely plošného pokrytí se JPO dělí na jednotky:

a) s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele

1) JPO I - jednotky HZS okresu s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy

z místa dislokace,

2) JPO II - JSDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší

povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,

3) JPO III - JSDH obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO dobrovolně, s územní

působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,

b) s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele

1) 1. JPO IV - jednotky HZS podniku,

2) 2. JPO V - JSDH obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO dobrovolně,

3) 3. JPO VI - JSDH podniku.

4.2 Kategorie JSDH
JSDH obcí se dělí podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. [3] do těchto kategorií s minimálním

počtem svých členů a s minimálním vybavením vybranou požární technikou:

§ JPO II/1 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci
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s počtem obyvatel nad 1000. Jednotka tohoto typu má mít celkem 12 členů, 4

členové mají být v pohotovosti pro výjezd, jednotka má 1 velitele, 2 velitelé

družstev, 3 strojníky a 6 hasičů,

§ JPO II/2 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje

výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané

obci s počtem obyvatel nad 1000. JSDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje

výjezd dvou družstev ve zmenšeném početním stavu, zřizuje se zpravidla ve vybrané

obci s počtem nad 1000 obyvatel.

§ JPO III/1 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje

výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané

obci s počtem obyvatel nad 1000. Má celkem 12 členů s 4 členy v pohotovosti pro

výjezd. Jednotka má svého velitele, 2 velitelé družstev, 4 strojníky a 5 hasičů.

§ JPO III/2 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje

výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané

obci s počtem obyvatel nad 1000,

§ JPO V – JSDH obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd

družstva o zmenšeném početním stavu.

JSDH obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů

jako JPO.

Ve své práci se zabývám pouze JSDH obcí okresu Opava, tedy JPO II, JPO III, JPO V.
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Tabulka 1: Základní početní stav členů JSDH obcí a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými
prostředky PO [3]

Vnitřní organizace Kategorie jednotky

JPO

II/1

JPO

II/2

JPO

III

JPO

V/1

JPO

V/2
Celkem členů 12 24 12 24 9

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané
kategorii jednotky

4 8 4 8 4

Funkce

Velitel 1 1 1 1 1

Velitel družstva 2 5 2 5 2

Strojník 3 6 4 6 2

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

CAS 1 1 1 1 11)

DA 1 1 1 11) 11)

Automobilový žebřík do 30 m 12) 12) 12) 12) -

Automobilová plošina do 30 m 12) 12) - - -

Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 11) 11) 11) 11) 11)

Motorová stříkačka 11) 11) 11) 11) 1

Dýchací přístroj 4 81) 4 81) 41)

Vozidlová radiostanice PO 2 2 2 2 -

Přenosná radiostanice PO 2 4 2 4 11)

Mobilní telefon 11) 11) 11) 11) 11)

1) Pokud to odůvodňuje plošné pokrytí, havarijní plán kraje, dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochrany před požáry a

mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje, mohou být počty požární techniky a věcných prostředků PO uvedené v tabulce zvýšeny u

jednotlivých druhů až jedenapůlkrát.

2) minimální počet CAS v záloze je stanoven počtem stanic HZS kraje následovně:

- do 10 stanic – 2 CAS,

- od 11 do 20 stanic – 3 CAS,

- nad 20 stanic – 4 CAS.

3) RZA může být vybavena stanice, pokud je předurčena pro systém záchranných práci při dopravních nehodách na dálnicích a

silnicích pro motorová vozidla a vybrané silnice I. třídy.

4.3 Vzdělání JSDH
Nedílnou součástí výcviku JSDH je odborná příprava, školení a cvičení. V minulosti se

členové JSDH učili novým poznatkům spontánně, později byly organizovány župní srazy a

cvičení, na kterých si členové jednotlivých JSDH vyměňovali své zkušenosti. Systém odborné

přípravy se neustále vyvíjí a obměňuje s rozvojem techniky a pronikáním nových poznatků do

praxe [4].
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V dnešní době je způsob a provádění odborné přípravy určen Pokynem generálního

ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra [5].

Dle tohoto pokynu lze odbornou přípravu v JPO rozlišit na základní odbornou přípravu,

kterou je každý člen povinen absolvovat při vstupu do JPO, nebo při ustanovení ve funkci a

pravidelnou odbornou přípravu, kterou každý člen absolvuje minimálně jednou za 5 let.

Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů JSDH obcí na rok 2007, viz

Příloha 1.
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5 Mimořádné události
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností

člověka, přírodními vlivy, haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [6].

Druhy a příklady mimořádných událostí dle [7].

1) Živelná pohroma:

a) povodeň,

b) zemětřesení,

c) velký sesuv půdy,

d) sopečný výbuch,

e) orkán, tornádo,

f) extrémní chlad a teplo,

g) pád meteoritu,

h) velký lesní požár.

2) Havárie:

a) havárie v chemickém provozu,

b) radiační havárie,

c) ropná havárie,

d) dopravní nehoda,

e) zřícení domu.

3) Ostatní události:

a) teroristický čin,

b) sabotáž,

c) žhářství.

5.1 Živelné pohromy
Živelné pohromy ohrožují obyvatelstvo po celou dobu naší existence. ČR je klidnější

oblastí, není ohrožena sopečnou činností nebo rozsáhlým zemětřesením. Toto je naše značná
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výhoda. Ovšem v jistém smyslu také nevýhoda, neboť nejsme připraveni na projevy a

důsledky těchto živelných pohrom, které jsou u nás podceňovány. Živelné pohromy mohou

způsobit obrovské škody, zasáhnou určité území, zničí budovy, majetek, silnice, zraní nebo

připraví o život mnoho lidí. Také mohou způsobit další mimořádné události, které jsou

jmenovány níže. Je potřeba zajistit dostatečný stupeň připravenosti obyvatel likvidovat

následky živelných pohrom.

Živelná pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení

přírodních sil. Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek

smrt lidí. Vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem mimořádných rozměrů, který

je způsoben ději probíhajícími uvnitř i vně Země, vlivem rozdílů teplot nebo jiných faktorů.

Živelné pohromy postihují pevninu, vodstvo i atmosféru [7].

Živelné pohromy mohou nastat dle [7]:

§ rychlým pohybem hmoty (zemětřesení, sesuvy půdy),

§ uvolněním energie v hlubinách Země a jejím převedením na povrch (zemětřesení,

sopečná činnost),

§ zvýšením vodní hladiny (povodně, mořské záplavy, tsunami),

§ mimořádně silným větrem (orkány, tropické cyklony),

§ atmosférickými poruchami (bouře),

§ kosmickými vlivy (škodlivé druhy záření, meteority).

5.1.1 Druhy živelných pohrom
Dle místa vzniku a s ohledem k výskytu na zemském povrchu rozdělujeme podle [7]

živelné pohromy na:

§ vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy, výbuchy důlních

plynů),

§ vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, záplavy, požáry,

dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko),

§ vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady meteoritů).

Stejně jako mezi přírodními procesy, tak i mezi živelnými pohromami existuje vzájemná

souvislost. Jedna pohroma může vyvolat druhou. Ke všem živelným pohromám znamenajícím

prvotní ohrožení přistupují i druhotné účinky související s lidskou činností. Jako příklad je
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možno uvést:

§ zemětřesení – může následovat vznik požárů, výbuchy plynu, protržení přehradních

hrází, zřícení budov, poškození energetických a dopravních sítí, tsunami

§ sesuvy půdy – doprovází protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic,

poruchy potrubí produktovodů a elektrického vedení,

§ povodně – zapříčinění znečištění zdrojů pitné vody, vznik nakažlivých nemocí,

§ bouřky – mohou doprovázet požáry, výpadky elektrického proudu.

Předpokladem ochrany před účinky živelných pohrom je poznání příčin jejich vzniku.

Pokud známe podstatu přírodního jevu, pak jej můžeme předvídat. Pohotová a přesná

předpověď mechanismu vzniku a průběhu živelné pohromy je proto nejdůležitějším

předpokladem účinné ochrany.

5.1.2 Ochrana před živelnými pohromami
Ochrana před jednotlivými druhy živelných pohrom může být:

§ aktivní (stavba protipovodňových hrází, zpevňování svahů proti sesuvům, sledování

počasí, varování obyvatelstva, preventivní výchovná činnost obyvatelstva, zřizování

evakuačních středisek, příprava evakuačního zavazadla atd.),

§ pasivní (reakce na následky živelné pohromy jako je evakuace, ukrytí, odčerpávání

vody ze zatopených objektů a oblastí, záchrana osob různými způsoby atd.).

V souladu se zadaným tématem se budu zabývat pouze jedním druhem živelné pohromy

a to povodněmi.
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6 Povodně
Podle zákona č. 254/2001 Sb. [8] je povodeň definována jako přechodné výrazné

zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje

území mimo koryto vodního toku 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 je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku

srážkových vod.

Povodně jsou přírodní živelné pohromy. Pro ČR představují největší nebezpečí právě

v oblasti přírodních katastrof. Mohou způsobit ztráty na životech, újmy na zdraví obyvatelstva

a zvířat. Mohou být příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají materiální škody,

kromě toho dochází k poškozování krajiny, ekologickým škodám, změnám koryt vodních

toků, znečišťování povrchových a podzemních vod, zvýšenému výskytu nemocí atd. Na

základě sledování byl zaveden pojem n - letých vod, tzn. takový průtok daným korytem za

daný čas, který se opakuje v průměru jednou za n - let. Rozeznáváme tak vody 1 - leté, 10 -

leté, 100 - leté, atd.

6.1 Povodňová charakteristika ČR
Českým územím prochází hlavní rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a

Černého moře. Hlavní říční osy jsou v Čechách Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na

Moravě řeka Morava (246 km) s Dyjí (306 km) a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131

km) [9].

ČR má následkem značné členitosti svého území velmi hustou hydrografickou síť o

délce 85 000 km. Nachází se v oblasti mírného klimatického pásma s pravidelným sezónním

cyklem teplot a srážek. Krátkodobé změny počasí jsou způsobovány častými přechody

atmosférických front, které jsou většinou doprovázeny srážkami. Sněhová pokrývka se

objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, na horách leží sníh někdy až do

května. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné. Tání významná pro vznik povodní

mohou nastat prakticky od prosince až do dubna [10].

6.1.1 Druhy povodní
Dle zákona č. 254/2001 Sb., [8] povodně rozeznáváme na:

§ Přirozená povodeň: může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými

srážkami nebo chodem ledů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baltsk%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opava_%28%C5%99eka%29
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§ Zvláštní povodeň: může být způsobena jinými vlivy, zejména poruchou vodního

díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické

situace na vodním díle.

6.1.2 Příčiny povodní
Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Platí, že povodeň vzniká tehdy když

celkové množství srážek nebo tajícího sněhu je v určitém okamžiku vyšší než celkový objem

vody, který může být z dílčího povodí bez problému odveden korytem řek nebo vstřebán

půdou. V průběhu povodně může být tato odtoková kapacita snížena unášeným materiálem,

který sedimentuje (kameny, písek, štěrk) nebo tvoří zátarasy (větve, kmeny).

Pro rozsah povodně jsou vedle časového a prostorového rozložení srážek významné

akumulační účinky terénu tj. půdy, porostu a hydrografické sítě (potoky, řeky a jejich údolní

nivy.) Každý z těchto faktorů má své hranice. Je-li schopnost jednoho z nich vyčerpána, jsou

ostatní zatíženy silněji. Při vyčerpání kapacity všech těchto přirozených akumulátorů vody se

v území skokem zhoršuje odtoková situace, což bývá příčinou katastrofálního charakteru

některých povodní [8].

6.1.3 Ochrana před povodněmi
Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na

životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí 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

Součástí povodňových opatření jsou dokumentační práce, vyhodnocení povodňové

situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,

účinnosti přijatých opatření a návrhy na úpravu povodňových opatření

Povodňová opatření nezahrnují výstavbu, údržbu a opravy staveb a ostatních zařízení

sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi [8].

1) Přípravná opatření při nebezpečí povodně dle zákona č. 254/2001 Sb., [8] jsou:

§ stanovení záplavových území,

§ vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,

§ povodňové plány,
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§ povodňové prohlídky,

§ příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

§ organizační a technická příprava,

§ vytváření hmotných povodňových rezerv,

§ vyklízení záplavových území,

§ příprava účastníků povodňové ochrany,

§ činnost předpovědní povodňové služby,

§ činnost hlásné povodňové služby,

§ varování při nebezpečí povodně,

§ zřízení a činnost hlídkové služby,

§ evidenční a dokumentační práce.

2) Opatření za povodně dle zákona č. 254/2001 Sb., [8] jsou:

§ řízené ovlivňování odtokových poměrů,

§ povodňové zabezpečovací práce,

§ povodňové záchranné práce,

§ zabezpečení náhradních funkcí a služeb na území postiženém povodní.

3) Po povodni:

§ obnovení povodní narušených funkcí veřejné správy a funkčnosti základní

infrastruktury (např. dopravní obslužnost, zásobování potravinami, vodou a

energiemi), odstranění povodňových škod, zjištění příčin negativně ovlivňujících

průběh povodní v zasaženém území, zjišťování a oceňování povodňových škod.

6.1.4 Záplavová území
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu

přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce

vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost

zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí

[8].
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6.1.5 Stupně povodňové aktivity
Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového

nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity dle zákona č. 254/2001 Sb. [8]:

§ první stupeň (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 tento stav 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,

§ druhý stupeň (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,

§ třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje 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.

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním

obvodu povodňové orgány.

6.1.6 Povodňové plány
Povodňovými plány se pro účely zákona č. 254/2001 Sb.[8] rozumějí 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.
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Obsah povodňových plánů se dělí dle zákona č. 254/2001 Sb. [8]: na:

§ věcnou část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi

určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity pro

vyhlašování stupňů povodňové aktivity,

§ organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků

ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi

včetně organizace hlásné a hlídkové služby,

§ grafickou část, která obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou

zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné

profily, informační místa.

Povodňovými plány územních celků dle zákona č. 254/2001 Sb. [8]: jsou:

§ povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech

může dojít k povodni,

§ povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají

obce s rozšířenou působností,

§ povodňové plány správních obvodů krajů, které zpracovávají příslušné orgány krajů

v přenesené působnosti ve spolupráci se správci povodí,

§ povodňový plán České republiky, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí.

6.1.7 Povodňové orgány
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před

povodněmi zahrnuje 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.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

§ orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,

§ obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,

§ krajské úřady,
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§ Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší

Ministerstvu vnitra.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

§ povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských

částí,

§ povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové

komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,

§ povodňové komise krajů,

§ Ústřední povodňová komise.

Povodňové komise zřizují orgány státní správy jako své výkonné složky k plnění

mimořádných úkolů v době povodně. Povodňové komise mohou k plnění svých operativních

úkolů vytvářet pracovní štáby. Povodňové orgány nižších stupňů jsou mimo povodeň

v záležitostech uplatňování státní správy v ochraně pře povodněmi podřízeny povodňovým

orgánům vyššího stupně. V době povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod

povodňového orgánu nižšího stupně nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně

nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření, převezme řízení ochrany před

povodněmi v plném rozsahu povodňový orgán vyššího stupně (obec s rozšířenou působností,

krajský úřad, nebo ústřední povodňový orgán – Ministerstvo životního prostředí) [8].

Povodňové orgány obcí

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních

obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní

rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů

obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění

opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou

působností.

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při

ochraně před povodněmi:

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

pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh
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povodně, 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 [8].

Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v

daném území jsou zejména:

§ správci významných vodních toku,

§ správci drobných vodních toku,

§ vlastníci (uživatelé) nebo správci objektu na vodních tocích,
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§ pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ,

§ vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území,

§ hasičské záchranné sbory a JPO,

§ útvary Policie ČR, složky Armády ČR, orgány ochrany veřejného zdraví,

§ organizace pověřená prováděním technicko-bezpečnostního dohledu a další

§ subjekty, které mohou pomoci např. dopravními prostředky a těžkou mechanizací

[8].
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7 Výběr a způsob zpracování vhodných dat
V této kapitole, která se zabývá výběrem, zpracováním a vyhodnocením statistických

dat jsou použity zkratky, které jsou běžně užívány v systému PO, při popisu hasičské techniky

a souvisejících oblastech. Zavedené zkratky umožňují vyhnout se opakovanému uvádění

dlouhých výrazů, zkracují text a pro odborníky v daném oboru zajišťují větší přehlednost.

Pro úplnost uvádím vysvětlení použitých zkratek v souhrnném přehledu použitých

zkratek.

7.1 Zdroje dat pro statistické sledování
V rámci ČR je systém sběru a vyhodnocování dat pro statistické sledování jednotná pro

všechny jednotky HZS ČR a JSDH obcí. Stanovené informace jsou pravidelně zasílány na GŘ

HZS ČR v Praze, kde jsou shromažďovány a dále zpracovávány a vyhodnocovány. Využil

jsem informace zpracované v rámci programu SSU.

Zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech se shromažďují z důvodu jejich

možného použití pro statistické sledování. Podkladem pro zadávání dat do počítače je

dokumentace o zásahu. Dokumentace o zásahu je souhrn textových a grafických informací o

postupu JPO při zdolávání požáru a jiných mimořádných událostí. Základními dokumenty, ve

kterých jsou shromážděny všechny informace týkající se zásahu, jsou:

§ dílčí zpráva o zásahu,

§ zpráva o zásahu.

Dílčí zprávu o zásahu zpracovává velitel JPO, který garantuje správnost a pravdivost

údajů svým podpisem.
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7.2  Zpracování dat
Data pro jednotlivá zkoumání a rozbor byla získána z programu SSU, dále byla získána

cestou OPIS v Opavě pomocí programu [11] (2004 - 2007). Data jsem upravil v programu

Microsoft Excel. Výsledky statistických údajů, jsem shrnul a uspořádal. Tyto údaje byly

zaznamenány do tabulek a grafů.

7.2.1  Rozbor vybavení JSDH
Minimální početní stav a typ mobilní techniky u JSDH obcí stanoví vyhláška

č. 247/2001 Sb [3]. Ve své práci jsem se zaměřil na nejpoužívanější požární techniku a

statistiku (2004 – 2007) JSDH okresu Opava, které se nacházejí v povodňových oblastech,

v blízkosti řek: Opavice, Moravice, Hvozdnice.

Obrázek 1: Poměr průměrného a maximální průtoku (100-letá povodeň), okres Opava



24

Současný stav vybavení JSDH je možno na základě zpracovaných grafů uvedených na

obrázcích 2 a 3 charakterizovat následovně.

1) Většina JSDH okresu Opava v povodňové oblasti má nedostatečný počet CAS.

Z grafu je patrné, že nejvíce je vytěžován DA 12 AVIA, který dokáže splnit svůj

účel, ale ve většině případů je bohužel zastaralý.

2) Z pohledu agregátů jsou na tom JSDH viditelně lépe. Téměř každá JSDH má k

dispozici PS 12, čerpadlo a další techniku zajišťující účinný zásah v případě

povodní.
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Obrázek 3: Vybavení konkrétních JSDH agregáty

Dílčí závěr č. 1:

 Zastaralost a nedostatečná výbava snižuje spolehlivost a akceschopnost. Je zřejmé, že

nedostatečné vybavení (obrázky 2 – 3) je vyrovnáváno jen díky mimořádnému úsilí a

hlubokému zapálení JSDH, za cenu jejich nasazení, obětavosti a vložené energie.
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7.2.2  Statistika činností JSDH okresu Opava prováděných při povodních
Dále jsem ve své práci vyhodnotil statistiku JSDH okresu Opava v povodňových

oblastech, v letech 2004 - 2007.

1) Na obrázku 4 vidíme graf znázorňující činnosti JSDH prováděných při povodních.

Je logické, že nejčastější činností JSDH při povodních je čerpání vody, jak

z obytných domů, tak z okolního prostředí. K této činnosti hasiči nedisponují

dostatečnou technikou, jak jsme se již dozvěděli z předchozích grafů.

2) Procentuální vyjádření počtu výjezdů JSDH, při provádění činností týkající se

povodní okresu Opava v letech 2004 – 2007, je znázorněno na obrázku 5. Největší

podíl z celkového počtu znázorňuje, že JSDH v této oblasti a v těchto letech měli

pouze jeden výjezd, to ovšem nemění nic na situaci, že JSDH obcí jsou druhou

nejčastěji zasahující složkou systému požární ochrany. [12]

3) Poslední graf na obrázku 6 ukazuje jak dlouhá je doba zásahu JSDH při povodních.

Nejčastěji tedy JSDH zasahují 1 - 3 hodiny.

51

36

11

9

3

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60

počet provedených činností

čerpání vody

čerpání sklepů

úklid po povodni

monitoring toku

stavba hráze

plnění pytlů s pískem

čištění studny

zachrana materiálu

či
nn

os
ti 

JS
D

H
 p

ři 
po

vo
dn

íc
h

Počet provedených činností
JSDH při povodních

Obrázek 4: Činnosti JSDH při povodních



27

48,84%

23,26%

4,65%

2,33%

6,98%

6,98%

2,33%

1 výjezd JSDH
2 výjezdy JSDH
3 výjezdy JSDH
4 výjezdy JSDH
5 výjezdů JSDH
6 výjezdů JSDH
 nad 7 výjezdů JSDH

Obrázek 5: Procentuální vyjádření počtu výjezdů JSDH okresu Opava v letech 2004 – 2007

22

41

20

12
16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

po
če

t J
SD

H

do 1 1-3 3-5 5-10 nad 10

doba trvání zásahu [h]

Doba trvání zásahu JSDH

Obrázek 6: Doba trvání zásahu JSDH



28

Dílčí závěr č. 2:

Z grafů na obrázcích 4 – 6 je patrné, že JSDH jsou nedílnou součástí systému plošného

pokrytí. Značnou částí přispívají k ochraně před povodněmi, v době vlastní povodně, i při

likvidaci následků po povodni. Zamezují ohrožení zdraví, životů a majetku občanů,

společnosti a životního prostředí.

V tomto statistickém závěru by se tedy dalo říci, že v případě povodní zkoumané JSDH

za poslední 4 roky, převážně čerpaly přebytečnou vodu a tyto zásahy jim většinou zabraly

1 - 3 hodiny.

 Značné byly rovněž zásahy při povodních okresu Opava v letech 2004 – 2007 trvající

nad 10 hodin viz obrázek 6. Tyto dlouhotrvající zásahy byly způsobeny především náročnou

prací, kterou musely JSDH vykonávat (např. odstraňování nánosů bahna, výpomoc okolním

JSDH při stavění protipovodňových hrází atd.) nebo byl zásah ovlivněn nedostatečným

vybavením JSDH (např. nedostatek PS, čerpadel a další).



29

8 Postupy pro řešení krizových situací při povodních
Předpovědní nebo hlásná povodňová služba, vlastník nebo stavebník vodního díla předá

zprávu o povodňové hrozbě, vzniku přirozené nebo zvláštní povodně povodňovému orgánu,

který vyhodnotí její možné účinky a příjme potřebná opatření.

Příslušný povodňový orgán svolá povodňovou komisi, prověří povodňové plány, zahájí

činnost povodňové hlídkové služby a zabezpečovací povodňové práce s důrazem na uvolnění

vodních toků a přípravy orgánů a zařízení k provedení opatření dalších plánů.

Je nutné průběžně informovat obyvatelstvo o přijímaných opatřeních a požadované

činnosti obyvatelstva dostupnými prostředky a zamezovat šíření, dezinformačních reportáží,

paniky, zásahům nepovolených osob atd.

Přeroste – li ohrožení z přirozených a zvláštních povodní do krizového stavu, při němž

je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, je ochrana před povodněmi řízená orgány

krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb.[13].

V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se

povodňové komise stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise

součástí Ústředního krizového štábu (§ 39, odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.[13]).

Stav nebezpečí (§ 3 zákona č. 240/2000 Sb.[13]) se jako neodkladné opatření může

vyhlásit, jsou-li v případě povodňového ohrožení ohroženy životy, zdraví, majetek, životní

prostředí a není možné odvrátit povodňové ohrožení běžnou činností povodňových orgánu a

složek IZS. Pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje stav nebezpečí hejtman, v Praze

primátor hlavního města Prahy.

Nouzový stav není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí,

hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu [13].
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8.1 Postupy a opatření realizované při řešení kritických situací na vybraném
vodním díle
Veškerá činnost krizového orgánu je zaměřena na vyhlášení krizového stavu a

zabezpečení:

§ evakuace,

§ průběžné informovanosti obyvatelstva (pro obyvatelstvo dostupnými prostředky),

nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími

prostředky k přežití postiženého obyvatelstva,

§ zabezpečení povodňových zabezpečovacích prací na ohrožených vodních dílech

k omezení vývoje průtokových vln zvláštních povodní,

§ provádění záchranných prací,

§ zabezpečení pořádkové služby k potlačení a omezení možné kriminality

v zaplavených územích, zabezpečení veřejného pořádku v příjmových obcích a

v místech výdeje základních potřeb a zabezpečení adresnosti jejich přidělování,

§ vyhledávání identifikaci zemřelých osob,

§ aktivace a posílení pohřební služby,

§ vyhledávání a likvidaci uhynulých hospodářských zvířat a volně žijící zvěře,

§ hygienické a veterinární prevence,

§ připravenost k organizování a zahájení likvidačních a obnovovacích prací [14].

8.2 Postupy a opatření realizované v etapě likvidace následků krizových situací
pod vybranými vodními díly
Činnost krizových orgánů všech stupňů je zaměřena na:

§ zabezpečení ochrany zdraví životů postiženého obyvatelstva v podmínkách

nouzového přežití,

§ zabezpečení zdravotnické a hygienické služby i na postiženém území,

§ soustředění obyvatelstva bez přístřeší do míst a zařízení s komplexními službami

k zabezpečení jeho dlouhodobého pobytu v závislosti na možnostech a rychlosti

obnovovacích prací,

§ vyhledávání a identifikaci zemřelých a poskytnutí bezodkladných pohřebních

služeb,
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§ vyhledávání a likvidaci uhynulých zvířat a volně žijící zvěře,

§ zabezpečení adresnosti poskytované humanitární pomoci,

§ komplexní zabezpečení pořádkové služby,

§ vyžádání všech dostupných mechanizačních technických prostředků provedení

likvidačních a obnovovacích prací,

§ zabezpečení neodkladného odpadového hospodářství,

§ stanovení prozatímních depozit pro velké množství kontaminovaných odpadů

(mechanických, živočišných a rostlinných),

§ obnovu funkčnosti kanalizačních sítí a čističek odpadních vod,

§ organizování nabídnuté pomoci obyvatelstva a technicky z nepostiženého území a

jejich adresné zapojení do obnovovacích prací,

§ zabezpečení výše uvedených činností úzce spolupracovat s příslušnými ústředními

správním úřady a jim směrovat požadavky na udržení chodu života na postiženém

teritoriu,

§ průběžně informovat obyvatelstvo cestou hromadných informačních prostředků

(přístupných pro obyvatelstvo) [14].

8.3 Organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu
V místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných účinků povodně provádí

koordinování záchranných a likvidačních prací velitel zásahu.

Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn:

§ zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila

osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i

jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a

vyzvat osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji

totožnost; tato osoba je povinna výzvě vyhovět,

§ nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, popř. terénních úprav za

účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí,

§ vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci,

§ zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu;
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členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek IZS; členy tohoto štábu mohou

být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými složky IZS

spolupracují nebo které poskytují osobní nebo věcnou pomoc,

§ rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým

je oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do

podřízenosti velitelů sektorů a úseků [14].
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9 Úkoly JSDH při povodních

9.1 Činnost JSDH před vznikem povodní
Příprava na případné povodně zahrnuje dobrou znalost územních a specifických

místních podmínek.

§ Analýza ohrožených skupin obyvatel

JSDH provedou ve spolupráci s odpovědnými osobami městských (obecních) úřadů a s

příslušným operačním a informačním střediskem stručný rozbor možných ohrožených skupin

obyvatel (například: staří lidé, tělesně postižení a podobně), kteří jsou imobilní, nebo budou

potřebovat jakoukoliv pomoc. Těmto lidem bude potřeba v případě rozsáhlé mimořádné

události pomoci na prvním místě.

§ Analýza oblasti

Ve spolupráci s městským (obecním) úřadem rovněž spolupracují při monitorování

svého zásahového území. Aktualizace map a plánů území, značení důležitých oblastí – velká

shromaždiště osob, záplavové oblasti, místa s možným vznikem havárie a podobně.

§ Kontrola protipovodňových opatření

Průběžná kontrola techniky JSDH (CAS, PS, čerpadla, elektrocentrály atd.).

Dále průběžná kontrola protipovodňových opatření (kontrola úpravy koryt vodních

toků, retenčních, ochranných nádrží,suchých nádrží – poldrů atd.).

9.2  Činnost JSDH při vzniku povodní
Při vzniku mimořádné události může obec zřídit krizový štáb obce, který slouží jako

poradní orgán starostovi obce k řešení mimořádné události. Je účelné, aby JPO vystupovala

jako součást krizového štábu obce v užší spolupráci s orgány obce. Kromě součinnosti při

likvidaci mimořádné události, navazují následně na činnost profesionálních jednotek při

plnění bezprostředních úkolů souvisejících se záchranou životů, zdraví a majetku

obyvatelstva.

Ochrana před povodněmi je jedním z nejdůležitějších opatření k předcházení a zamezení

ohrožení zdraví životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí. Řízení ochrany

před povodněmi zabezpečují povodňové organy dle § 77 zákona č. 254/2001 Sb.[8].
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§ Informování obyvatelstva

Varování obyvatelstva, předávání informací a pokynů k opuštění ohroženého prostoru

při evakuaci, informování o obsahu evakuačního zavazadla, o zásadách k opuštění bytu, nebo

jiných budov.

§ Součinnost se složkami IZS při evakuaci ohroženého obyvatelstva

Jedná se zejména o odborné zajištění evakuace, pomoc při jejím řízení, vedení evidence

evakuovaných osob v evakuačním středisku, při přepravě, v přijímacím středisku, v

ubytovacím zařízení, dohled na evakuovaným obyvatelstvem [3].

§ Hlídková služba

Pravidelná kontrola výšky vodního sloupce na vodních tocích. Jedná se o monitorování

daného území. Podávání hlášení o situaci. Informování krizového štábu obce. Podrobně

rozepisuje  kapitola 10.1 s názvem Monitoring vodního toku.

§ Pomoc při dekontaminačních pracích (asanace)

Odčerpávání vody ze zatopených objektů, svoz uhynulého zvířectva. Dekontaminační

práce (asanace) provádí JPO s přihlédnutím k jejich materiálnímu a technickému vybavení,

zejména ochranných osobních pomůcek, plovoucích čerpadel a podobně.

§ Pomoc při obnově prioritních zařízení infrastruktury

Obnovení povodní narušených funkcí veřejné správy a funkčnosti základní

infrastruktury (např. dopravní obslužnost, zásobování potravinami, vodou a energiemi).

Podrobně rozepisuje kapitola 10.5 s názvem Výpomoc při obnově prioritních zařízení

infrastruktury

§ Součinnost se složkami IZS při dostupném organizování záchranných prací

§ Součinnost se složkami IZS při odklízení trosek

9.2.1 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.

Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo

hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví, zajišťují povodňové
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orgány [8].

Základní záchranné práce JSDH při povodních, dle [14]:

§ evakuace obyvatel z ohrožených oblastí, zejména ve spolupráci s Policí ČR a obecní

policí,

§ záchrana osob různými způsoby (s využitím lodí, automobilů, vrtulníků apod.),

§ poskytování předlékařské pomoci,

§ vyhledávání osob v budovách, které se následkem povodně zřítily, ve spolupráci

s HZS ČR,

§ záchrana zvířat,

§ záchrana a ochrana majetku (evakuace, odčerpávání vody z elektrických rozvoden

telefonních ústředen apod.),

§ čerpání vody ze zatopených objektů a oblastí,

§ práce na vodě, ve vodě a pod vodou (např. vyhledávání utonulých),

§ technická pomoc zdravotnické záchranné službě při zdravotnické záchraně.

9.2.2 Zabezpečovací práce
Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při

nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

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 [8].

Základní zabezpečovací práce prováděné JSDH při povodních, dle [14]:

§ průzkum povodňové situace, stav toků a vodních děl,

§ vyrozumění příslušných orgánů,

§ varování obyvatelstva,

§ spolupráce při zřizování a provozování evakuačních středisek,

§ nouzové spojení se zatopenými oblastmi,

§ nouzové zásobování potravinami, vodou a léky,

§ zabezpečení činnosti a účast v krizových štábech
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§ odstraňování překážek z komunikací a vodních toků,

§ označování nebezpečných oblastí, odběr vzorků a identifikace neznámých

nebezpečných látek, včetně jejich analýzy,

§ pomoci při výstavbě mobilní protipovodňových stěn a jejich likvidaci,

§ rozebírání konstrukcí,

§ uzavírání přívodů vody, plynu a elektrické energie,

§ zabezpečení provozu důležitých zařízení dodávkami elektrického proudu,

pohonných hmot, nouzovým zásobováním a dopravou obsluhu (např. telefonní

ústředny, základnové stanice mobilních telefonních operátorů),

§ provizorní opravy důležitých zařízení,

§ pomoc při přednostním uvádění do provozu prioritních zařízení infrastruktury (např.

čistírny odpadních vod, trafostanice, zdroje pitné vody),

§ drobné terénní úpravy,

§ částečná dokumentace evakuovaných obydlí (např. fotografie - výpomoc občanům

pro další řešení s pojišťovnami).

9.2.3 Organizační činnosti
Vybrané organizační činnosti JSDH při povodních, dle [14]:

§ řízení a koordinace záchranných prací,

§ organizování humanitární pomoci a asistence při její distribuci, včetně humanitární

pomoci ze zahraničí, ve spolupráci s dalšími složkami IZS,

§ distribuce vysoušečů budov a čerpadel,

§ rozvoz dezinfekčních prostředků.

9.3 Následná opatření JSDH po povodních
Následná opatření spočívají především v aktivní spolupráci s ostatními složkami IZS

nejen při provádění likvidačních prací, ale také ve spolupráci s humanitárními organizacemi.

Mezi následná opatření patří výpomoc při svozu odpadu z postiženého území, odklízení

bahna, naplaveného dřeva, používání vodních čerpadel a vysoušečů a podobně. Jako nezbytný

se jeví i následný dlouhodobý dohled a pomoc postiženým občanům.

Jako efektivní se jeví důkladná analýza provedení zásahu jednotkou, upozornění na
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chyby, kterých se dopustili, zhodnotit jednotlivé kladné i záporné kroky při řešení mimořádné

události. Poznatky, které JSDH získaly při řešení události, se shromažďují a uplatňují při

dalším výskytu podobných situací, nebo při školeních těchto složek. Dále rozepisuje kapitola

10.6 s názvem Úklid po povodni.
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10 Vybrané činnosti JSDH při povodních
Z výše uvedených činností JSDH při povodních, jsem se pokusil vybrat a následně

vypracovat ty nejzákladnější.

10.1 Monitoring vodního toku
Jedná se o pravidelnou kontrolu výšky vodního sloupce na vodních tocích, monitorování

daného území.

Monitorování daného území je také spojeno s následujícími činnostmi JSDH, např.:

§ jednotka za pomoci bezpečnostní pásky ohraničuje nebezpečné místo např. v okolí

splavu, kvůli nepovoleným přihlížejícím osobám - z bezpečnostních důvodů,

§ při monitoringu mohou být nalezeny popadané stromy, větve, které mohou způsobit

ucpání vodního toku - JSDH provede nezbytná opatření k zabránění zhoršení

průtoku vodního toku,

§  informování starosty obce o provedených činnostech související s hlídkovou

službou.

Trasy pochůzek hlídkové služby a konkrétní místa sledování povodňové situace v

jednotlivých obcích bývají většinou stanovena v povodňových plánech příslušných obcí.

Členové hlídkových služeb jsou většinou z řad zaměstnanců obecních úřadů, členů

JSDH a občanů žijících v blízkosti vodních toků.

Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na

pokyn předsedy povodňové komise obce.

10.1.1 Hlásné profily
Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné

profily se podle významu rozdělují do tří kategorií dle [15].

§ Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými

stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné

pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou

využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované

ČHMÚ nebo správci povodí.

§ Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou

nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské)
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úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

§ Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které

mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených

nemovitostí.

V souladu se zadaným tématem diplomové práce se budu dále zabývat pouze

pomocnými hlásnými profily kategorie C, se kterými se JSDH obce většinou dostávají do

kontaktu při provádění hlídkové služby.

10.1.2 Zřizování hlásných profilů
Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených

nemovitostí. Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať

nebo alespoň tři značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným

limitům pro stupně povodňové aktivity s barevným rozlišením (první stupeň povodňové

aktivity – zelená, druhý stupeň povodňové aktivity – žlutá, třetí stupeň povodňové aktivity –

červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho

provozovatel.

Hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity

obec nebo vlastník ohrožené nemovitosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí

do svého povodňového plánu a oznámí je obecnímu úřadu s rozšířenou působností a správci

toku [15].

Pozorování a hlášení vodních stavů v hlásných profilech při dosažení jednotlivých

stupňů povodňové aktivity dle [15]:

§ při dosažení prvního stupně povodňové aktivity – pozorování dvakrát denně,

§ při dosažení nebo vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity –pozorování třikrát

denně,

§ při dosažení nebo vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity – pozorování častěji

podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu.

10.2 Stavění protipovodňových hrází
Podrobně rozepisuje  kapitola 11.1 s názvem Školení a výcvik stavění

protipovodňových hrází pro JSDH.
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10.3 Čerpání vody
Na základě mého statistického vyhodnocení, zpracovaného v kapitole 7, viz. obrázek 4,

je nejvíce prováděnou činností JSDH okresu Opava při povodních, právě čerpání vody.

Prozkoumané JSDH mají k dispozici 28 PS 12, 8 PS 8, 6 plovoucích čerpadel

Macximum, 2 plovoucí čerpadla Honda, 4 plovoucí čerpadla Frogy, 5 kalových čerpadel. Dá

se tedy říci, že každá zkoumaná JSDH má k dispozici PS 12 a některé zvlášť vytěžované

JSDH jsou vybaveny plovoucími čerpadly.

Zastaralost a nedostatečná výbava snižuje spolehlivost a akceschopnost. Je zřejmé, že

nedostatečné vybavení je vyrovnáváno jen díky mimořádnému úsilí a hlubokému zapálení

JSDH, při čerpaní přebytečné vody, i přesto tímto značnou mírou přispívají k odstraňování

následků povodní. Přehled současného stavu rozmístění čerpací techniky JSDH okresu

Opava, v povodňových oblastech viz Příloha 2.

Používané technické prostředky dle [16].

Přenosná motorová stříkačka PS 12

Je hasičská stříkačka, určená pro JPO. Slouží k provedení zásahu od vodního zdroje na

malé požáry nebo jako čerpadla pro doplňování cisteren. Je tvořena motorovou jednotkou,

odstředivým jednostupňovým čerpadlem z lehkých slitin, plynovou vývěvou na spálené plyny

a rámem, uzpůsobeným k přenášení stříkačky a ustavení na pevný terén. Motor je

čtyřválcový, čtyřdobý, zážehový. Jako paliva se požívá benzín. Chlazení motoru je

kapalinové, dvouokruhové s nuceným oběhem. Má jedno sací hrdlo o průměru 110 mm a dvě

výtlačná hrdla 75mm.

Obrázek 7: PS12

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%A1_st%C5%99%C3%ADka%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotka_po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_ochrany&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerpadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cisterna
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Tabulka 2: Technické údaje PS 12 [16]

Max. sací výška

[m]

Jmenovitý výkon

při sací výšce 1,5 m,

tlaku 0,8MPa

[l/min]

Hmotnost

[kg]

Rozměry

(d x š x v)

[mm]

7,5 1200 189,5 968x605x824

Čerpadlo plovoucí FROGY

Samonasávací, odstředivé, přenosné, motorové plovoucí čerpadlo. Pohonnou jednotkou

je čtyřtaktní benzínový motor Briggs & Stratton o výkonu 3,5 PS. Objem palivové nádrže

0,85 l. Umožňuje čerpání vody z těžko dostupných zdrojů nebo z malé hloubky. Je použitelné

i pro čerpání kalových vod. Objem palivové nádrže vydrží na provoz po dobu 40 min.

Obrázek 8: Plovoucí čerpadlo Frogy

Tabulka 3: Technické údaje Frogy [16]

Max. průtok

při 0 MPa

[l/min]

Max. tlak při

0 l /min

[MPa]

Výtlak

[mm]

Hmotnost

[kg]

Rozměry

(d x š x v)

[mm]

700 0,17 52 21,00 800x640x390

Čerpadlo kalové přenosné MITSUBISHI

Odstředivé samonasávací výkonné kalové čerpadlo poháněné benzínovým motorem GM

291PN o výkonu 8 HP (pro typ MPT 080), nebo motorem GM 301PN o výkonu 10 HP (pro

typ MPT 100). Určeno k čerpání bahnité vody a kalů z výkopů a jímek.
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Obrázek 9: Čerpadlo kalové MITSUBISHI

Tabulka 4: Technické údaje MITSUBISHI [16]

Typ Sací hloubka

[m]

Max. průtok

[l/min]

Max. výtlak

[m]

Hmotnost

[kg]

Rozměry

(d x š x v)

[mm]

MPT 080 7,9 1325 30,2 61,00 691x493x639

10.4 Záchrana na vodě
Dobré znalosti vedení záchranné akce jsou základem úspěchu při záchraně životů.

Špatně organizována záchranná akce či pracovní činnost u vody (např. odklizení kmene

stromu blokujícího propust) ohrožuje totiž kromě zachraňovaných i členy záchranného týmu.

Samotná záchranná akce musí být velmi jasně a zřetelně řízena jedním záchranářem.

Pro každou záchrannou akci platí následující zásady dle [17]:

§ mít záchranné prostředky v naprostém pořádku a k dispozici,

§ ovládat možné typy záchrany a ovládat techniku a taktiku jízdy na určeném

záchranném plavidle,

§ dobrá fyzická a psychická kondice,

§ mít jasnou odpověď na otázku: „Jak, kde, čím“? (jaký způsob záchrany zvolíme, kde

jej provedeme a máme na tuto činnost vhodnou výstroj a výzbroj?),

§ záchrannou akci řídí jeden záchranář,

§ zamezit panice a chaosu,

§ nenechat si rušit již probíhající záchrannou akci,

§ zachraňovat na prvním místě člověka, až potom materiál,
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§ další (volní) záchranáři připravují další možnost záchrany,

§ nespoléhat na náhodné diváky,

§ neuvazovat záchranáře napevno, aby měl v případě nouze možnost uvolnění,

§ minimalizovat rizika pro záchranáře,

§ uvážit množství a sílu vody při zásahu.

10.5 Výpomoc při obnově prioritních zařízení infrastruktury
Jedná se o výpomoc JSDH při obnovování povodní narušených funkcí veřejné správy a

funkčnosti základní infrastruktury (např. dopravní obslužnost, zásobování potravinami, vodou

a energiemi).

JSDH mohou při povodních zajišťovat distribuci základních potravin, vody, léčiv,

přikrývek, budování nouzových přístřeší, atd. Dle povahy situace musí operativně reagovat,

snažit se např. znovu zprovoznit telekomunikační vedení, potrubí všeho druhu, zabránit jeho

dalšímu poškození a ničení, vystopovat šíření nákazy atd., samozřejmě ve spolupráci

HZS ČR.

JSDH dále spolupracují na ochraně kritické infrastruktury (KI) – neboli životně důležité

infrastruktury nezbytné pro řádné fungování veřejné správy a společnosti jako takové (např.

dodávky elektřiny, tepla, potravin, pitné vody, pohonných hmot apod.).

10.5.1 Kritická infrastruktura
Pro ochranu KI učinila ČR již celou řadu kroků, jako deklarování základních funkcí

státu za krizových situací a možností jejich zabezpečení nebo vytvoření přehledů národních,

regionálních a lokálních subjektů KI. V minulých letech se vyvíjely a dále se vyvíjejí aktivity

ve výzkumu postupů k zachování funkčnosti jednotlivých oblastí KI. Přesto jednotná

metodika k tomuto problému neexistuje. Problematika KI se neomezuje na národní rozměr,

ale má mezinárodní kontext.

V každém případě má hlavní roli stát, který má za povinnost chránit občany, majetek a

životní prostředí a zároveň sám je zřizovatelem řady subjektů KI. Dále jsou zde vlastníci

podniků a organizací, tedy subjektů KI a fyzické osoby, kterých by se výpadek funkcí

subjektů KI významně dotkl.

Problematika životně důležité KI se v ČR řeší v rámci činnosti Výboru pro civilní

nouzové plánování, který je jedním ze stálých pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu.

Ochraně KI v zahraničí je věnována stále větší pozornost [18].
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Co je KI ?

KI se skládají z hmotných zařízení a zařízení informační technologie, sítí, služeb a

majetku, jejichž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na zdraví, bezpečnost,

zabezpečení nebo hospodářský blahobyt občanů nebo efektivní fungování vlád v členských

státech. KI se vyskytují v mnoha různých odvětvích hospodářství, včetně bankovnictví a

finančnictví, dopravy a distribuce, energetiky, podniků veřejných služeb, zdravotnictví,

dodávek potravin, komunikací a klíčových vládních služeb. Některé důležité prvky v těchto

odvětvích nejsou „infrastruktura“ v pravém slova smyslu, nýbrž sítě nebo dodavatelské

řetězce, které podporují dodávky důležitých výrobků nebo služeb. Např. dodávky potravin

nebo vody do našich hlavních městských oblastí závisí na některých klíčových zařízeních, ale

také na komplexní síti producentů, zpracovatelů, výrobců, distributorů a maloobchodníků

[19].

V rámci EU se ustálilo rozdělení prvků  KI následujícím způsobem, dle [19]:

§ Energetická zařízení a sítě (např. elektrická energie, produkce ropy a plynu,

skladová zařízení a rafinérie, přenosové a distribuční systémy).

§ Komunikační a informační technologie (např. telekomunikace, vysílací systémy,

software, hardware a sítě včetně Internetu).

§ Finančnictví (např. bankovnictví, cenné papíry a investice)

§ Zdravotnictví (např. nemocnice, zdravotnická zařízení a krevní banky, laboratoře a

léčiva, pátrací a záchranné služby, pohotovostní služby).

§ Potravinářství (např. bezpečnost, výrobní prostředky, velkoobchodní distribuce a

potravinářský průmysl).

§ Vodní hospodářství (např. přehrady, skladování, úprava a sítě).

§ Doprava (např. letiště, přístavy, intermodální zařízení, železniční sítě a sítě veřejné

hromadné dopravy, dopravní řídící systémy).

§ Výroba, skladování a přeprava nebezpečných výrobků (např. chemických,

biologických, radiologických a jaderných materiálů).

§ Vláda (např. kritické služby, zařízení, informační sítě, majetek a klíčová státní místa

a památky).
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Povaha možných útoků na infrastrukturní cíle je obecně trojí, dle [20]:

§ Přímé poškození infrastruktury: zničení samotného zařízení (budovy, vedení,

vozidla, mosty, přehrady, jiná zařízení, které slouží státu).

§ Nepřímé poškození infrastruktury (dopad na infrastrukturu): narušení hospodářství a

veřejnosti, zničením infrastruktury se sníží kvalita života (není světlo, teplo,

kanalizace, televizní vysílání, nelze cestovat, protože most je stržen nebo letiště

zničeno, zdržení dopravy, atd.).

§ Zneužití infrastruktury pro jiný útok: např. 11. 9. 2001 v USA, kdy byla

nedostatečně střežená civilní letecká technika užita jako zbraň.

Vodohospodářské provozy

Stručná charakteristika tohoto sektoru KI zní následovně: sektor zajišťuje pitnou vodu a

vodu pro průmyslové využití, stejně jako se stará o čistění odpadních vod. Spadají sem i

protizáplavová díla a záchytné systémy proti přívalovému dešti [20].

Jen pro přehlednost uvádím specifická protiopatření vodohospodářských provozů

v USA k zabezpečení KI, dle [20]:

§ Vytvoření výstražného (varovného) systému pro případy zamoření sítě (detekce na

elektronické, chemické či fyzikální bázi).

§ Zajištění náhradního zásobování v případ dokonaného zničení (otrávení, zamoření).

§ Náhradní řešení pro čistění vod, pokud je zničena čistička (výsledkem zničení

čističky může být i epidemie nakažlivých chorob, přemnožení komárů, atd.).

§ Zabránit zničení kybernetického systému, protože systém je zpravidla řízen

automaticky.

§ Zabránit fyzickému zničení zařízení – přehrady, hráze, rozvodná síť.

§ Zabránit následkům záplavové vlny, která by vznikla zničením hráze či přehrady,

nebo tyto následky zmírnit, nebo zvládnout evakuaci zaplavené oblasti (a mít

evakuované lidi kam umístit).

§ Kroky v oblasti výcviku personálu, aby byl na uvedená rizika připraven.

§ Kroky v oblasti výzkumu a vývoje.

§ Organizační kroky.
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§ Postupy, umožňující, jak jednou otrávenou vodu detoxikovat, odmořit.

10.6 Úklid po povodni
Úklid po povodni je velmi náročný, ve většině případů se jedná o dlouhodobé zásahy

trvající nad 10 hodin viz obrázek 6. První problém je způsoben nedostatečným vybavením

JSDH a druhým problémem je nízký počet zasahujících členů JSDH.

Řešení prvního problému JSDH nalézají v zapůjčování mobilní techniky a vybavení,

např. z obecního Zemědělského družstva nebo jsou jim zapůjčeny prostředky z osobního

vlastnictví občanů obce.

Druhý problém postižené obce je účinně vyřešen skupinami dobrovolníků, kteří

přicházejí JSDH z vlastní vůle na pomoc, z řad občanů obce nebo přilehlého okolí. Na

postižené místo si přinesou vlastní nářadí, čistící prostředky a ochranné pomůcky.

Úklid po povodni jsem rozdělil na práce na volném prostranství a na práce v zatopeném

objektu. Při čerpání informací k této problematice jsem si vypomohl Příručkou Ministerstva

životního prostředí [21].

10.6.1 Práce na volném prostranství
JSDH při úklidu na volném prostranství po povodních nakládají s nalezenými zvířaty,

potravinami, materiálem následovně:

§ Nalezená velká uhynulá zvířata řeší - Veterinární asanační ústavy (kafilérie), JSDH

podávají informace obecnímu úřadu, řídí se pokyny kafilérií.

§ Uhynulá malá zvířata ve velkém množství (celá hala slepic apod.) - také řeší

veterinární asanační ústavy, JSDH hlásí informace o nalezených zvířatech obecnímu

úřadu, provádí vyklizení podle pokynů veterinářů.

§ Uhynulá malá zvířata v malém množství - JSDH většinou zakopávají cca 0,6 – 1,0

m hluboko na vhodném místě, nutno dodržet ochranná pásma studní atd., vhodné

cca 50 m od domů a studní. Před zasypáním hlínou je dobré posypat vápnem

(vápenný hydrát – žíravina) nebo jemně mletým vápencem, z hygienických důvodů.

§ Potraviny rostlinného původu, nebalené i balené, s poškozenými i nepoškozenými

obaly (mimo konzervy), rozmražené – JSDH vyvážejí na skládky, zakopávají,

spalují, většinou podle pokynů starosty obce.

§ Potraviny živočišného původu, pokud nejde o konzervy - větší množství řeší

kafilérie, JSDH předávají informace, řídí se pokyny kafilérie. Menší množství
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potravin živočišného původu JSDH opět vyvážejí na skládky, zakopávají, spalují,

většinou podle pokynů starosty obce.

§ Nalezené konzervy - pokud jsou označeny originální nálepkou, jsou nepoškozené,

lze po omytí a dezinfekci povrchu použít. Neidentifikovatelné a neoznačené

konzervy JSHD likvidují většinou dle pokynů starosty obce na místě nebo vyvážejí

na skládky.

§ Nábytek, oděvy – JSDH vyvážejí na skládku.

§ Půda (země či bahno) – JSDH odklízejí přebytečné nahromaděné bahno, naplavené

dřevo a další.

10.6.2  Práce v zatopeném objektu
JSDH při úklidu po povodních v zatopených objektech postupují následovně:

§ Před zahájením prací v objektu, který byl zatopen, JSDH nejdříve zkontrolují zda je

vypnuta elektroinstalace a rozvod plynu.

§ U všech zatopených prostor JSDH zajišťují stále větrání.

§ JSDH odstraňují bahno a nečistoty z podlahy a zdí.

§ JSDH dodržují maximální opatrnost při čištění sklepů a budov, kde byla

elektroinstalace zaplavena a svítí se tam, zde se zásadně pohybují v kvalitní vysoké

gumové obuvi.

§ Dodržování opatrnosti při čerpání vody ze sklepů. Rychlé odčerpání může někdy

vést až ke zhroucení stavby, pokud je hladina spodní vody v terénu ještě vysoká.

§ JSDH se mohou pokusit o zprůchodnění zanesených kanalizací a odpadů. U

neprůchodných odtoků a kanalizací je vždy třeba zjistit, zda při povodni nedošlo

k jejich ucpání mechanickým způsobem, tzn. zda není trubka nějak zalomena,

poškozena či ucpána. Běžné zprůchodnění je možno provést tlakem vody nebo

instalatérskými pružinami. V mnoha případech došlo k ucpání odtoků vtlačením

plovoucích obalů a předmětů velkým tlakem ze strany odtoku do kanalizace

(vodoteče).

§ JSDH mohou vysušovat zatopené prostory, za pomocí vysoušečů vzduchu, ty

pracují obvykle principu kondenzace vody. Místnost musí být při jejich použití

uzavřena a teplota v ní udržována na 25 °C. Při vysoušení teplovzdušnými
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ventilátory je naopak třeba místnost otevřít a zajistit tak dostatečný odvod vzdušné

vlhkosti. Budovy se nejlépe vysušují, když jsou zbaveny mokrých omítek,

např. oklepáním. Nejzásadnější ovšem je, že před zahájením vysušování musí být

budovy zbaveny vody v co největším rozsahu.
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11 Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a
taktických cvičení
Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení podle

Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra ČR [22].

V rámci odborné přípravy JPO (v podmínkách PO) a v rámci přípravy dalších složek

IZS (v podmínkách IZS) jsou HZS krajů organizována prověřovací nebo taktická cvičení v

souladu s ročním plánem pravidelné odborné přípravy.

1) Prověřovací cvičení JPO:

Je určeno k prověrce připravenosti a akceschopnosti, k prověření požárního řádu obce, k

prověření dokumentace zdolávání požárů, havarijních plánů nebo k ověření součinnosti mezi

JPO a dalšími složkami IZS; součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního

poplachu.

2) Taktické cvičení JPO:

Je určeno k ověření schopností velitelů a štábu řídit JPO a k ověření znalosti území, pro

které byla JPO s územní působností stanovena územní působnost; provádí se za účelem

přípravy JPO nebo štábů na zdolávání požárů nebo záchranné práce při mimořádných

událostech; jde především o cvičení zaměřená na taktickou úroveň řízení zásahů JPO, taktická

cvičení organizují velitelé JPO v souladu s ročním plánem pravidelné odborné přípravy.

Zaměření a rozsah taktických cvičení uvádí HZS kraje v ročním plánu pravidelné

odborné přípravy; přitom vychází ze základního zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a

příslušníků HZS ČR stanoveného Ministerstvem vnitra ČR - GŘ HZS ČR.

Oprávnění k nařízení prověřovacího a taktického cvičení

1) Prověřovací cvičení JPO je oprávněn nařídit a dokumentaci schválit:

§ generální ředitel HZS ČR nebo jeho zástupce,

§ ředitel HZS kraje nebo jeho zástupce,

§ ředitel územního odboru HZS kraje nebo jeho zástupce,

§ velitel jednotky a příslušníci, kteří v rámci výkonu státního požárního dozoru jsou

pověřeni kontrolovat akceschopnost JPO,

§ starosta obce pro jednotku, kterou obec zřídila,

§ statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pro jednotku,
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§ kterou zřídily.

2) Taktická cvičení JPO je oprávněn nařídit a dokumentaci schválit:

§ ředitel územního odboru HZS kraje v případě, že se do taktického cvičení zapojují

dvě a více JPO,

§ ředitel HZS kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne územní působnost

územního odboru HZS kraje.

Náklady na provedení prověřovacích a taktických cvičení, náhrady a odškodnění

Náklady na provedení prověřovacích a taktických cvičení zabezpečují základní složky

IZS zpravidla ze svých prostředků. Ostatní složky IZS zabezpečují náklady na provedení

cvičení v rozsahu stanoveném v dohodách o plánované pomoci na vyžádání. U cvičení

většího rozsahu předkládá HZS kraje bezpečnostní radě kraje návrh finančního zabezpečení

společných výdajů při ověřování připravenosti k provádění záchranných a likvidačních prací.

Škody vzniklé v souvislosti s prověřovacím a taktickým cvičením se hradí způsobem

stanoveným v § 80 až § 84 zákona č. 133/1985 Sb.[2], respektive v § 30 zákona č. 239/2000

Sb. [6].

11.1 Školení a výcvik stavění protipovodňových hrází pro JSDH
Oslovil jsem JSDH Hněvošice ohledně možného provedení školení a výcviku ve stavění

protipovodňové hráze, jedná se o JPO V kategorie [3]. Po domluvě s velitelem JSDH

Hněvošice, jsem navrhnul a s jednotkou jsme následně realizovali formou cvičení přípravu

JSDH Hněvošice na činnosti související se stavěním protipovodňových hrází. Hněvošice

nejsou výrazně ohroženy povodněmi viz. obrázek 1. Jednotka může být ale nápomocná

okolním JSDH, proto si tímto vyzkoušela základní protipovodňové zabezpečovací práce,

konkrétně tedy stavění protipovodňových hrází.

Obec Hněvošice leží v severní části okresu Opava při státní hranici s Polskou

republikou. Severní hranice katastrálního území je zároveň i hranici státní. Na jihovýchodě

obec  sousedí  s  obcí  Kobeřice,  na  jihu  s  obcí  Služovice  a  její  částí  Vrbka,  na  západě s  obcí

Oldřišov. Od okresního města Opavy je obec vzdálena cca 10 km.
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Rozloha obce: 616,16 ha

Počet obyvatel: 1 028

Infrastruktura: vodovod, kanalizace, telefony, plynovod, zdroj pitné vody, rybník -

chovný, naleziště nerostných surovin - dnes již nevyužívané, výskyt zvláštního chráněného

území - přírodní rezervace Hněvošický háj (67,7 ha) [23].

11.1.1 Teoretická část školení
1) Charakteristika

Mobilní protipovodňové systémy jsou prostředky, jejichž všechny komponenty jsou v

případě potřeby přemístitelné mobilní technikou.

Mobilní protipovodňové systémy:

§ pytle s pískem,

§ pryžotextilní stěny z vaků,

§ paletové bariéry,

§ hrazení plněná vodou nebo inertním materiálem,

§ gabionové systémy (drátokoše),

§ hrazení se sklopnou konstrukcí,

§ lehké hradidlové systémy,

§ velkoobjemové vaky,

§ plastové válce.

Mobilní povodňové pytlové hráze lze vytvářet z :

§ klasických pytlů běžně používaných v zemědělství (z hustě tkaných umělých vláken,

PVC, hmotnost náplně 30-50 kg),

§ protipovodňových polypropylénových jednoduchých pytlů různých rozměrů (např.

50x80 cm - hmotnost po naplnění 25-30 kg, 56x110 cm, apod.),

§ protipovodňových dvoukomorových pytlů- hmotnost po naplnění 25 kg,

§ kombinací pytlů s polyethylenovou folii.
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2) Protipovodňová opatření – pytlování

a) Pytle

Ve skladech HZS MSK je k dispozici cca 36.000 pytlů. 14.000 na 25 kg – 50 x 80

(Ostrava – 4.000, FM – 2.000, Karviná – 3.000, NJ – 2.000, Opava – 3.000). Bruntál cca

22.000 – na 25 kg, dvoukomorový 2 x 22 x 85.

b) Písek

Štěrkovny Dolní Benešov (Závada) – 500 tun. Objednávka přes obchodní oddělení

(ústředna – 596 240 811). Vedoucí provozu Ing. Odstrčil (737 266 419). Pro nedostatek místa

nelze plnit v areálu, nutno naložit a odvést na místo plnění. Lze objednat i vozidla na převoz.

Vysoké pece, a.s. – pohyblivé až 500 t. Ostrava - Kunčičky (bývalá cementárna) –

595 684 419, Ing. Zajonc – 602 750 101, Ing. Pernica – 595 684 424, provoz je řešitelný i

přes víkend. Vozidla dodavatelsky. Lze plnit v areálu.

Novojičínsko - firma Paliva Nový Jičín s.r.o., stav zásob 28. 3. 2006:

§ provozovna N. Jičín - 60 t,

§ provozovna Kopřivnice 47 t,

§ provozovna Studénka 50 t,

§ provozovna Odry 20 t,

§ písek se na novojičínsku netěží.

3) Organizace práce a optimalizace postupů

§ Zabezpečit techniku, mobilní protipovodňové systémy, násypky, nářadí pro úpravu

terénu a plnění, lidskou sílu, provázek, nůžky (nůž), polyetylenovou folii, metr,

pásmo.

§ Rekognoskovat terén v místě kladení, výškové zaměřením terénu geodetem při

stavbě hráze s různorodou terénní konfigurací, kanalizační systém.

§ Mít přehled o počtech pytlů, místech jejich odběru (uložení) a o spotřebě pytlů.

§ Seznámit osoby určené pro stavbu hrází s pracovním postupem a organizací práce na

místě stavby.

§ Zabezpečit těžbu a dovoz písku, způsob jeho nakládání na automobily a trasu

přepravy.
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§ Volit optimální vzdálenost od místa těžby k místu plnění.

§ Ruční motorová pila (k odstranění náletových křovin).

§ Zjistit způsob odkanalizování.

§ Střídání pracovních skupin, strava, pitný režim.

§ Odvoz nářadí a materiálu po postavení hráze.

§ Likvidace písku  (nejlépe v místě stavby).

4) Stavby protipovodňových hrází z jednoduchých (jednokomorových) pytlů

a) Jednořadé jednosměrné kladení

Účelné pro ochranu prostorů v okolí vodního toku. Hráz může být vysoká maximálně

1,5 m. Odklon pytlů od kolmého směru toku je 10° po směru toku. Používá se kladení na

cihlovou vazákovou vazbu (horní vrstva při ukládání musí překrývat spáru mezi pytli vrstvy

pod ní, tj. střídání styčných spár). Je důležité, aby zavázaná část pytle byla na odvrácené

straně toku viz. obrázek 10.

Obrázek 10: Jednořadé jednosměrné kladení z jednoduchých pytlů
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b) Víceřadé jednosměrné kladení

Účelné v místech s větším množstvím rychleji proudící vody, kde je výška vody nad

1m. převazování na cihlovou vazbu. Maximální výška hráze je 1,5 m, konce pytlů s úvazkem

musí být vždy přesazeny přes paty pytlů vnitřní řady (zatěžování úvazků horními pytli).

Obrázek 11: Víceřadé jednosměrné kladení z jednoduchých pytlů

c) Víceřadé kombinované kladení

Kladení podélně a kolmo na osu hráze, v případě potřeby chránit ohrožený prostor

stabilní, pevnou a provázanou vazbou pytlů. Převazování na cihlovou křížovou vazbu (cihlu a

půl) střídavě po vrstvách. Maximální výška hráze je 2 m, v případě stavby vyšší hráze nutno

vazbu zdvojit (vícenásobit), poměr tloušťky k výšce hráze 1:3.

Obrázek 12: Víceřadé kombinované kladení z jednoduchých pytlů

Výhody stavění protipovodňových hrází z jednoduchých (jednokomorových) pytlů:

§ rychlé plnění při použití různých druhů plniček (zavěšená na korbě auta nebo

umístěné na zemi),

§ pytle lze plnit i bez použití plniček z volně vysypaného písku,

§ stavba hrází o libovolné šířce i výšce,
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§ lze utěsňovat různé otvory pytli,

§ kombinace s utěsňovací folií,

§ několikanásobná použitelnost,

§ ekologická nezávadnost pytloviny,

§ snadná přeprava plných pytlů.

Nevýhody stavění protipovodňových hrází z jednoduchých (jednokomorových) pytlů:

§ menší pevnost vazby způsobená úvazky (vytvářejí v hrázi otvory, jimiž může více

proudit voda, což vede k možnému protržení hráze),

§ horší manipulace při použití klasických pytlů,

§ pracnost a náročnost na pracovní sílu,

§ na pytle nesmí působit UV paprsky při skladování.

Pravidla stavění protipovodňových hrází z jednoduchých (jednokomorových) pytlů:

§ optimálně naplňovat pytle (nepřeplňovat ani málo naplňovat),

§ zajišťovat cihlovou vazbu,

§ řádně utahovat vázací provázek,

§ přehled o závislostech spotřeby pytlů na druhu stavby hráze.

Tabulka 5: Závislost potřeby písku a doby plnění pytlů na rozměrech hráze [24]

Šíře hráze
(m)

Výška hráze
(m)

Délka hráze
(m)

Potřeba písku
(t)

Objem písku
(m3)

Potřeba
pytlů
(ks)

Doba
plnění

(h)
2 pytle 1,08 25 19 12 750 6,5
2 pytle 1,5 100 75 47 3000 25
4 pytle 1,5 50 106 66,5 4250 35,5
4 pytle 1.08 15 23 14,5 918 7,5

2 pytle * 0,48 100 40 25 1580 13,5
4 pytle  ** 0,6 100 103 64,5 4100 34,5

Tabulka platí pro 1 plnící zařízení, které obsluhují 3 osoby

* trojúhelníkový profil hráze

** kulatý profil hráze
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Tabulka 6: Čas vlastní stavby různých hrází bez plnění pískem - stavěno 20 osobami [24]

Šíře hráze (m)
Výška hráze (m) Délka hráze (m) Potřeba pytlů Čas stavby (min) - 20 osob

2 pytle 1,08 25 750 30
2 pytle 1,5 100 3000 120
4 pytle 1,5 50 4250 150
4 pytle 1.08 15 918 45

Tabulka 7: Spotřeba pytlů (40 kg) na délku hráze s pevnou výškou 1,5m [24]

Délka hráze (m) Jednořadá vazba
počet pytlů

Dvouřadá vazba
počet pytlů

Kombinovaná vazba
počet pytlů

1 18 32 35
2 31 62 56
3 47 94 77
4 62 124 105
5 78 156 119
6 93 186 147
7 109 218 182
8 124 248 203
9 139 278 224

10 155 310 308
15 233 466 378
20 310 620 504
30 465 930 756
40 620 1240 1008
50 775 1550 1260
100 1550 3100 2520
200 3100 6200 5040
300 4650 9300 7560
400 6200 12400 10080
500 7750 15500 12600

Poznámka:

spotřeba písku v tunách se zjistí vynásobením údajů v tabulkách koeficientem 0,04 (hmotnost správně naplněného pytle v průměru

40 kg)

objem se vypočte tak, že se hmotnost v tunách vydělí koeficientem 1,6 (hustota písku 1600 kg-3) – propočet je informativní

vzhledem k neznalosti vlhkosti dovezeného písku

11.1.2 Praktická část výcviku
1) Charakteristika

Protipovodňová hráz Hněvošice byla postavena 11. 4. 2008 v čase od 08 : 00 do 12 : 30

s využitím mobilních protipovodňových systémů (všechny komponenty jsou přemístitelné),

byla vytvořena použitím jednokomorových protipovodňových pytlů plněných pískem.

Na stavbu bylo použito 90 protipovodňových polypropylénových jednokomorových

pytlů JUTA plněných pískem, vázaných vázacím provazem (rozměr pytle: 50x80 cm ,

hmotnost po naplnění pytle cca 30 kg). Bylo zvoleno dvouřadé jednosměrné kladení na šířku

2 pytlů a výšku 1,5m (používá se v místech s větším množstvím rychleji proudící vody

dosahující výšku nad 1m do 1,5 m, pytle byly převazovány na „cihlovou vazbu“ k zajištění
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stability stěny, výšku určovala konfigurace terénu. Hráz byla postavena na délku 3 m.

Pytle a násypka byly zapůjčeny z místního Zemědělského družstva Hněvošice. Bylo

zapotřebí cca 2,25 t písku, které poskytl Obecní úřad z místní skládky. Dovoz písku z místní

skládky na místo stavění hráze zajišťoval Valník AVIA typu 30.

2) Optimalizace postupů

§ Byla zabezpečena technika, násypka, nářadí pro úpravu terénu a plnění pytlů, lidská

pracovní síla, provázek, nůžky, polyetylenová folie, metr, pásmo.

§ Byl rekognoskován terén v místě kladení.

§ Byl veden přehled o počtech pytlů, místech jejich odběru (uložení) a o spotřebě

pytlů.

§ Pracovníci určení pro stavbu hráze byli seznámeni s pracovním postupem a

organizace práce na místě stavby.

§ Byl zabezpečen dovoz písku, způsob jeho nakládání na automobil a trasa přepravy

na místo stavby hráze (Hněvošice).

§  Zajištěn odvoz nářadí a materiálu po stavbě hráze.

§ Zajištěna likvidace písku.

3) Organizace práce při stavbě hráze z pytlů

§ Na 1 násypku - pracovní družstvo ve složení: 1 nakládač písku, 1 plnič pytlů, 2

vazači – nosiči.

§ 2 osoby zajišťující správné kladení pytlů (správné převazování).

§ Použita 1 násypka zavěšené na bočnici vozidla AVIA 30.

§ Směr kladení podle nataženého provazu.

§ Výška stěny měřena metrem.
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4) Časový průběh stavění protipovodňových hrází

Tabulka 8: Dvouřadé jednosměrné kladení – časový průběh praktického výcviku

Fáze
cvičení

Téma Čas
[min]

1. Nakládání písku do násypky (1 osoba) 40
2. Obsluha násypky, plnění pytlů (1 osoba) 40
3. Vázání a nošení pytlů (2 osoby) 30
4. Stavba hráze (2 osoby) 40
5. Likvidace hráze (6 osob) 120

Čas celkem 270

5) Likvidace hráze

§ Svoz cca 90 pytlů do skladu Zemědělského družstva Hněvošice.

§ Výše uvedené pytle budou vysypány, písek vysušen, pytle vyčištěny, svezeny do

skladu Zemědělského družstva Hněvošice a písek vysypán na určenou volnou

skládku v Hněvošicích.

§ Poškozené a jinak nepoužitelné pytle budou ekologicky zničeny.

§ Použitelné pytle budou vyčištěny a uloženy ve skladu Zemědělského družstva

Hněvošice.

Závěr školení a výcvik stavění protipovodňových hrází pro JSDH Hněvošice

Při sestavování tohoto školení a výcviku, jsem vycházel z poznatků získaných při

stavění kombinované protipovodňové hráze v Koblově dne 28. 3. 2006 [24].

Stavění protipovodňové hráze probíhalo podle plánu a bez jakýchkoliv vedlejších

problémů. JSDH Hněvošice prokázala svou odhodlanost a kvalitní teoretickou přípravu při

provádění jednotlivých fází cvičení.

Tímto závěrem také děkuji JSDH Hněvošice za účast při cvičení. Rovněž také děkuji

místnímu Zemědělskému družstvu za spolupráci a za zapůjčení potřebného materiálu, včetně

pytlů a nákladního automobilu.
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12 Závěr
Diplomová práce se zabývá stručnou charakteristika současného stavu JSDH v okrese

Opava, průzkumem možností jejich využití při lokálních povodních na území obce, jejich

připravenosti na zásahovou činnost při povodních. Diplomovou práci jsem rozdělil do čtyř

následných částí.

Úvodní část je věnována povinnostem obcí na úseku PO. Jsou zde popisovány základní

úkoly JPO, průzkum jejich možného využití, rozdělení JPO do kategorií, způsob a provádění

odborné přípravy JSDH.

V druhé části práce je uvedena povodňová situace v ČR, příčiny povodní, poznáváme

povodňové služby, dostávám se k opatřením zabezpečující ochranu před povodněmi.

Dále jsem se zaměřil na nejpoužívanější požární techniku a statistiku JSDH okresu

Opava vedenou v letech 2004 – 2007, nacházející se v povodňových oblastech, v blízkosti

řek: Opava, Moravice, Hvozdnice. Potřebné údaje jsem získal na dnes už neexistujícím OPIS

Opava, pomocí programu [11]. Data jsem upravil v programu Microsoft Excel.Výsledky

statistických údajů, jsem shrnul, uspořádal a vyhodnotil. Tyto údaje byly zaznamenány do

tabulek a grafů.

Třetí částí jsem se pokusil vyhodnotit poznatky a zkušenosti vyplývající ze zásahové

činnosti při povodních. Postupně jsem rozebral základní činnosti JSDH prováděné při vzniku,

v průběhu a ihned po povodních.

Čtvrtá část diplomové práce obsahuje přípravu JSDH na činnosti, které souvisejí

s likvidací následků povodní. Zaměřil jsem se na základní protipovodňovou zabezpečovací

práci, konkrétně tedy stavění protipovodňové hráze.

Je zřejmé, že ucelené, podrobné zmapování současného stavu JSDH nelze obsáhnout v

rozsahu této práce. Její kapitoly jsou jen souhrnem nejdůležitějších informací k řešené

problematice.

Povodně nás mohou postihnout zcela nepřipravené, jako tomu bylo v minulých letech.

Těmto případům je třeba předcházet. V diplomové práci jsem se snažil vyjádřit jak značně

JSDH přispívají k ochraně před lokálními povodněmi. Přestože je práce JSDH velmi důležitá

a obec se bez jejich pomoci jen těžko obejde, nejsou dostatečně oceňovány a nedostává se jim

požadované podpory ze strany obecních úřadů.

Domnívám se, že diplomová práce může poskytnout přehled o současném stavu,
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technickém vybavení a připravenosti JSDH na povodňové situace především v okrese Opava.

Jsem přesvědčen, že mnou navržené školení a cvičení pro konkrétní JSHD přispělo ke

zkvalitnění ochrany před lokálními povodněmi nejen obce Hněvošice, ale i přilehlého okolí a

to i z toho důvodu, že školení a následné cvičení může být provedeno i ostatními JSDH

v okrese.
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Seznam zkratek

JPO jednotka(y) požární ochrany

JSDH jednotka(y) sboru dobrovolných hasičů

SDH sboru dobrovolných hasičů

PO požární ochrana

ČR České republiky

HZS Hasičský záchranný sbor

IZS Integrovaného záchranného systému

OPIS Operačního informačního střediska

GŘ Generální ředitelství

SSU Sledování statistických událostí

CAS cisternová automobilová stříkačka

DA dopravní automobil

OA osobní automobil

VEA velitelský automobil

AP automobilová plošina

NA nákladní automobil

PS požární stříkačka

RZA rychlý zásahový automobil

EU Evropské unie

ČHMÚ Českého hydrometeorologického ústavu

KI Kritické infrastruktury
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