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Anotace: 
Šrubařová, M. Zpracování provozních řádů organizace z oblasti protipovodňové ochrany, 

Ostrava, 2008 

 

Klíčová slova: povodeň, protipovodňová ochrana, povodňový plán 

 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním protipovodňového plánu Střediska ekologické 

výchovy při Stanici mladých turistů ve Frýdku Místku. Je zde popsáno zájmové území, 

veškeré známé podmínky působící na hladinu povrchových a spodních vod v areálu i jeho 

okolí, a vlivy, které by mohly nepříznivě ovlivnit průběh povodní. Upravuje organizaci 

protipovodňové ochrany, informační zabezpečení pro daný objekt a postupy řešení 

povodňové situace. 

 

 

Annotation: 
Šrubařová, M. Elaboration of operation regulations for organisation in range of flood 

protection, Ostrava, 2008 

 

Passwords: flood, flood protection, flood plan 

 

Graduation theses deal with elaboration of flood plan for centre of ecological education close 

to Station of young tourist in Frýdek-Místek. There is description of interest zone, all known 

surroundings which have an effect on level surface and underground water in area and near 

neighbourhood, and influences, which could be unfriendly for course of floods. Edit 

organisation flood protection, security information for area and process resolution of flood 

situation.  
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1 Rešerše literatury 
 

KOVÁŘ, M. Ochrana před povodněmi: řešení přirozených a zvláštních povodní, Nakl. 

Triton, Praha: 2004, ISBN 80-7254-499-3. 

 

Kniha je určena nejen fyzickým a právnickým osobám, pracovníkům státní správy a 

samosprávy, institucím a organizacím. Snaží se stručně vysvětlit a popsat povodně a základní 

postupy řízení s ní spojené. Klade důraz na systematickou prevenci před povodněmi namísto 

řešení až jejich následků. Popisuje postupy řešení povodně a opatření s tím spojená v různých 

etapách krizové situace. Snaží se také přiblížit úkoly a působnost zainteresovaných složek a 

následky jaké by mělo opomenutí této problematiky. 

 

 

BROSCH, O. Povodí Odry, Nakl. Anagram s.r.o., Ostrava: 2004, ISBN 80-7342-048-1. 

 

Kniha představuje vodní hospodářství na severní Moravě. Snahou autora je přiblížit čtenáři 

práci vodohospodářů a lidí zabývajících se a pracujících v této oblasti. Kniha obsahuje popisy 

důležitých moravských vodních děl, postupy úprav vodních toků. Také se snaží ozřejmit 

neznalému čtenáři fungování hlásných služeb, srážkoměrných a průtokových stanic, které se 

podílí na vzniku povodňových prognóz. Mimo jiné rozebírá i povodně z 20. let minulého 

století. 

 

 

Obnova území po povodni, sborník semináře Písek 10. a 11. dubna 2003. Příloha časopisu 

Urbanismus a místní rozvoj. Nakladatelství Agora, Praha: 2003. 

 

Tento dokument je zápis ze semináře, který se uskutečnil v dubnu 2003 jako reakce na ničivé 

povodně v roce 2002. Líčí jak se 12 měst vypořádávalo s povodněmi v letech 1996 - 2002. 

Jsou zde popisována zasažená území, kdy a za jaké situace došlo k povodním. Snahou autorů 

jednotlivých příspěvků je najít chyby kterých se lidé dopustili a které měly za následek 

zaplavení daných oblastí, případně způsobily větší ztráty než bylo nutné. Na základě těchto 

zjištění byly pak zpracovány návrhy na funkční využití krajiny ve spojitosti se změnami 

územních plánů. Mimo jiné je zde také řešena otázka funkčnosti staveb, které by měly zmírnit 

následky povodní. 
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2 Úvod 
Účelem práce je zpracování povodňového plánu pro případ povodní. Obsahem plánu bude 

vymezení pravomocí a zodpovědných osob v oblasti protipovodňové ochrany, kontakty na 

tyto osoby, postupy řešení záchranných a likvidačních prací, platná legislativa a dokumenty 

týkající se povodňových plánů. Výsledkem bude ucelený souhrn opatření a postupů, které by 

měly být splněny za účelem minimalizace ztrát na životech, zdraví a majetku. 
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3 Vymezení základních pojmů 
Povodeň 
Povodněmi se rozumí 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. 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)1. 

 

Povodňový plán 
Povodňovými plány se 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. 

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit 

průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s 

povodňovým orgánem obce jejich vlastníci1. 

 

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 plány1. 

 

                                                
1  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění 
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Opatření k ochraně 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 

povodní2.  

 

Povodňové záchranné práce 
Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za 

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

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

nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území. Záchranné 

práce zajišťují povodňové orgány2.  

 

Stupně povodňové aktivity  
Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné 

limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, 

popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém 

plánu2.  

Ke splnění opatření na ochranu před povodní jsou stanoveny tři Stupně povodňové aktivity. 

  

Stupeň Stav Popis 

I. stupeň  Stav bdělosti Nastává při nebezpečí povodně, nebo při předpovědi 

takového stavu ČHMÚ a po dosažení tohoto stavu na 

určeném vodočtu.  

II. stupeň Stav pohotovosti Nastává v době povodně, při pokračujícím stoupání 

hladiny, kdy hrozí nebezpečí vylití vody z břehů a je 

dosaženo určitého stavu na určeném vodočtu. 

III. stupeň Stav ohrožení Nastává při dosažení určitého stavu na vodočtu a hrozbě 

pokračujícího stoupání hladiny, kdy voda tvoří rozlivy a 

zaplavuje území kolem toku a lze předpokládat nebezpečí 

ohrožení majetku a životů v záplavovém území. 

Tabulka 1: Stupně povodňové aktivity 

                                                
2  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění 
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4 Cíle práce 
Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření střediska, potřebná ke zmírnění 

škod na zdraví osob pohybujících se v areálu, majetku a životním prostředí při případné 

povodni. Plán vznikl na základě iniciativy členů občanského sdružení MLÁ-DĚ při Stanici 

mladých turistů ve Frýdku-Místku, které má smluvně objekt zapůjčený k dlouhodobému 

užívání od obce Staříč . Jeho vypracování si vyžádal majitel objektu po zkušenostech z 

katastrofálních povodní v roce 1997 vzhledem k zajištění bezpečnosti velkého počtu dětí a 

mládeže, které areál navštěvují za účelem výuky. Plán bude zpracován se zřetelem na 

charakteristiky území a podle platné legislativy. Na základě zjištěných skutečností budou 

navržena opravná opatření a doplněna chybějící dokumentace v souladu s právními normami. 

Plán bude sloužit jako podklad pro organizaci přípravných opatření před, během a po 

povodni. 

 

Cíle povodňového plánu: 

1. Shromáždění podkladů týkajících se zájmového území ve vztahu k povodňové 

problematice. 

2. Navržení organizačních struktur a soupis osob činných při řešení mimořádné situace. 

3. Stanovení pravomocí a povinností dotčených osob. 

4. Návrh opatření před, během a po povodni.  

 

Občanské sdružení napomáhá při realizaci výchovného procesu dětí a mládeže ve vztahu 

k přírodě. Úzce spolupracuje s mateřskými, základními a středními školami a dalšími 

organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží jejichž cílem je rozvoj humanismu, demokracie, 

morální, duševní a tělesné úrovně mladého člověka. Podílí se formou hmotné i organizační 

pomoci vzdělávacímu procesu nazvanému „Hurá z lavic do přírody“. Zajišťuje a organizuje 

přednášky z oblasti ekologie a přírody pro děti MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogy a jiné zájemce. Vyvíjí 

další činnost související s propagací tohoto vzdělávacího procesu v souladu s právními 

předpisy.3  

                                                
3  Stanovy Občanského sdružení Mlá-Dě při Stanici Mladých turistů ve Frýdku-Místku 
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Majitel objektu Obec Staříč 

Správce vodního toku Povodí Odry 

Nájemník Stanice mladých turistů, příspěvková organizace 

Pionýrů 764 

Frýdek-Místek 

Příslušný vodohospodářský orgán Povodí Odry, pobočka Frýdek – Místek 

Výškový systém údajů Baltský 

Tabulka 2: Identifikace objektu 
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5 Popis řešeného území 
Vymezená lokalita a její nejbližší okolí se nachází v Severomoravském kraji v podhůří 

Beskyd v okrese Frýdek-Místek na rozhraní obcí Staříč a Sviadnov. Je situována na pravém 

břehu vodoteče Olešná. Severně hraničí s náspem staré komunikace Staříč-Frýdek-Místek, 

východně s pozemky autobazaru, jižně se dotýká původního koryta říčky Olešné a západní 

hranice oblasti je tvořena protipovodňovou hrází vodoteče Olešná, která vytéká ze 

stejnojmenné vodní nádrže. Lokalita se nachází v nadmořských výškách 272,79 – 279,1 m 

n.m. a náleží do dobývacího prostoru OKD, a.s. Dolu Paskov. 

V dané oblasti došlo v minulosti k zásahu do morfologie terénu. Koryto Olešné bylo změněno 

z důvodů výstavby rychlostní komunikace Ostrava – Frýdek-Místek. 

 

 
 

Obrázek 1: Poloha areálu 
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Geomorfologické členění 
Lokalita se nachází v území, které spadá do celku ostravské pánve, součástí podsoustavy 

vněkarpatské sníženiny v provincii západní Karpaty. Přirozený povrch tvoří povodňové hlíny, 

původní povrch byl však značně pozměněn zásahy a důlní činností. 

 

Hydrologický popis oblasti 
Území náleží do povodí dolního toku Ostravice a místní vodoteč zastupuje řeka Olešná a její 

levý přítok potok Řepník. Řeka Olešná ústí jako levý přítok do řeky Ostravice. Místní 

hydrologickou síť tvoří soustava odvodňovacích příkopů, které mají za úkol odvodnit areál 

ekologického střediska. Pozemky jsou odvodněny trubkovou drenáží, která však již na 

četných místech není funkční. Důležitým povodňovým prvkem je uměle vytvořené koryto 

Olešné, které mělo odvádět dešťovou a povrchovou vodu z okraje dálnice a jejího blízkého 

okolí. Vlivem poklesu půd následkem důlní činnosti však došlo ke změně směru toku. Voda 

nyní protéká podél SV hranice areálu i skrz něj několika směry a tvoří tak rozsáhlé mokřady 

a zátopy. Z těchto míst je pak odváděna umělým korytem směrem k řece Olešné. Při vyšším 

stavu hladiny v Olešné se voda dostává na zájmovou lokalitu zpětným tokem i příkopem při 

jižním oplocení areálu. Území je i nadále aktivní z hlediska poklesu terénu vlivem důlní 

činnosti. 

Nula vodočtu: 287,68 m.n.m Baltského výškového systému 

Průměrný roční stav: 24 cm 

Průměrný roční průtok: 0,540 m3.s-1 

Dlouhodobý průměrný průtok vody: 4,26 m3s-1 

 

Průtokové množství vod v řece Olešné, měřené pří výtoku ze stejnojmenné vodní nádrže 

podle vybraných období zobrazuje Tabulka 3: Průtokové množství vody. 

Tabulka 3: Průtokové množství vody4 

Stav Q Průtokové množství vody Odpovídá povod. stupni 

Jednoletá Q1  9,6 m3s-1 I. 

Desetiletá Q10 26,9 m3s-1 I. 

Padesátiletá Q50 37,4 m3s-1 I. 

Stoletá Q100 69,6 m3s-1 III. 

Povodeň červenec 1997 Q1997 87 m3s-1 III. 

 

                                                
4  Český hydrometeorologický ústav, URL: <http://hydro.chmi.cz/hpps/ [cit. 2007-11-5]. 
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Odtokové poměry 

Olešná je nevelký potok vytékající ze stejnojmenné vodní nádrže. Jejím účelem je odvádět 

z nádrže a svého okolí přebytečnou vodu. Slouží také jako zdroj užitkové vody. 

Na vodoteči nejsou žádná vodní díla, ani překážky bránící plynulému průtoku vody. Průtok 

vody může být v nutných případech regulován stavidlem na vodoteči. Přebytečná voda může 

být odváděna spojovacím kanálem přímo do řeky Ostravice.  

 

Stav vody na řece Olešné sleduje a vyhodnocuje stanice VD Olešná. Informace o průtokových 

stavech zjišťuje povodí Odry. Zprávy a hlášení o mimořádných stavech jsou předávány stálé 

dispečerské službě a zveřejňovány na internetových stránkách povodí5. Od I. stupně 

povodňové aktivity jsou zprávy o stavu vody předávány městské povodňové komisi. 

 

Podzemní vody 
Podle hydrologického průzkumu je celkový směr proudění podzemních vod ve směru SZ 

(tj. souběžně se směrem toku nového koryta říčky Olešné). Ustálená hladina vody je 

stanovena na 274,8 m n.m. u severní hranice a 277,6 m n.m. u jižní hranice areálu. Ustálená 

hloubka vody pod úrovní terénu se pohybuje od 0,55 do 1,97m. 

 

Klimatické podmínky 

Podle členění E.Quitta6 je oblast součástí mírně teplé oblasti vyznačující se dlouhým teplým 

a mírným suchým létem, krátkým a mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou 

a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Nejbližší srážkoměrné stanice 

jsou v obci Paskov a u vodní nádrže Olešná. Podle těchto údajů je průměrná roční teplota 9°C. 

Tabulka 4: Srážkové úhrny 1991-1998 shrnuje srážkové úhrny z let 1991-1998, které 

naměřila stanice ČHMÚ v Ostravě7 . 

V celkové vodní bilanci tvoří důležitý prvek vypařování, které v závislosti na teplotě povrchu, 

teplotě vzduchu, vlhkosti vzduchu, proudění vzduchu a délce slunečního svitu podstatně 

ovlivňují množství vody vstřebané horninou. Povrchový toky, které jsou v hydraulické 

spojitosti s podzemní hladinou vody tak mohou značně ovlivnit její proudění a kolísání. 

                                                
5  Státní podnik Povodí Odry, URL: <http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm> [cit. 2007-10-21]. 
6  OKD, DPB Paskov: Hydrologický průzkum v oblasti Hatě – katastrální území Staříč 
7 Český hydrometeorologický ústav, Odbor klimatologie, URL: <http://www.zf.mendelu.cz/Amet/sra91-

98.htm> [cit. 2007-10-21]. 
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Tabulka 4: Srážkové úhrny 1991-1998 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Průměr Normál 
Leden 4,3 6,1 10,6 27,4 21,5 41,9 9,8 13 16,8 24,3 
Únor 7 4,6 7,6 11,7 18,5 21,6 8,5 1,9 10,2 23,9 
Březen 20,8 62,9 8,2 23,2 22,3 16,1 29,2 15,9 24,8 24,8 
Duben 12,1 43 7,4 63 39,8 70 22,3 39,2 37,1 34,7 
Květen 74,7 19,7 24,7 91,4 55 65,7 89,1 25,8 55,8 57,7 
Červen 34,8 80,4 78,7 21,9 89,1 44,6 58,7 101,1 63,7 66,4 
Červenec 49,7 44,9 91,8 43 8,3 36,9 221,2 57 69,1 59,8 
Srpen 33 22,8 95,9 59,7 78,1 96,1 39,5 42,4 58,4 50 
Září 26,8 28,4 24,3 19,6 97,3 51,2 12,1 112 46,5 37,3 
Říjen 5,1 51,4 50,5 48,1 3,8 32,5 22,5 90,2 38 32,7 
Listopad 81 31,1 23,9 18 37 31,1 77,4 20,1 40 41,4 
Prosinec 30,9 28,4 45,2 34,3 32,9 18,2 36,2 7,4 29,2 26,7 
Rok 380,2 423,7 468,8 461,3 503,6 525,9 626,5 526 489,5 479,7 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Prosinec
Listopad
Říjen
Září
Srpen
Červenec
Červen
Květen
Duben
Březen
Únor
Leden

Graf 1: Srážky 1991-1998 

 

Životní prostředí 
V důsledku těžby uhlí byla oblast dotčena poklesy půdy. Vlivem těžby zde nedošlo 

k výraznému pozměnění prostředí, které by muselo být nahrazeno zcela umělým 

společenstvím. Došlo však k částečnému narušení místních hydrologických poměrů, zejména 

ke změně spádu původních odvodňovacích příkopů. Z těchto důvodů zde místně vznikla 

zamokřená území. 
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Biologické hodnocení lokality 
Oplocenou plochu areálu pokrývá z velké části lesní vegetace. Středem areálu vede účelová 

komunikace lemovaná příkopem. Další odvodňovací příkopy byly budovány svépomocí 

v průběhu zamokřování. Plocha je poznamenána antropogenní činností, vegetace se však 

rozvíjela spontánně. V oblasti se nachází velké množství chráněných druhů rostlin 

a živočichů8. 

                                                
8  RNDr. Klemensová, M. OKD Rekultivace: Biologické hodnocení lokality Staříč – Hatě. 
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6 Organizace povodňové ochrany 
Rozdělení pravomocí a zodpovědností při mimořádné události, kontakty na dotčené osoby 

a orgány podílející se na mimořádné události. 

6.1 Schéma organizace 

SPRÁVNÍ 
RADA

 

VALNÁ 
HROMADA

 

PŘEDSEDA 
SPRÁVNÍ RADY

VÝKONNÝ TAJEMNÍK
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JEDNATEL
 

ČLEN 1
 

ČLEN 2
 

PŘEDSEDA
 

ČLEN 1
 

ČLEN 2
 

DOZORČÍ 
RADA

 

 

Obrázek 2: Organizační schéma OS 
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6.2 Organizace povodňové služby 

Organizace povodňové služby na krajské, městské a střediskové úrovni: 

Kraj Předseda předseda Krajského úřadu 

JUDr. Eva Kafková 

 Kontakt Telefon: *** *** *** 

Fax: *** *** *** 

 Stanoviště Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

 Místopředseda krajské 

povodňové komise 

Vedoucí Referátu Ochrany a obrany 

 Člen krajské povodňové 

komise 

Vedoucí Referátu Životního prostředí 

Město Předseda Primátor města Frýdku-Místku 

 Stanoviště Městský úřad Frýdek-Místek 

Magistrát města Frýdku-Místku, ul.Radniční 1148,  

738 02 

Středisko Stanoviště Kancelář vedoucího střediska 

Pionýrů 764 

738 02 Frýdek-Místek 

 Personální složení Viz Tabulka 6 

Tabulka 5: Povodňová služba 
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Funkce Jméno - funkce telefon 

Předseda Alena Vajdová - předseda správní rady GSM: *** *** *** 

TEL: 558 435 067 

Zástupce Bc. Martin Gavlas - jednatel GSM: *** *** *** 

TEL: 558 435 067 

Člen Zdeňka Mlejnková - hospodář GSM: *** *** *** 

TEL: 558 435 067 

Člen Pavla Kozáková - člen správní rady GSM: *** *** *** 

TEL: 558 435 067 

Člen Jaroslava Kriglerová - člen správní rady GSM: *** *** *** 

TEL: 558 435 067 

Tabulka 6: Personální složení organizace 
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6.3 Schéma toku informací při vzniku mimořádné události 

Schéma toků informací při mimořádné události. 

Krizový štáb kraje
Předseda 

Krajského úřadu
Středisko

Krajská povodňová 
komise

Hasičský 
záchranný sbor

Městská policie

Krizový štáb města

Povodňová komise 
střediska

Primátor města

Oddělení krizového 
řízení

Hasičský 
záchranný sbor 

kraje

 

Obrázek 3: Schéma toku informací 
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6.4 Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity 

Jednotlivé povodňové stupně vyhlašuje povodňová komise střediska přes své členy osobně 

nebo telefonicky do ohroženého prostoru. 

 

Stálá dispečerská služba pro povodí řeky Odry: 

Funkce Adresa Telefon 

Dispečer Povodí Odry 

Horymírova 2347, 738 01 Frýdek - Místek 

tel.: 558 442 911 

fax: *** *** *** 

 

6.5 Stupně povodňové aktivity 

Příslušný stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje při stavech na vodočtu které určuje Tabulka 

7. Dále jsou popsána opatření při jednotlivých stupních povodňové aktivity. 

Tabulka 7: Stupně povodňové aktivity na Olešné9 

Stupeň povodňové 

aktivity 

 

Výška vod. hladiny na vodočtu 

  

Průtokové množství vody 

Q 

I. stupeň 97 (95)* cm 20 m3s-1 

II. stupeň 145 (125)* cm 40 m3s-1 

III. stupeň 150 cm 60 m3s-1 

* různé zdroje se liší ve výšce vodní hladiny 

Průběh povodně je charakterizován hodnotou kulminačního průtoku, tvarem a objemem 

povodňové vlny, dobou výskytu a druhem povodně10. 

 

6.5.1 Přípravná opatření před povodní 

Je nutné zahájit ihned po varování o možnosti vzniku povodně. 

o Seznámit se s povodňovým plánem. 

o Vydat pracovníkům úkoly ke kontrole: 

 Vodoteče (stav vody, koryta, břehů). 

 Posoudit nutnost uložené techniky (motorická zkouška). 

                                                
9  Státní podnik Povodí Odry, URL: <http://www.pod.cz/portal/sap/cz/> [cit. 2007-10-21]. 
10  Povodňový plán České republiky, URL: < http://www.dppcr.cz/html_pub/ > [cit. 2008-4-8]. 
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 Stav pomůcek v externích podmínkách (svítilny, akumulátory, pláště, 

holinky, náhradní zdroje el. energie,čerpadla, přístupy do skladů 

s materiálem). 

o Prověřit spojení do areálu. 

o Aktualizovat personální složení povodňové komise. 

o Připravit pracovníky povodňové komise z hlediska řešení nejnutnějších úkolů, určit 

odpovědnosti. 

o Určit dosažitelnost funkcionářů povodňové komise. 

o Připravit pomocný vodočet. 

o Informovat o opatřeních nadřízené osoby. 

o Upřesnit součinnost při podávání informací s PK MěÚ. 

 

6.5.2 Opatření I. stupně povodňové aktivity 

o Svolat povodňovou komisi-posoudit situaci, vydat úkoly. 

o Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. 

o Poučit vybrané pracovníky o bezpečnosti při práci za povodně. 

o Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, 

zkontrolovat základní zdravotnické pomůcky. 

o Zprovoznit svítilny a prostředky pro práci za tmy. 

o Přezkoušet klíče a zámky od bran, vrat a dveří v zátopovém prostoru. 

o Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie a náhradní osvětlení. 

 

6.5.3  Opatření II. Stupně povodňové aktivity 

o Upřesnit úkoly a opatření k nové situaci. 

o Součinnost s povodňovou komisí Městského úřadu. 

o Přeskládat volně ložené látky znečisťující vodu mimo její dosah - (pohonné hmoty, 

barvy, ředidla, kyseliny, akumulátory, atd.). 

o Doplnit pohonné hmoty do provozní techniky a strojů. 

o Zprovoznit elektrocentrály, provézt jejich zkoušku a uložit mimo záplavový prostor. 

o Řešit přeskládání a upevnění dřeva a dřevěného materiálu proti uplavání. 

o Překontrolovat stav odtokové kanalizace, septiků a jímek. 

o Materiál, který voda silně znehodnocuje uložit mimo dosah vody. 
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o Zhodnotit možnost vytvoření dalších průtokových otvorů, aby nedošlo tlakem 

přitékající vody ke zborcení budov. 

o Vyčlenit potřebný počet pracovníků pro pracovní pohotovost. 

o Vyhodnotit stav splněných opatření a rozhodnout o dalším řízení. 

o Informovat nadřízeného. 

 

6.5.4 Opatření III. Stupně povodňové aktivity 

o Překontrolovat stav na pomocném vodočtu, podle počasí a rychlosti stoupání hladiny 

zhodnotit možnost dalšího rozlivu vody. 

o Koordinovat postupy s městskou a okresní povodňovou komisí. 

o Vypnout v celém prostoru přívody elektrického proudu. 

o Podle možností postupně přestěhovat materiál, který voda silně znehodnocuje. 

o Při zatopení prostorů skladů včas otevřít všechny vchody tak, aby voda mohla volněji 

vtékat a rychleji odtékat. 

o Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. 

o Odstraňovat naplavené předměty, které tvoří na přítoku překážky. 

o Informovat městskou a okresní povodňovou komisi o důležitých změnách stavu 

a situacích. 

o Kontrolovat stav uložení znečišťujících látek (PHM, barvy atd.). 

o Podle situace plnit záchranné práce. 

o Koordinovat postupy pracovníků povodňové komise. 

o Průběžně informovat nadřízeného o stavu. 

 

6.5.5 Opatření po povodni 

o Překontrolovat průchodnost odtokové kanalizace, uvolnit, vyčistit zanesené 

kanalizační vpusti. 

o Stanovit pořadí prací na odstraňování škod, prvotní údržbu, ošetřování techniky, 

materiálu a úklidu budov a ploch. 

o Okamžitě bez prodlení dát proschnout provozní a materiální dokumentaci, knihy, 

sešity a další důležité tiskoviny. 

o V objektech po opadnutí vody zahájit hrubé úklidové práce. 

o Všechen zaplavený materiál ve skladech postupně vyvézt na volné, vyčištěné a oschlé 

prostranství a nechat schnout. 
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o Krytinu podlah ze zaplavených objektů odstranit na základ a vše nechat schnout. 

o Otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře zaplavené elektrické rozvody 

(zásuvky, krabice, rozvodné skříňky). 

o Vystěhovat ze skladu všechen materiál. 

o Pomocí proudové vody odstranit bahno. 

o Po oschnutí ukládat zpět nejdříve nezatopený materiál. 

o Opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob. 

o Zajistit sklady a materiál před odcizením. 

o Informace nadřízenému o odstranění následků povodně, stavu materiálu, budov 

a zařízení. 

o Připravit písemnou zprávu nadřízenému o stavu, opatřeních a požadavcích - vyčíslit 

předběžný rozsah škod. 

o Připravit jednoduchý harmonogram postupu prací na ošetření materiálu a odstranění 

následků povodně na období 1 - 2 měsíců. 

 

6.6 Opatření k ochraně před povodněmi 

Náplň práce povodňových hlídek a služeb. 

 

6.6.1 Povodňové prohlídky 

Jejich účelem je zjišťovat jestli na vodním toku nebo v areálu nevznikají závady, které by 

mohly zvýšit velikost škod při povodni. Budou prováděny 2x ročně. Na jaře před 

předpokládaným táním ledu a v létě po dokončení tání ledu a před letními srážkami. Zápisy se 

provedou do povodňové knihy. 

 

6.6.2 Předpovědní, hlásné a hlídkové povodňové služby 

Členové těchto hlídek budou informovat o možnostech vzniku povodně. Nebezpečný vývoj 

hydrometeorologické situace bude, podle slov Ing. P. Lipiny z oddělení meteorologie a 

klimatologie, sledovat ČHMÚ Praha - pobočka Ostrava, která bude také ve spolupráci 

s Hasičským záchranným sborem Frýdek-Místek varovat obyvatelstvo.  
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6.7 Způsob vyžádání pomoci při povodni 

Žádost o personální, technickou a materiální výpomoc při povodni, mimo působnost střediska 

lze poskytnout na základě vyhlášky přednosty Krajského úřadu o vyhlášení krizového stavu. 

Tuto vyhlášku je třeba v písemné formě zajistit pro potřebu doložení oprávněnosti výpomoci. 

 

Zapůjčenou techniku a materiál pro záchranu osob a majetku, přebírá v místě nasazení 

vedoucí střediska, jeho zástupce nebo jiná kompetentní osoba (starosta obce, velitel HZS, 

velitel policie, … ) na základě písemného zápisu o převzetí. Technika bude po překonání 

mimořádné události navrácena majiteli spolu s adekvátní náhradou ušlého zisku případně jiné 

újmy, byla-li prokazatelně způsobena zapůjčením techniky. 

 

O personální, technické a materiální výpomoci bude, bezodkladně informován předseda 

organizace nebo jeho zástupce a bude vyžádáno písemné potvrzení jeho souhlasu s tímto 

postupem. 

 

6.8 Organizace dopravy 

Vzhledem k uzavírce přístupové cesty do střediska již při I. stupni povodňové aktivity, vyvézt 

bez prodlení a připravit k použití provozní a uloženou techniku. 

Organizace vlastní jen malé množství techniky, kterou by bylo možno použít při mimořádné 

události. 

 

Provozní technika: 

čerpadlo na užitkovou vodu, 

ruční hasicí přístroje(3x), 

krompáč,  

rýč, 

sekera (2x), 

lopaty (2x). 

V objektu parkuje vozidlo dobrovolných hasičů obce Staříč. 

 

Na základě ústní dohody budou další potřebné síly a prostředky pro výpomoc k záchraně osob 

a majetku podle požadavku okresní povodňové komise dodány od Sboru dobrovolných hasičů 

obcí Staříč a Sviadnov. Pokud tato technika nebude stačit k překonání mimořádné události, 

bude dále nápomocen také Hasičský záchranný sbor Frýdek-Místek.  
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7 Informační zabezpečení 
Údaje o telefonním spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi. 

Stupeň Funkce Jméno Funkce při povodni Telefon v pracovní 

době 

Telefon mimo pracovní 

dobu 

Kraj Hejtman Ing. Evžen Tošenovský Vedoucí Krizového štábu a 

Krajské povodňové komise 

TEL: 595 622 440 GSM: *** *** *** 

Kraj Vedoucí Oddělení Havarijního 

plánování a krizového řízení 

Ing. Tomáš Zuber Vedoucí Referátu ochrany a 

obrany 

TEL: 595 622 367 TEL: *** *** *** 

Kraj Velitel Hasičského záchranného 

sboru 

plk. Ing. Zdeněk Nytra Krajský požární rada GSM: *** *** *** GSM: *** *** *** 

Kraj Člen krajské povodňové komise Ing.J.Pagáč vedoucí vodohosp. dispečinku TEL: 558 442 911 GSM: *** *** *** 

Město Starosta Ing. Eva Richterová Předseda městské povodňové 

komise 

TEL: 558 609 100 GSM: *** *** *** 

Město Zástupce starosty Mgr. Petr Cvik Zástupce předsedy městské 

povodňové komise 

TEL: 558 609 113 GSM: *** *** *** 

Město Velitel Hasičského záchranného 

sboru 

plk. Ing. Jan Krupa Hasičský záchranný sbor GSM: *** *** *** GSM: *** *** *** 

Město Velitel Městské Policie Václav Buček Velitel Městské policie TEL: 558 631 481 GSM: *** *** *** 

Středisko Vedoucí střediska Bc. Martin Gavlas  TEL: 558 435 067 GSM: *** *** *** 

Tabulka 8: Telefonní spojení 
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7.1 Evidenční a dokumentační práce 

Přidělení povinností a odpovědností členům Občanského sdružení. Jednotliví členové budou 

pověřeni konkrétními činnostmi až při hrozbě mimořádné události. 

Tabulka 9: Dokumentace 

Záznam - úkol Uložena - místo Záznam povede 

Povodňová kniha Kancelář objektu* Jednatel 

Nejvýše dosažená 

hladina 

Kancelář objektu* Pověřený člen Občanského sdružení 

Fotodokumentace Kancelář objektu* Pověřený člen Občanského sdružení 

Videodokumentace Kancelář objektu* Pověřený člen Občanského sdružení 

Zpráva o povodni Kancelář objektu* Pověřený člen Občanského sdružení 

Souhrnná zpráva Kancelář objektu* Pověření členové správní rady 

 

* V případě ohrožení objektu mimořádnou událostí bude veškerá dokumentace přemístěna do 

budovy sídla Stanice mladých turistů, kanceláře vedoucího oddělení sportu.  
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8  Závěr 
Bakalářské práce zpracovává povodňový plán pro Středisko ekologické výchovy Hatě. 

Povodňový plán si vyžádal majitel objektu v nájemní smlouvě jako reakci na katastrofální 

povodně v roce 1997. Pravděpodobnost zaplavení ekologického střediska a přilehlých území 

vlivem vzestupu vodní hladiny nedaleké vodoteče je totiž vzhledem k jeho poloze dost 

pravděpodobná. Ačkoli je daný objekt již dlouhou dobu pronajímán, dosud nebyla tato 

smluvní podmínka splněna. 

Zpracování povodňového plánu vychází především ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a ze 

vzorového povodňového plánu České republiky, který na svých internetových stránkách 

uveřejňuje ministerstvo životního prostředí. 

Do současné doby nebyla známa žádná existující dokumentace, která by obsahovala minulé či 

současné ucelené informace o hydrologické situaci v areálu. Získání dokumentů k této části 

práce bylo nejvíce časově náročné. Za pomoci vedoucího ekologického střediska a členů 

zastupitelstva obce Staříč byly nalezeny podklady OKD Paskov, které značně pomohly při 

zpracování povodňového plánu a mohou nyní sloužit také při řešení jiných mimořádných 

událostí. 

Pro účely organizace bylo nutno dle zákona 254/2001 Sb. přesně definovat jednotlivé stupně 

povodňové aktivity a základní pojmy týkající se povodňové problematiky. 

Na základě informací z povodí Odry byly sepsány průtoková množství vody pro danou 

vodoteč a jednotlivé stupně povodňové aktivity, které vycházely z klimatických podmínek 

dané oblasti. Provedlo se také celkové utřídění hydrologických informací do stručné a 

jednoduše srozumitelné podoby tak, aby mohly být použity i při mimořádné události. 

Ve spolupráci s Občanským Sdružením sídlícím v tomto areálu, magistrátem města Frýdku-

Místku a Povodí Odry vznikly organizační tabulky řešící postupy zainteresovaných osob při 

hrozícím nebezpečí. Dále byly pro lepší orientaci a jednotnost údajů sepsány kontakty na 

důležité osoby a instituce podílející se na záchranných a likvidačních pracích. 

V plánu jsem vytyčila odpovědnosti osob podílejících se na řešení mimořádné události při 

jednotlivých stupních povodňové aktivity a stanovila pravomoci vedoucích činitelů tak, aby 

nedocházelo k dezorientaci a zkreslování informací v klíčových uzlech organizační struktury. 

Byl přesně určen způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity. 

Byla navržena opatření k eliminaci škod na zdraví osob, majetku a životním prostředí. Aby 

tato opatření byla maximálně účelná, bude je nutno realizovat před, během a po mimořádné 

události v přesně stanoveném pořadí. Při dodržení těchto postupů se dá předpokládat co 

nejmenší negativní vliv na další činnost Střediska. Tím byly splněny cíle stanovené v úvodu. 
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Vybavenost objektu pro případ mimořádné událost tohoto typu je jen malá a zaměstnanci a 

osoby pohybující se v areálu nebyli dosud připraveni na řešení podobných událostí.  

Vzhledem ke zjištěné situaci doporučuji doplnit potřebnou techniku minimálně o kalová 

čerpadla. V lepším případě by bylo vhodné zavést do objektu rozvody pitné vody. Jsem si 

však vědoma finanční náročnosti tohoto kroku i skutečnosti že organizace v této době nemá 

dostatečné finanční prostředky na jeho realizaci. Také bych zavedla pravidelná školení a 

prověřování znalostí zaměstnanců minimálně jedenkrát za 2 roky, například testovou formou. 

Na základě získaných podkladů byl zpracován tento povodňový plán, který by měl posloužit 

pro účinnější a rychlejší řešení povodňových situací, ale také jako školící materiál pro 

přípravu zaměstnanců pohybujících se v areálu.  
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