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 Anotace  

VYSLOUŽIL, A.: Úprava povodňových plánů konkrétních obcí. VŠB- TU Ostrava, 

2008. 

Bakalářská práce se zabývá povodňovým plánem konkrétní obce s rozšířenou 

působností. K jejímu vypracování byl výše zmiňovaný plán porovnáván s legislativními 

požadavky a s dalšími vypracovanými povodňovými plány.  Výsledkem by měla být 

informace o tom, zda plán je vypracován v souladu s platnou legislativou a jaký je způsob 

jeho zpracování. Jedná se o plán, který je jasný, srozumitelný a přehledný? Co je možné 

pozměnit, doplnit? 

Práce je rozdělena do 2 částí. V první je přiblížena problematika povodňové ochrany 

s vysvětlením pojmů a historie. Druhá část je zaměřena na analýzu stávajícího povodňového 

plánu dle platné legislativy a ostatních plánů. Výsledkem by měl být případný návrh na 

doplnění, změnu povodňového plánu obce s rozšířenou působností. 

  

Klí čová slova: povodně, povodňový plán, legislativa, informace, opatření.  

 

Annotation 

VYSLOUŽIL, A.: Úprava povodňových plánů konkrétních obcí. VŠB- TU Ostrava, 

2008. 

The bachelor thesis deals with the flood control plan of the particular corporation with 

extended activity. To elaborate the thesis I compared the plan mentioned above with 

legislative requirements and with other flood control plans. The outcome should be 

information if the plan is elaborated in accordance with valid legislature and what is the way 

of its elaboration. Is it a plan which is clear, intelligible and well arranged? What can be 

changed, added? 

The thesis consists of two parts. The first one deals with problems of flood protection 

and explains terms and history. The second one is intent on an analysis of the contemporary 

flood control plan according to valid legislature and other plans. The outcome should be 

a contingent project on addition, change of the flood control plan of the corporation with 

extended activity. 

 

Key words: flood, flood plan, legislative, information, measure. 
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1 Úvod 
Povodně patří k lidstvu od nepaměti. V menší či větší míře se vyskytují a lidstvo se 

vždy snažilo jejich průběh a převážně následky co nejvíce eliminovat. Ochrana před 

povodněmi tedy není nový pojem, ale v různých podobách se s ním setkáváme už ve starých 

spisech a kronikách. Vyskytují se nepravidelně a nezávisle na území a absolutní ochrana tedy 

není možná. Vždy se totiž může vyskytnout povodeň vetší, než na kterou je navrhováno dané 

ochranné zařízení.  

Ochrana před povodněmi prodělala v České republice za poslední léta značný vývoj. 

A to hlavně po katastrofálních povodních na Moravě v červenci 1997 a v Čechách v srpnu 

2002. Tyto rozsáhlé povodně iniciovaly přední české odborníky, kteří zpracovali rozsáhlé 

studie o současných i historických povodních. Díky těmto zkušenostem se začalo s realizací 

rozsáhlých protipovodňových opatření na území České republiky. Došlo k změnám v chápání 

ochrany a to nejen při povodních, ale i při jiných přírodních katastrofách. Následovaly změny 

v legislativě a v prevenci předcházení těchto mimořádných událostí. A také se podstatně 

zdokonalil systém monitorování vznikajícího nebezpečí a varování obyvatelstva. 

V rámci přípravy na povodně je nutné mít vypracovaný povodňový plán, který 

obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně. Možnosti 

ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále pak způsob 

zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby 

a ochrany objektů. Přípravu a organizaci záchranných prací a zajištění povodní narušených 

základních funkcí v objektech a na daném území. V neposlední řadě také stanovení 

směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity.  

Povodňové plány musí mít zpracovány Ministerstvo životního prostředí (Povodňový 

plán České republiky), orgány kraje se správci povodí (povodňový plán správních obvodů 

krajů), obce s rozšířenou působností (povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností) a obce, na jejichž územních obvodech může dojít k povodním (povodňové plány 

obcí). 

Vzhledem k legislativním požadavkům na vypracování povodňových plánů je cílem 

bakalářské práce zjistit, jak se konkrétní zpracovatelé zhostili této problematiky. Snahou je 

zhodnotit současný stav a v případě nedostatků navrhnout zlepšení. Protože je důležité při 

vzniku mimořádné situace co nejrychleji a bezproblémově situaci zvládnout, je nutné mít plán 

připraven v jednoduché a přehledné formě, samozřejmě v intencích zákona. 
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Jako hlavní studijní materiál byl využit Povodňový plán obce s rozšířenou působností 

Prostějov. 
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2 Rešerše 
FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob, 1. vyd. SPBI Ostrava 2006. ISBN: 

80-86634-92-2 

Publikace se zabývá evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Vymezuje hlediska právních a technických předpisů. V knize jsou dále popsány zásady řešení 

objektové a plošné evakuace osob. [1] 

 

Internetové stránky Ministerstva životního prostředí  

Stránky obsahují veškeré informace o dané instituci a také informace pro odbornou i laickou 

veřejnost. Z pohledu vodního hospodářství se na stránkách nachází platná legislativa k tvorbě 

povodňových plánů. Ústřední povodňová komise, její postavení a statut. Metodický pokyn 

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby a strategie ochrany před povodněmi. 

Součástí internetových stránek je také Povodňový plán České republiky a mnoho dalších 

užitečných informací. [20] 

 

KOZÁK, J. T., STÁTNÍKOVÁ, P., MUNZAR, J., JANATA, J ., HANČIL, V. Povodně 

v českých zemích, 1.vyd. 2007. ISBN: 978-80-86946-39-9 

Tato kniha seznamuje s historií povodní na území České republiky. Obsahuje 

především přehledné a podrobné informace o povodních na vodních tocích, ale také důležité 

informace k chování v době povodní pro obyvatelstvo. Kniha je doplněna množstvím 

obrazového materiálu. Publikace je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti se zájmem 

o historii povodní. [3] 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu, 1. vyd. SPBI 

Ostrava 2005. ISBN: 80-86634-55-8 

Tato publikace přibližuje právní rámec vymezující oblast krizového řízení. Jsou zde 

také popsány vzájemné vazby mezi jednotlivými orgány v krizovém řízení. [4]  
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3 Povodně  
Povodeň může být definována jako výrazný přechodný vzestup hladiny toku, který je 

způsoben náhlým zvýšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta. Což 

může nastat zejména při výskytu tzv. ledových jevů. Ke zvyšování průtoků na území ČR 

dochází vlivem spadlých intenzivních (krátkodobých či dlouhodobých) dešťových srážek 

nebo táním sněhové pokrývky, případně jejich kombinací. Podle uvedených příčin 

rozeznáváme povodeň dešťovou, sněhovou nebo smíšenou. Povodeň, vzniklá v důsledku 

tvorby ledového nápěchu nebo zácpy, se nazývá ledovou. [3] 

3.1 Povodně dle vodního zákona 

Zákon o vodách [6] charakterizuje povodeň jako dočasné výrazné zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již  zaplavuje území mimo 

koryto vodního toku a může působit škody. Povodní může být i stav, kdy voda způsobuje 

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. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle (zvláštní povodeň). 

3.2 Rozdělení povodní 

Povodně v ČR lze rozdělit na přirozené a zvláštní. Do přirozených patří letní a zimní 

povodně. [3] 

3.2.1 Letní povodeň 
Tyto se vyskytují v období duben až listopad. Jedná se především o povodně dešťové 

a to jak intenzivní tak krátkodobé srážky. Krátkodobé srážky, u nás známější jako průtrže 

mračen jsou nebezpečné svojí rychlostí a nepředvídatelností. Tyto srážky mohou zaplavit 

rozsáhlé plochy během několika minut. Ale v letních měsících ohrožují území i srážky 

vytrvalé. Jedná se i o několikadenní dešťové srážky, které už nemusí postihnout jen určitou 

oblast. Tyto srážky již mohou ohrožovat rozsáhlá území a povodí řek. Ať už se jedná o srážky 

intenzivní nebo krátkodobé, vyskytují se v podstatě nahodile. 
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3.2.2 Zimní povodeň 
Na území České republiky se vyskytují v období od konce února do počátku dubna. 

Končí zima a sněhová vrstva taje v závislosti na teplotě vzduchu. Avšak k tání může docházet 

i při náhlém oteplení (tzv. obleva), kdy může dojít k dočasnému zvýšení teploty vzduchu nad 

0°C. Zimní povodně se od letních odlišují hlavně tím, že povodně letní jsou výlučně dešťové. 

Naopak u zimních můžeme rozlišit několik druhů, které se mohou vzájemně kombinovat. 

Jedná se o samotný proces tání sněhu, dešťové srážky a ledové nápěchy na vodních tocích. 

3.2.3 Zvláštní povodeň 
Zvláštní povodně jsou povodně vyvolané umělými vlivy, které mohou nastat při 

stavbě nebo provozu vodních děl vzdouvajících vodu, zejména při narušení hráze, poruše 

výpustných zařízení nebo při řešení kritických situací na vodním díle. Informace o zvláštních 

povodních pro začlenění do krizových plánu lze získat u správce vodního díla. 



 11 

4 Historie povodní 
Z pohledu historie se s povodněmi setkáváme poměrně často. Proto je důležité věnovat 

ochraně před povodněmi velkou pozornost. Nejen obyvatelstvo, ale i veřejné instituce se musí 

tomuto problému věnovat. Za poslední léta se do protipovodňových opatření investovalo 

mnoho finančních prostředků a s odstupem času se tyto investice vyplácejí. A to jak ve 

snížení škod na majetku, tak i na životech samotných. V následujícím textu je uveden přehled 

těch nejničivějších, které jsou od 19. století zaznamenány. [27] 

 

1845 - Vltava pustošila střední Čechy a Prahu. V Praze šířka koryta přesahovala jeden 

kilometr. Evakuováno bylo sedm tisíc Pražanů. Průtok Vltavy dosahoval 4500 m3/s a šlo 

o vodu více než stoletou. 

1848 - Na Labi postihla stoletá voda Ústí nad Labem. 

1872 - Berounsko postihly největší záplavy. Zahynulo několik desítek lidí, některé vesnice 

byly úplně zničeny. 

1890 - Stoletá voda na Vltavě, nejvíce zasažena byla Praha. Voda zde strhla tři oblouky 

Karlova mostu a pronikla až na Staroměstské náměstí. Při povodni zahynuly desítky lidí. 

Průtok Vltavy byl 3975 m3/s. 

1896 - Stoletá voda na Labi v Ústí nad Labem. 

1903 - Stoletá voda na Odře a Ostravici. 

1940 - Prahu zasáhla pětatřicetiletá voda. Průtok ve Vltavě byl 3245 m3/s. 

1954 - Velká povodeň na celém toku Vltavy. Prahu ochránila těsně před dokončením a téměř 

prázdná Slapská přehrada. V Praze byla podle kulminačního průtoku (2920 m3/s) tzv. 

pětadvacetiletá voda. Na Otavě stoletá voda zničila Písek. 

1980 a 1981 - Při velkých povodních na řece Moravě byla zatopena i část Olomouce. 

1981 - Řeka Ohře zatopila v 80. letech několikrát okolí Loun. V dubnu 1981 tam byla 

dokonce padesátiletá voda. 

1987 - Na Děčínsku zaznamenali na Jílovském potoce stoletou vodu. Nejvíce zasaženy byly 

obec Libouchec a město Děčín. 

1990 - V důsledku silných lijáků byly záplavy v květnu naBrněnsku, Rožnovsku 

a Vyškovsku. 

1996 - Živelní pohroma způsobená dlouhotrvajícími dešti zasáhla v květnu nejvíce 

Bruntálsko, Opavsko a Břeclavsko. 
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1997 - Největší povodně 20. století postihly v červenci východ Česka. Velká voda zasáhla 

Moravu a část východních Čech. Zasaženo bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech. 

Záplavy připravily o život 50 lidí a způsobily materiální škody přes 63 miliard korun. Nejvíce 

postiženou obcí se staly Troubky na Přerovsku. 

1998 - Červencové záplavy postihly území o rozloze zhruba 100 kilometrů čtverečních ve 

východočeských okresech Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Zaplaveny byly tři desítky obcí. 

Během záplav utonulo šest lidí. Evakuováno bylo na 800 obyvatel, škody činily dvě miliardy. 

2002 - Nejničivější povodně v novodobých dějinách postihly v srpnu 2002 zejména kraje 

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Prahu (podle vodohospodářů zde 

průtok Vltavy dosáhl úrovně pětisetleté vody, průtok v době kulminace činil více než 5000 

m3/s). 

Celkem záplavy zasáhly deset krajů, 31 okresů, 753 obcí, poškozeno bylo 260 mostů a řada 

silnic. Nejtragičtěji skončily jihočeské Metly a středočeské Zálezlice, které velká voda téměř 

vymazala z mapy. V důsledku záplav přišlo o život 17 lidí. Srpnové záplavy způsobily škody 

za více než 73 miliard korun. 

2006 - Vydatné deště zvedly hladiny českých a moravských řek. Nejvážnější situace byla na 

jihu Moravy a Čech. 

 



 13 

5 Pojmy 
V následujícím textu je uvedeno několik pojmů souvisejících s povodněmi 

a používaných v bakalářské práci. Je dobré je znát. Můžeme se s nimi setkávat i v médiích, 

kde jsou často používány. Slyšet je můžeme hlavně v období povodní, kdy jsme informováni 

každý den novými zprávami o průběhu povodně. [3,6]  

 

Povodí – území ohraničené rozvodnicí a odvodňované k určitému místu na toku (průtočnému 

profilu). 

Povodeň blesková – náhlé vylití vodoteče z koryta následkem krátkodobých extrémních 

přívalových dešťů. Vzniklé vodní proudy mají velké dynamické účinky, ale rychle opadávají. 

Povodňové pohromy – představují situace, kdy obyvatelstvo postižené oblasti (nebo i celé 

země) nestačí samo likvidovat následky z vlastních zdrojů.  

Průtok Q vody ve vodotečích – Q představuje množství vody, která protekla korytem 

vodoteče za jednotku času. Q = V.t-1 [m3/s].   

Průtok N-letý (QN) – je v uvažovaném profilu dosažen nebo překročen průměrně jednou za 

N let. 

Průtoková vlna při povodních – charakterizuje povodňový průběh změn daného toku v m3/s 

v horizontu hodin resp. dní.  

Retenční funkce vodních nádrží – spočívá v zachycování části povodňové vlny. 

Stupně povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí a jsou vázány na 

směrodatné limity na hlásném profilu na vodním toku (zpravidla výška hladiny). Směrodatné 

limity pro daný hlásný profil se stanoví tak, aby vyjadřovaly míru povodňového nebezpečí 

a v dostatečném časovém předstihu umožnily vykonat příslušná opatření. 

První stupeň povodňové aktivity - I. SPA 

První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí (nevyhlašuje se). Prakticky to znamená věnovat zvýšenou pozornost 

vodnímu toku a vývoji hladiny. Zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. Limit pro I.SPA 

bývá na vodočtu označován zelenou barvou. 
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Druhý stupeň povodňové aktivity - II. SPA 

Druhý stupeň (stav pohotovosti) vyhlašuje povodňový orgán v případě, že hladina vody na 

hlásném profilu překročila limit pro II.SPA, to znamená že nebezpečí povodně již přerůstá 

v povodeň. Činnost by měla zahájit povodňová komise, měla by uvést do pohotovosti 

prostředky na provádění zabezpečovacích prací a provádět opatření ke zmírnění průběhu 

povodně. Při poklesu hladiny v toku pod limit II. SPA je povinností povodňové komise SPA 

odvolat, informovat o tom nadřízený povodňový orgán a právnické i fyzické osoby na území 

obce a učinit zápis do povodňové knihy. Limit pro II.SPA bývá na vodočtu označován žlutou 

barvou.  

Třetí stupeň povodňové aktivity - III. SPA 

Třetí stupeň (stav ohrožení) vyhlašuje povodňový orgán v případě, že hladina vody na 

hlásném profilu překročila limit pro III.SPA.  Dochází již ke vzniku škod většího rozsahu, 

voda se vylévá z břehů a zaplavuje území a nastává ohrožení životů a majetku. Podkladem 

pro vyhlášení není jen dosažení směrodatného limitu v hlásném profilu, ale také předpověď 

dosažení směrodatného limitu (předpovědní službou) nebo zpráva hlásné služby. Při III. SPA 

jsou zpravidla prováděny záchranné práce - evakuace osob, zvířat, přemisťování majetku, 

náhradní ubytování atd. O vyhlášení a odvolání tohoto stupně povodňové aktivity je 

povodňový orgán povinen informovat právnické i fyzické osoby na území obce a nadřízený 

povodňový orgán. Limit pro III.SPA bývá na vodočtu označován červenou barvou. 

 

5.1 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. [6] 

 

V období mimo povodeň to jsou: 

• orgány obcí 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

• krajské úřady 

• Ministerstvo životního prostředí 
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Po dobu povodně jsou povodňové orgány: 

• povodňové komise obcí 

• povodňové komise obcí s rozšířenou působností 

• povodňové komise kraje 

• Ústřední povodňová komise 

 

Vzhledem k tomu, že je bakalářská práce věnována ORP, vztahují se další údaje 

k povodňovému orgánu ORP. 

Starosta ORP zřizuje povodňovou komisi ORP a je jejím předsedou. Další členy 

jmenuje ze zaměstnanců obce a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé 

k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. 

 

Povinnosti povodňového orgánu ORP: 

• potvrzuje soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí 

s povodňovým plánem obvodu ORP 

• zpracovává povodňový plán správního obvodu ORP a předkládá jej správci povodí 

k odbornému stanovisku 

• organizuje provádění povodňových prohlídek 

• prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů 

• organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků 

ochrany před povodněmi 

• ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska 

povodňové ochrany 

• organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území správního obvodu ORP, 

informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, 

příslušné správce povodí a ČHMU a HZS České republiky 

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

povodňových plánů, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí 

a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní 

a věcnou pomoc 

• vyhlašuje a odvolává SPA v rámci územní působnosti 

• využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami IZS a pro 

spojení s místy záchranných prací operační středisko HZS České republiky 
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• v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizuje po dohodě 

se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech na rámec schválených 

manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu ORP 

• v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil ČR nad rámec sil 

a prostředků vymezených v povodňových plánech 

• spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické 

a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní 

narušené funkce v území 

• soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost 

provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni 

• vede záznamy v povodňové knize 
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6 Povodňová opatření 
Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou dle zákona o vodách: [6] 

• stanovení záplavových území 

• vymezení směrodatných limitů SPA 

• povodňové plány 

• povodňové hlídky 

• 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 

 

Opatření za povodně jsou: 

• řízené ovlivňování odtokových poměrů 

• povodňové zabezpečovací práce 

• povodňové záchranné práce 

• zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní 

 

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. 

6.1 Opatření k ochraně před povodněmi 

V následující kapitole jsou zpracovány základní pojmy související s obsahem 

a tvorbou povodňového plánu. [15,19]  
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6.1.1 Hlásný profil 
Hlásný profil je místo na vodním toku, které je vybaveno vodočetnou latí a slouží 

k odečítání výšky hladiny za povodní. Hlásné profily jsou rozděleny do třech kategorií : 

• základní hlásné profily kategorie A, jejichž provozovateli jsou ČHMÚ nebo Povodí  

• doplňkové hlásné profily kategorie B, jejichž provozovateli mohou být i obce 

s rozšířenou působností 

• pomocné hlásné profily kategorie C, jejichž provozovatelé jsou obce nebo vlastníci 

ohrožených objektů 

6.1.2 Vodočetná lať (vodočet) 
Je základním vybavením hlásného profilu, který umožňuje sledování vodní hladiny po 

centimetrech. Jde o stabilně upevněnou lať opatřenou stupnicí, na které se čte výška vodní 

hladiny. 

Vodočty mohou být svislé nebo šikmé. Svislé vodočty se osazují na kolmých 

nábřežních zdech, pilířích mostů na pilotech apod. Šikmé vodočty se osazují na břehovém 

svahu, který je upraven a vyrovnán do jednotného sklonu. Sledování hladiny na hlásných 

profilech provádí hlídková služba. 

6.1.3 Hlídková služba 
Hlídková služba zajišťuje získávání informací  z terénu. Úkolem hlídkové služby je 

konat v určitých intervalech pochůzky a pozorovat vývoj hladiny vodního toku na hlásných 

profilech, kontrolovat situaci u ohrožených objektů, popř. kontrolovat stav povodňových 

hrází, výskyt zátarasů na mostech apod. Hlídková služba předává zjištěné údaje hlásné 

povodňové službě.  

6.1.4 Hlásná povodňová služba 
Hlásná služba vytváří informační centrum o vývoji povodňové situace a opatřeních 

přijatých povodňovou komisí obce. Hlásná služba přijímá informace od hlídkové služby 

a předává je povodňové komisi. Hlásná povodňová služba bývá zpravidla aktivována již při 

dosažení I.SPA. Její činnost během povodně je nepřetržitá. Hlásná služba musí mít k dispozici 

aktuální organizační část povodňového plánu a to hlavně telefonní spojení.  

6.1.5 Předpovědní povodňová služba 
Předpovědní povodňovou službu vykonává dle zákona 254/2001 Sb. Český 

hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí. Úkolem předpovědní 

povodňové služby je předem včas upozornit na možnost výskytu povodně, za povodně pak 
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předpovídat velikost povodňových průtoků a čas jejich kulminace. K tomu účelu provozují 

oba subjekty monitorovací systémy a matematické prognózní modely.  

6.1.6 Povodňové zabezpečovací práce 
Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření, prováděná zpravidla za 

povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.  

Jedná se převážně o odstraňování překážek ve vodním toku, které brání plynulému 

odtoku vody. Dále to může být ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým 

průtokem a opatření proti přelití nebo protržení hrází. Instalují se také protipovodňové 

zábrany a odstraňují se zátarasy na vodních tocích.: 

Provedení zabezpečovacích prací nařizuje a koordinuje povodňová komise. 

Zabezpečovací práce většího rozsahu musí být koordinovány se správcem toku. 

6.1.7 Povodňové záchranné práce 
Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná za 

povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů 

a majetku. Zejména se jedná o záchranu a evakuaci obyvatelstva z těchto území, zajištění 

náhradního ubytování a péče o evakuované po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku 

a jeho přemístění mimo ohrožené území, zajištění náhradní  dopravy, zásobování, spojů, 

hygieny a zdravotnictví.  

6.1.8 Evidenční a dokumentační práce 
Povodňová kniha 

Povodňová kniha je důležitým dokumentem, sloužícím k dokumentaci průběhu 

povodně, provedených opatření k ochraně před povodněmi a o příčině vzniku a velikosti 

povodňových škod. Zajistit řádné vedení povodňové knihy je povinností povodňového 

orgánu. Do povodňové knihy se zapisují veškeré přijaté zprávy (čas, od koho, obsah zprávy), 

odeslané zprávy (čas, komu, obsah zprávy) a údaje o průběhu hladiny a o přijatých 

opatřeních, nařízeních a příkazech povodňové komise vydaných během povodně. 

V povodňové knize  musí být záznamy o vyhlášení a odvolání SPA. Každý záznam musí být 

podepsán.  

Vyhodnocení povodní 

Provádí povodňový orgán v případě, že při povodni byl vyhlášen II. a III. SPA, došlo 

k povodňovým škodám nebo byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce. 
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Zpráva o povodni obsahuje: 

• rozbor příčin a průběh povodně 

• posouzení účinnosti provedených opatření 

• rozsah a výše povodňových škod 

• návrhy na opatření pro odstranění následků povodně 

 

Zprávu zpracuje do 1 měsíce po skončení povodně (v případě rozsáhlé povodně do 

6 měsíců) a předá ji k využití vyššímu povodňovému orgánu. 

 

Pro zdokumentování průběhu povodně provádí povodňový orgán: 

• označování nejvýše dosažených hladin (povodňové značky) 

• foto, případně video dokumentaci 

• zakreslování záplavy do mapy 

 

Po každé povodni by měl povodňový orgán přezkoumat povodňový plán a zařadit do 

něj zkušenosti získané z právě proběhlé povodně. 

6.1.9 Povodňové prohlídky 
Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodním toku, vodním díle nebo 

v záplavovém území nejsou překážky, které by mohly bránit plynulému odtoku vody nebo 

zvyšovaly nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky organizuje povodňový orgán obce ve 

spolupráci se správcem toku na území obce nejméně jednou ročně, většinou na jaře. 

Povodňový orgán na základě zjištění z povodňové prohlídky vyzve vlastníky pozemků, staveb 

nebo zařízení k odstranění překážek. Pokud tito ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží jim 

takovou povinnost rozhodnutím. O termínu konání a o výsledku povodňové prohlídky učiní 

povodňový orgán zápis v povodňové knize. Povodňová prohlídka se mimo to koná vždy po 

povodni.  
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7 Povodňové plány 
Dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací 

o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu 

zabezpečovacích prací. Dále obsahují způsob 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 SPA. [6,20] 

7.1 Členění povodňových plánů  

• Povodňové plány obcí 

• Povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

• Povodňové plány správních obvodů krajů 

• Povodňový plán České republiky 

 

Povodňový plán obce 

Zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni. Jedná 

se o prováděcí plán opatření s výraznými rysy koordinačními, součinnostními, systémovou 

připraveností postupů od vyhlášení nebezpečí povodně, provázaností postupů při řízení 

a usměrňování jednotlivých opatření k ochraně a minimalizování následků povodně.  

 

Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Zpracovávají obce s rozšířenou působností. Více o tomto plánu v následující kapitole.  

 

Povodňový plán správního obvodu kraje 

Zpracovávají příslušné orgány krajů v přenesené působnosti ve spolupráci se správci 

povodí. Obsahově je podobný PP správního obvodu ORP a zahrnuje odborné a systémově 

uspořádané dokumenty. Dále obsahuje odkazy na dokumentaci krizového řízení, umožňující 

v rámci správního obvodu kraje řídit a usměrňovat odtokové poměry z ovládané plochy 

povodí. Dále součinnost s předpovědní a hlásnou povodňovou službou, povodňovými orgány 

v zasažené oblasti a ostatními subjekty, které jsou účastníky ochrany před povodněmi. 
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Povodňový plán České republiky 

Zpracovává Ministerstvo životního prostředí pro území České republiky. Je to 

základní dokument pro ústřední řízení povodňové ochrany v ČR. Obsahuje podrobné 

rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni 

ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální 

působností. 

7.2 Obsah povodňových plánů 

Věcná část  

Zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, obce, 

povodí nebo jiného územního celku. Dále pak směrodatné limity pro vyhlašování stupňů 

povodňové aktivity.  

Organizační část 

Obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před 

povodněmi. Úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace 

hlásné a hlídkové služby.  

Grafická část 

Obsahuje mapy nebo plány, na kterých jsou zakresleny záplavová území, evakuační 

trasy a místa soustředění. Dále pak hlásné profily a informační místa. [14] 

 

Zpracovatelé povodňových plánů každoročně přezkoumávají a podle potřeby doplňují 

a upravují jejich obsah. Věcnou a grafickou část povodňového plánu územních celků 

předkládají zpracovatelé nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu 

s povodňovým plánem vyšší úrovně. Organizační část průběžně opravují a poskytují 

povodňovým orgánům a dalším zainteresovaným účastníkům k využití. 
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8 Struktura povodňového plánu ORP  
Jak již bylo zmíněno, tento plán zpracovává obec s rozšířenou působností. Plán se 

skládá z věcné, organizační a grafické části. V následujícím textu jsou obsaženy informace, 

které musí PP ORP obsahovat. Je zde stručně shrnuto, co by mělo být v každé části jasně 

čitelné a dohledatelné. Z následujícího textu jsem také zčásti čerpal při úpravě svého 

povodňového plánu. [6,14,19] 

V úvodní části povodňového plánu se uvede správce vodního toku, příslušný 

povodňový orgán a příslušné související povodňové komise. 

8.1 Věcná část 

Ve věcné části povodňového plánu se nachází základní informace, které jsou potřebné 

pro zajištění povodňové ochrany území ORP. Je to seznam obcí nacházejících se ve správním 

obvodu ORP, charakteristika území z hydrologického hlediska. Základní údaje o vodních 

tocích, seznam vodních děl, ohrožená místa a objekty. Možnost jejich ochrany. Popis činnosti 

povodňové komise, seznam sil a prostředků připravených k provádění zabezpečovacích 

a záchranných prací. 

8.1.1 Titulní list  
Musí zde být uvedeno, o jaký povodňový plán se jedná. 

8.1.2 Hydrologické údaje 
Stručná charakteristika území ORP z hlediska hydrologického, seznam vodních toků, 

seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry, možné druhy povodní. Základní 

hydrologické údaje o vodních tocích. Míra ochrany jednotlivých obcí nebo jejich částí na 

území ORP. Seznam hlásných profilů kategorie A, B a C, které jsou na území ORP. 

Odtokové poměry 

Dokumentují se měrné křivky koryta vodního toku v daných profilech a objektů 

vodních děl, zhodnotí se retenční účinek nádrží, průtočná kapacita a záplavová území vodního 

toku, historické údaje o velkých vodách (značky velkých vod). Posoudí se možnost vzniku 

následných škod (vytvoření bariér na toku, zmenšení průtočného profilu atd.) 

Analýza časových možností 

Posoudí se průběh pozorovaných nebo modelovaných povodňových vln ve vztahu 

k jednotlivým stupňům povodňové aktivity a hlásným profilům na tocích. 
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8.1.3 Charakteristika ohrožených objektů 
Seznam významných objektů, které se nacházejí v záplavových územích jednotlivých 

obcí se souhrnem informací pro jejich evakuaci. Tyto ohrožené objekty mohou být školy, 

nemocnice, domovy důchodců, průmyslové podniky apod..  

8.1.4 Druh a rozsah ohrožení 
Přirozená povodeň – zvažuje se možnost průběhu povodně vzhledem k údajům 

ČHMU a skutečným historickým povodním, účinnost předpovědi a předpokládaný rozsah 

ohrožení. 

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami – zvažuje se možnost 

mimořádných příčin, které mají za následek vznik povodní a určí se kritická místa pro jejich 

vznik. 

Zvláštní povodeň – uvede se charakteristika vodních děl v zájmovém povodí podle 

jejich kategorizace, zhodnotí se míra rizika, vyplývající z existence vodních děl. Předpoklady 

a technické příčiny vzniku havárie, rozsah následků. Zváží se velikost průtoku při náhlém 

vypouštění nádrží vodních děl, při havárii uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných 

zařízení nebo při protržení hráze. 

8.1.5 Opatření k ochraně před povodněmi 
Přípravná opatření, související s povodňovým plánem. Jsou to povodňové prohlídky, 

s uvedením jejich vykonavatelů, četnosti a rozsahu plnění. Předpovědní povodňová služba, 

její napojení na povodňové komise a četnost pravidelných hlášení. Organizace hlásné 

povodňové služby. Organizace hlídkové služby 

8.1.6 Stupně povodňové aktivity 
Stupně povodňové aktivity pro hlásné profily kategorie A, B a C. Činnost povodňové 

komise při dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity a konkrétní úkoly jednotlivých 

členů. Definovat pravidla, při nichž přejímá povodňová komise ORP řízení ochrany před 

povodněmi jako nadřízený povodňový orgán. 

8.2 Organizační část 

Tato část povodňového plánu obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení 

jednotlivých osob zahrnutých do ochrany před povodněmi. Dále pak úkoly pro jednotlivé 

účastníky ochrany před povodněmi. 
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8.2.1 Povodňové komise  
Složení povodňové komise ORP a jejího pracovního štábu, jestliže byl zřízen. 

Doporučené složení povodňové komise je maximálně 8 členů a to ve složení, které co nejvíce 

odpovídá složení bezpečnostní rady ORP rozšířené o odborníka z oblasti povodňové ochrany. 

Předsedou je vždy starosta ORP. 

8.2.2 Organizace povodňové služby 
Zabezpečení průniku informací předpovědní povodňové služby, zabezpečení vlastní 

hlásné povodňové služby včetně vazeb na další povodňové orgány. 

8.2.3 Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity 
Vazby a spojení na účastníky ochrany před povodněmi a technické prostředky 

povodňového orgánu pro vyhlášení SPA (sirény, místní rozhlas, kabelová televize) a způsob 

jejich použití. 

8.2.4 Organizace dopravy 
Do věcné části se uvádí předpokládané uzavírky cest a navrhované objízdné trasy. Do 

části organizační se uvede zabezpečení informovanosti o změnách a organizaci náhradní 

dopravy při povodni. 

8.2.5 Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků 
Uvede se způsob zabezpečení: 

• pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení 

náhradních funkcí v území 

• osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob 

• evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat 

• dalších záchranných prací ve veřejném zájmu 

• způsob vyžádání pomoc 

8.2.6 Způsob vyžádání pomoci při povodni 
Spojení a vazby na nadřazené povodňové orgány a zásady součinnosti, zahrnuté 

v nadřazených povodňových plánech pro případ, že povodňový orgán nemůže zvládnout 

potřebné zabezpečovací a záchranné práce vlastními prostředky. 

8.2.7 Schéma toku informací 
Hierarchie povodňových orgánů z hlediska toku informací, včetně vazby na IZS 
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8.2.8 Varovná opatření 
Způsob vyrozumění obyvatel v ohroženém území. 

8.2.9 Způsob zajištění aktualizace 
Adres a údajů o telefonním a jiném spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi. 

8.3 Grafická část 

8.3.1 Mapa obce vhodného měřítka  
Rozsah této části se řídí stupněm povodňového plánu a podle potřeby se přikládají: 

• mapa s vyznačeným rozsahem záplavového území s aktivní zónou, kritických profilů, 

vodních děl a hlásných profilů, pomocných vodočtů a informačních míst 

• zjednodušený technický plán ohrožených objektů s vyznačením uzávěrů energií, 

zdrojů pitné vody, stok a kanalizačních přípojek 

• měrné křivky průtoků 

• přehled dopravních omezení, evakuačních tras, míst soustředění evakuovaných 

obyvatel 

8.4 Přílohy 

Přílohou povodňových plánů jsou: 

• povodňové plány nižších úrovní 

• povodňová kniha 

• seznam nádrží, významných pro ochranu před povodněmi 
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9 Struktura povodňového plánu ORP Prostějov 
Povodňový plán jako jeden z Operačních plánů Krizového plánu ORP Prostějov [18] 

je tvořen z věcné a organizační části, grafické části a příloh. Přílohy obsahují: 

• manipulační řády VD na území ORP  

• schéma přenosu informací hlásné a předpovědní služby 

• spojení na správce toků 

• spojení na členy PK ORP PV, Olomouckého kraje a sousední ORP  

• spojení na ČHMÚ 

• spojení na obce ve správním obvodu ORP PV a složky IZS 

• firmy s vhodnou mechanizací využitelnou při řešení mimořádné události 

Obsah plánu ORP Prostějov: 

Věcná část 

• všeobecný popis správního obvodu ORP PV z hlediska ohrožení povodněmi 

• seznam obcí ohrožených povodněmi 

• přehled platných předpisů na úseku ochrany před povodněmi 

• jednací řád povodňové komise správního obvodu ORP PV 

 

Organizační část je rozdělena na organizaci povodňové služby na území ORP PV 

a činnost povodňové komise. 

 

Organizace povodňové služby obsahuje: 

• informace o organizaci povodňové služby 

• informace o přenosu informací hlásné a předpovědní povodňové služby 

• plán svolání povodňové komise PV 

• stanoviště povodňové komise 

• předpovědní a hlásná povodňová služba 

 

Část týkající se činnosti povodňové komise obsahuje: 

• informace o výškách vodní hladiny pro vyhlášení jednotlivých SPA 

• vyhlašování stupňů povodňové aktivity 

• opatření na ochranu před povodněmi 
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Nedílnou součástí je také grafická část s vymezením záplavových území pro vodní toky na 

ORP Prostějov. 
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10 Vlastní analýza rozdílů a úprava povodňového plánu 
Cílem této kapitoly jsou doporučení změn souvisejících s konkrétním PP ORP 

Prostějov. Uvádí se, co je možné v PP ještě uvést, co by se mohlo upravit případně změnit. 

Cílem je porovnání stávajícího plánu ORP PV s platnou legislativou pro tvorbu povodňových 

plánů a v případě zjištěných nedostatků doplnění těchto informací. Některé změny jsem 

konzultoval s odborníky jejichž poznatky a názory jsem v práci rovněž využíval. 

10.1 Analýza stávajícího plánu  

Tento plán je z obsahového hlediska téměř dostačující, lze v něm nalézt téměř všechny 

informace související s ochranou před povodněmi. Z pohledu legislativy je v tomto plánu 

obsaženo skoro vše podstatné. Přesto bych do PP doplnil z mého pohledu důležité informace. 

Např. seznam povodňových značek, maximální průtok nebo povodňové škody. V ohrožených 

obcích důkladněji popsat místa již dříve zasažená a proto ohrožená povodní. Tyto zkušenosti 

z minulých povodní mohou pomoci i s určením ohrožených objektů. Při dalších povodních by 

to zjednodušilo řešení konkrétních situací.  Dále by bylo vhodné vymezit měřící body mimo 

limnigrafické stanice, a kdo v těchto případech provádí hlídky.  

V organizační části povodňového plánu jsou využívány hypertextové odkazy na 

Havarijní plán Olomouckého kraje týkající se ORP Prostějov. Což je výhodné hlavně 

z hlediska aktualizace dat a v tomto směru je PP dostačující. Ve věcné části bych některé 

informace (viz. níže) znázornil pomocí přehlednějších tabulek pro lepší orientaci, které se při 

řešení MU ukazují jako praktičtější.  

10.2 Úprava stávajícího plánu 

V následujícím textu porovnávám obsah stávajícího plánu ORP PV s Technickou 

normou pro zpracování povodňového plánu [14] a s dalšími vypracovanými povodňovými 

plány [17,26]. Zjišťuji, zda je povodňový plán vypracován dle legislativních požadavků 

a zároveň splňuje požadavky na včasnou, spolehlivou a přehlednou informovanost. Mimo 

legislativních požadavků se do této úpravy pokusím zahrnout také své vlastní poznatky. 

Cílem této kapitoly by mělo být uvedení informací, které je do stávajícího 

povodňového plánu konkrétní ORP potřebné doplnit tak, aby splňoval všechny obsahové části 

dané legislativou pro tvorbu PP ORP. A také další informace, které je vhodné v PP 

z praktických důvodů uvádět. Co by každá část měla obsahovat, na co by se měl klást důraz. 

Tyto informace poslouží při řešení ochrany ohroženého území správního obvodu 
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a zabezpečení rychlého zvládnutí případné mimořádné události. Součástí návrhů na úpravu 

jsou vložené tabulky, které poslouží jako vzor a předloha pro zadávání potřebných informací 

v PP ORP. 

V textu je prováděno srovnávání stávajícího PP ORP [18] s legislativními požadavky. 

V případě zjištěných nedostatků je uvedeno, co by bylo vhodné do stávajícího plánu ještě 

uvést. Pokud je to možné, je navrhnuto i grafické znázornění daných informací. Také jsou 

navrhována další opatření, která stávající PP ORP doplní. 

10.2.1 Věcná  část 
V této části PP ORP PV jsou uvedeny základní informace potřebné pro zajištění 

povodňové ochrany obce s rozšířenou působností. 

Hydrologické údaje 

Stávající plán splňuje požadavky dané legislativou ke zpracování této části PP. Přesto 

zde mohou být také uvedeny možné druhy povodní, které se na daném území mohou 

vyskytnout, např. letní, zimní. Bylo by vhodné také zdůraznit informace o povodních 

z minulých let. Mohou to být povodňové škody, zaplavená území, maximální průtoky 

a příčiny těchto událostí. 

Tyto informace mohou pomoci při vzniklé povodni a zabrání nečekaným událostem na 

místech, kde se již podobná událost vyskytla. Pro tento účel byla navrhnuta tabulka, která je 

uvedena níže. 

Tab 1: Přehled povodní v minulých letech [zdroj: vlastní] 

Předchozí povodně 

Datum Vodní tok Ohrožené území Max. průtok v [m3/s] 

    

 

Ohrožené objekty 

V PP ORP PV tato kapitola na rozdíl od legislativních požadavků není zmiňována. 

Zde by měl být uveden seznam objektů, nacházejících se v záplavovém území. Důraz by měl 

být kladen na významné objekty s výskytem většího množství osob jako jsou školy, 

nemocnice, domovy důchodců. Nebezpečí hrozí i u průmyslových objektů kde se nakládá 

s nebezpečnými látkami.  

Bylo by vhodné uvést způsob varování a evakuace. Osoby odpovědné za evakuaci 

těchto objektů a kontakt na tyto osoby. Veškeré tyto informace mohou být umístěny v tabulce 

k tomu určené. 
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Tab 2: Seznam ohrožených objektů [zdroj: vlastní] 

Seznam ohrožených objektů 

Objekt Adresa Kontakt Počet osob Způsob evakuace 

     

 
Druh a rozsah ohrožení 

Do povodňového plánu ORP PV je třeba zařadit tuto kapitolu, kterou legislativa také 

uvádí. Zvažuje se zde možnost průběhu jednotlivých druhů povodní (přirozená povodeň, 

přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami a zvláštní povodeň). Možnost příčin, 

které mají za následek vznik povodní a předpokládaný rozsah ohrožení. U vodních děl 

v zájmovém povodí je to jejich charakteristika, předpoklady havárie a rozsah následků. Je 

třeba do stávajícího plánu doplnit. 

 

Opatření k ochraně před povodněmi 

Jsou to povodňové prohlídky, předpovědní povodňová služba, organizace hlásné 

povodňové služby a organizace hlídkové služby. Všechny tyto potřebné informace jsou v PP 

ORP PV obsaženy v organizační části. K doplnění bych pouze uvedl tabulku s informacemi 

kdo tyto činnosti vykonává, kontakt na jednotlivé osoby, rozsah a četnost plnění těchto 

opatření. 

Tab 3: Povodňové prohlídky [zdroj: vlastní] 

Povodňové prohlídky 

Organizace Odp. osoba Kontakt Četnost Rozsah plnění 

     

 

Stupně povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity pro hlásné profily, činnost povodňové komise při dosažení 

jednotlivých SPA jsou obsaženy v organizační části PP ORP PV. Ve vazbě na jednotlivé 

stupně povodňové aktivity bych pouze navrhl doplnit nutný rozsah opatření, která se provádí 

při jejich vyhlášení. Opět v níže uvedené tabulce. V této části PP se musí také definovat 

pravidla, při nichž PK ORP přejímá řízení ochrany před povodněmi jako nadřízený orgán. 
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Tab 4: Opatření prováděná při vyhlášení jednotlivých SPA [zdroj: vlastní] 

Opatření prováděná při vyhlášení SPA 

SPA Rozsah opatření 

I.SPA  

II.SPA  

III.SPA  

 

Organizace dopravy 

V PP ORP PV není uvedena. Dle Odvětvové technické normy [14] jsou ve věcné části 

PP uvedeny předpokládané uzavírky, navrhované objízdné trasy a organizace, která tuto 

dopravu zajišťuje viz. tabulka. V organizační části se dle legislativy dále uvádí zabezpečení 

informovanosti o změnách a organizaci této náhradní dopravy během povodně.  

Tab 5: Zabezpečení dopravy [zdroj: vlastní] 

Organizace dopravy 

Neprůjezdný úsek Náhradní trasa Zajišťuje 

   

 

Do PP ORP PV bych navrhoval zařadit ještě další informace a to způsob zajištění 

ostrahy zaplavených oblastí proti rabování. Určení, kdo by tuto činnost vykonával (např. 

PČR) a jakým způsobem. Dále zajištění humanitární pomoci na území zasaženém povodní. 

S uvedením zdrojů pomoci, její přepravy a následného způsobu distribuce mezi obyvatelstvo. 

Uvedeno v tabulkách. 

Tab 6: Ostraha zasažených oblastí [zdroj: vlastní]   

Ostraha zasažených oblastí 

Oblast Předpokládaný počet sil Provádí 

   

 

Tab 7: Humanitární pomoc [zdroj: vlastní] 

Humanitární pomoc 

Organizace Způsob dopravy Místo uložení Rozdělování 
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10.2.2 Organizační část 
V této části povodňového plánu ORP PV jsou uvedeny téměř všechny informace 

potřebné pro zajištění povodňové ochrany na území ORP. Z legislativního pohledu bych 

doplnil pouze organizaci náhradní dopravy při povodni a způsob zajištění aktualizace PP. 

Do organizační části práce by dále bylo vhodné zařadit způsob evidenční 

a dokumentační práce. Kdo konkrétně tyto práce vykonává. 

 

Povodňové komise 

Složení povodňové komise ORP PV je uvedeno v přílohové části PP. Další úpravy 

bych tedy nenavrhoval a legislativní požadavky jsou splněny. 

Organizace povodňové služby 

Tato část je v PP ORP PV zpracována velice podrobně. Je uvedeno schéma povodňové 

služby, přenosu informací hlásné a předpovědní povodňové služby. Uvádí se i plán svolání 

povodňové komise a její stanoviště. Je zabezpečena předpovědní a hlásná povodňová služba 

včetně vazeb na další povodňové orgány. Zmíněná kapitola je z legislativního hlediska 

dostačující. 

Způsob vyhlašování SPA 

Je opět uvedeno a podrobně popsáno dle platného zákona. Prací bylo zjištěno, že není 

třeba žádné doplnění. 

Organizace dopravy 

PP ORP PV tuto část neobsahuje. Jak již bylo zmíněno ve věcné části, zde se uvádí 

zabezpečení informovanosti o změnách a organizaci této náhradní dopravy během povodně. 

Je nutné uvést v PP ORP PV. 

Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků 

Způsob zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných 

a zabezpečovacích prací je uveden v přílohové části PP ORP PV. K zabezpečení záchranných 

a zabezpečovacích prostředků lze využít havarijní plán Olomouckého kraje, ve kterém jsou 

mimo jiné uvedeny síly a prostředky využitelné k řešení mimořádných událostí. Tato část PP 

vyhovuje. 

Způsob vyžádání pomoci při povodni 

V případě, že povodňový orgán vlastními prostředky nemůže zvládnout zabezpečovací 

a záchranné práce, měl by se uvést způsob vyžádání pomoci u nadřazeného povodňového 

orgánu. Do PP ORP PV je třeba doplnit. 
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Schéma toku informací 

PP ORP PV obsahuje schéma toku informací povodňových orgánů a to včetně vazeb 

na IZS. Prací bylo zjištěno, že stávající řešení schématu je dostačující a není třeba navrhovat 

žádná opatření. 

Varovná opatření 

Způsob vyrozumění obyvatelstva před nebezpečím povodně je v PP ORP PV řešeno 

a podrobně popsáno. Není třeba doplňovat žádné informace a provádět změny. 

Způsob zajištění aktualizace  

V PP ORP PV jsou využívány hypertextové odkazy na Havarijní plán Olomouckého 

kraje týkající se ORP Prostějov. Uvedené řešení je výhodné hlavně z hlediska aktualizace dat 

v PP neboť aktualizaci havarijního plánu zabezpečuje HZS kraje. Proto není třeba provádět 

žádná další opatření. 

Spojení na další účastníky ochrany před povodněmi 

Přílohová část PP ORP PV obsahuje dle platné legislativy plán spojení na správce 

vodních toků, povodňové komise sousedních správních obvodů. Spojení na ČHMU, obce ve 

správním obvodu ORP PV a na složky IZS. Spojení na další organizace a instituce, které 

mohou poskytnout pomoc, informace nebo poradenskou činnost jsou uvedeny v Havarijním 

plánu. 

Evidenční a dokumentační práce 

V PP ORP PV je vhodné uvést konkrétní osoby pověřené zápisy do povodňové knihy 

a informace, které se do této knihy zapisují. Jsou to texty přijatých a předaných zpráv během 

povodně. Dále pak obsah zpráv, provedená opatření, čas zápisu a jméno odesílatele a příjemce 

zpráv. 

V dokumentační práci může být dále obsažen rozsah zátopy, pořízení foto a video 

dokumentace a přehled nejvýše dosažených hladin na jednotlivých tocích. 

10.2.3 Grafická část 
Kromě mapy území ORP s vyznačením záplavových území, která je k PP přiložena by 

v této mapě mohly být ještě vyznačeny evakuační trasy pro evakuaci ohrožených objektů 

s vyznačením samotných objektů. 
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11 Porovnání jiných povodňových plánů 
Nejprve bych se zaměřil na to, proč jsou plány a samotné plánování tak důležité. 

Nejpodstatnější je u každého plánu, který slouží k zvládnutí nějaké mimořádné události jeho 

uplatnění v praxi. Plány by měly být vypracovány přehledně a s jejich pomocí bylo možné 

zvládnout mimořádnou událost v co nejkratším časovém horizontu. A také s co nejmenším 

dopadem na zdraví a majetek obyvatelstva. 

Jako podklad pro návrhy změny povodňového plánu sloužil i Povodňový plán Ostravy 

[17]  a Uherského Hradiště [26], které se jevily jako přehlednější. V případě povodňového 

plánu správního obvodu Ostrava se jedná převážně o zpracování věcné části. Informace typu 

seznam vodních toků byly v přehledných tabulkách včetně čísla hydrologického pořadí 

a správce vodního toku. Hodnot přirozených povodňových průtoků, postupových dob 

povodňových průtoků a vodních děl na tocích. Což pro rychlou orientaci v textu je jistě 

výhodnější a v případě rychlého řešení mimořádné události jsou tyto informace snadněji 

k nalezení. Velice dobře je zpracován druh a rozsah ohrožení a část týkající se zvláštních 

povodní. Organizace povodňové ochrany je zpracována velice dobře a to i z hlediska 

legislativy. I když se jedná o podstatně větší území s množstvím vodních toků a vodních děl, 

přesto je to plán přehledný a informace v něm se hledají snadno. 

Další plán, který jsem měl k dispozici je povodňový plán správního obvodu ORP 

Uherské Hradiště. Je zpracován podobně jako PP ORP PV. Z pohledu obsahového jsou v něm 

téměř stejné informace jako v plánu ORP Prostějov. Jen je více využíváno znázorňování 

informací pomocí tabulek. Jsou to hlásné profily s uvedením příslušného vodního toku, obce 

a přesného umístění. Seznam obcí ohrožených povodněmi nebo stupně povodňové aktivity 

s rozhodujícím stavem hladiny pro vyhlášení jednotlivých stupňů. Přesto zde schází 

informace typu ohrožené objekty, varovná opatření nebo schéma toku informací. Které 

mohou při řešení mimořádné situace výrazně pomoci. 
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12 Závěr 
Cílem práce bylo vyhodnocení současného stavu povodňového plánu na území ORP 

Prostějov, navržení opatření ke zlepšení a doplnění stávajícího plánu. Součástí práce byla také 

analýza současného stavu. Povodňový plán byl srovnáván se vzorovým dokumentem 

zpracovaným dle legislativních požadavků ČR. Výsledkem této analýzy je upozornění na 

zjištěné nedostatky a jejich následné doplnění případně odstranění. Zda jsou splněny všechny 

podmínky pro zpracování povodňového plánu ORP. 

V jednotlivých kapitolách se práce zabývá vysvětlením pojmu povodeň a základním 

rozdělení povodní. Dále je to historie povodní a pojmy související s ochranou před 

povodněmi. Důraz byl také kladen na význam povodňových orgánů a jejich povinnosti. Také 

to jsou opatření při nebezpečí povodně a za povodně nebo opatření k ochraně před 

povodněmi. Součástí práce je také výklad obsahu povodňových plánů a jejich členění 

z hlediska legislativy. 

V druhé polovině bakalářské práce je pozornost věnována struktuře povodňových 

plánů ORP obecně a také samotné ORP Prostějov. Práce se ale převážně zabývá úpravou 

stávajícího plánu. Byla provedena vlastní analýza rozdílů a porovnání povodňového plánu 

ORP Prostějov s platnou legislativou. Analýzou bylo zjištěno, jaké nedostatky jsou 

ve stávajícím plánu obsaženy, co není uvedeno případně co je ještě možné doplnit. 

Prací bylo zjištěno, že ve stávajícím plánu nejsou obsaženy všechny informace, které 

v povodňových plánech ORP vyžaduje legislativa. Tyto nedostatky jsou v práci uvedeny 

včetně doporučení pro jejich nápravu. Součástí těchto doporučení jsou také návrhy tabulek 

k některým bodům povodňového plánu. Toto řešení bylo použito z praktických důvodů 

k lepší přehlednosti vkládaných informací. Součástí úprav je také doplnění informací, které 

legislativa neuvádí a ve stávajícím plánu nejsou obsaženy. Přesto je možné tyto informace do 

plánu doplnit. Je nutné zdůraznit, že vhodné použití stručné a věcné informace ovlivní 

rychlost rozhodování při vzniku mimořádné události. A právě to je u povodňových plánů 

nejdůležitější. 

Prací jsem došel k závěru, že stávající plán v případě vzniku mimořádné události splní 

svůj účel. Je srozumitelný a přehledný. Základní informace potřebné k řešení povodňové 

situace jsou do plánu zapracovány. Cílem práce byla úprava a případné návrhy co by bylo 

možné pozměnit nebo doplnit. Výsledkem analýzy stávajícího stavu, porovnání s jinými 

plány a legislativními požadavky bylo provedeno vyhodnocení současného stavu. Následně 

byla zpracována úprava povodňového plánu konkrétní ORP Prostějov v intencích zákona. 
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U každého bodu povodňového plánu je uvedeno, zda je dostačující. V případě že tomu tak 

není, je navrhnuto opatření k nápravě. 

Tato bakalářská práce poslouží jako další ze zdrojů případné aktualizace stávajícího 

povodňového plánu ORP Prostějov. 
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13 Použité zkratky 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

HZS Hasičský záchranný sbor  

IZS Integrovaný záchranný systém  

MU mimořádná událost 

ORP PV Obec s rozšířenou působností Prostějov 

PČR Policie České republiky 

PK  Povodňová komise 

PP povodňový plán 

SPA Stupeň povodňové aktivity 

VD vodní dílo 

VT vodní tok 
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14 Seznam tabulek 
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Tab.7 Humanitární pomoc 
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