
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

Aktualizace povodňového plánu 

obce Morávka 

 

 

Student: Tomáš Peter 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Smetana Marek Ph.D. 

Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce: 28. 11. 2008 

Termín odevzdání bakalářské práce: 30. 4. 2009 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 
 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně." 

 

V Ostravě dne 30. 4. 2009 ………………………… 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Rád bych poděkoval doc. Ing. Marku Smetanovi Ph.D., vedoucímu bakalářské práce, 

za odborné vedení v průběhu práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Jiřímu Pagáčovi a 

panu Ing. Zdeňku Ševčíkovi za poskytnuté materiály a konzultace k dané problematice. 



  

Anotace 
 

PETER T.: Aktualizace povodňového plánu obce Morávka. Bakalářská práce. VŠB-

TU Ostrava, 2009. 

 

Bakalářská práce se zabývá povodněmi z pohledu povodňového plánování. Je zde 

uvedeno co je to povodeň a jaké jsou její druhy. Dále řeší stupně povodňové aktivity, přes 

které se dostáváme k povodňovým orgánům. Podrobně jsou rozebrány povodňové plány se 

zaměřením na povodňový plán obce a nechybí ani výčet právních podkladů souvisejících 

s povodněmi. Zmíněna byla i protipovodňová ochrana v Bavorsku. Poslední část se věnuje 

obci Morávka a jejímu povodňovému plánu.  
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PETER T.: Flood plan village Morávka updating. Bachelor thesis. VŠB-TU Ostrava, 

2009. 

 

This bachelor thesis deals with floods in terms of flood planning. It is defined what a 

flood is and what its types are. Then the thesis deals with the degrees of flood activity and 

subsequently with flood authorities. Flood plans are analyzed in detail, focusing on 

municipality flood plan, and there is also a list of legal documents related to floods. Flood 

protection in Bavaria has also been mentioned. The last part of the thesis is focused on the 

village of  Morávka  and its flood plan. 
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1 Úvod 

Od nepaměti si utváříme prostředí kolem sebe k obrazu svému a využíváme jeho 

zdrojů bez uvědomění si následků. Rozrůstání lidstva geometrickou řadou vedlo k osídlení 

všech míst na světě jen trochu vhodných k životu. Z toho důvodu, ať už jakákoli katastrofa 

zasáhne naši planetu, bude mít vždy nějaký účinek na lidi a infrastrukturu, kterou si kolem 

sebe vybudovali. 

Vzniku přírodních katastrof zabránit nelze, ale ke zmírnění základní příčiny 

navyšování počtu a síly těchto událostí v důsledku globálního oteplování jsou již vyvíjeny 

iniciativy po celém světě. Dalším nutným krokem jednotlivých vlád je příprava na konkrétní 

katastrofy hrozící na jejich území.  

V rámci prevence je nutná příprava a vybavenost zasahujících složek, řídících orgánů 

a obyvatelstva na hrozící události. Důležité je i zajištění infrastruktury na možné katastrofy ve 

smyslu technické bezpečnosti a možné nahraditelnosti v systému. Spojit tyto úkoly lze 

pečlivým plánováním a zavedením těchto plánů do praxe. 

V ČR patří v historickém součtu z hlediska ztrát na životech a materiálních škodách 

k nejvíce ohrožujícím katastrofám povodně. Důkazem jsou i nedávné povodně na Moravě a 

ve Slezsku v roce 1997 a v Čechách v roce 2002. Plánování pro případ povodní je v ČR 

řešeno od úrovně ministerské, krajské, přes obce s rozšířenou působností až po jednotlivé 

obce. Ty mají za úkol vypracovat svůj povodňový plán v souladu s povodňovým plánem 

nadřízené obce s rozšířenou působností . 

Jeden z povodňových plánů obcí, konkrétně povodňový plán obce Morávka jsem se 

rozhodl zaktualizovat, případně upravit a doplnit o chybějící informace, aby byly splněny 

legislativní požadavky a zároveň se zvýšila ochrana obyvatelstva před přírodní katastrofou. 

Můj výběr ovlivnila skutečnost, že obec Morávka je sousední obcí vesnice ve které bydlím a 

také to, že se v jejím katastru nachází vodní dílo Morávka, jenž činí tuto lokalitu zajímavější. 

Hlavní cíle práce na povodňovém plánu jsou: 

 doplnění údajů dle legislativních požadavků 

 aktualizace uvedených informací 

 zvýšení přehlednosti  
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2 Rešerše 

KOVÁŘ, Milan. Ochrana před povodněmi. [s.l.] : [s.n.], 2004. 100 s. ISBN 80-7254-499-3. 

Publikace řeší komplexně problematiku povodní. Autor v ní popisuje jednotlivé 

druhy povodní, přípravu na ně a následná opatření omezující dopad na společnost a životní 

prostředí. Je zde popsáno fungování IZS a její koordinace za povodní. Zmíněny jsou i největší 

katastrofy na vodních dílech v historii. Závěrem je uveden seznam členů Asociace 

zpracovatelů povodňových plánů v České republice. 

 

VAISHAR, Antonín, et al. Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy. [s.l.] : [s.n.], 2002. 

131 s. ISBN 80-86377-08-3. 

Kniha neřeší teoretickou rovinu povodní, ale zaměřuje se na konkrétní povodně 

v roce 1997 na řece Moravě. Je výsledkem výzkumu vzniku povodně a následného ovlivnění 

krajiny a obyvatelstva v okolí řeky. Součástí je i šest regionálně geografických studií z oblastí 

s různou charakteristikou příčin, průběhu a následků povodní. Na závěr jsou stanoveny možné 

metody prevence povodňových škod vycházejících z případových studií. 

 

SLAVÍKOVÁ, Lenka, et al. Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích. [s.l.] : 

[s.n.], 2007. 80 s. ISBN 978-80-86684-48-2. 

Publikace srozumitelnou a jednoduchou formou informuje o problematice povodní, 

protipovodňové ochraně a způsobech nakládání s dešťovou vodou v zastavěných částech 

měst. Prioritně se zaměřuje na území hlavního města Prahy, řadu uvedených poznatků lze 

však využít pro urbanizovaná území obecně. 
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3 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. [1] 

3.1 Přirozená povodeň 

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

srážkami nebo chodem ledů. 

Druhy přirozených povodní [2]: 

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

s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích 

a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků. 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla 

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

a větších tocích. 

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

za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat 

kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých 

vějířovitých povodích. 

 zimní povodně způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. Vyskytují 

se v úsecích toku náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových zácp. 

 povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami jako sesuvy půdy, ledové jevy, ucpání 

profilů propustek nebo nahromadění naplavenin v kritických místech (mostní profily). 

3.2 Zvláštní povodeň 

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

vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické 

situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem.  
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Druhy zvláštních povodní [3]: 

 zvláštní povodeň typu 1 vzniká protržením hráze vodního díla 

 zvláštní povodeň typu 2 vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo 

výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody). 

 zvláštní povodeň typu 3 vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody 

z vodního díla. 

 

Zvláštní povodeň typu 2 nebo 3 je limitována maximálním odtokem z konkrétního 

vodního díla a svým průběhem se zvlášť neliší od přirozené povodně. Kdežto zvláštní 

povodeň typu 1, která výrazně přesahuje stanovenou záplavovou oblast a svým rychlým 

průběhem dokáže v krátké době zdevastovat rozsáhlé území představuje výrazné nebezpečí 

pro obyvatelstvo a infrastrukturu nacházející se pod vodním dílem. Příkladem může být      

120 metrů vysoká přehrada Teton v USA, která se po svém napuštění 5. 6. 1976 během            

3 hodin zbortila a připravila 14 lidí o život a 25 000 lidí o střechu nad hlavou. 

 

 

 
Obrázek 1: Bortící se přehrada Teton Zdroj: [13] 



 5 

4 Stupně povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí a určují rozsah 

opatření prováděných na ochranu před povodněmi. Jsou obvykle vázané na určité objektivně 

stanovené vodní stavy nebo průtoky v hlásném profilu vodního toku, popř. na mezní nebo 

kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, průsak nebo 

deformace hráze, vznik ledových nápěchů a barier, chod ledu apod.).  

Směrodatné stavy pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy 

v povodňových plánech a spolu s nimi schvalovány povodňovými orgány. Směrodatné 

povodňové stavy uvedené v povodňových plánech větších územních celků musí být 

zohledněny i v místně příslušných povodňových plánech územních celků. 

Povodňové orgány však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných 

důvodů, např. na základě výstrahy předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo doporučení 

správců povodí. Stupně povodňové aktivity se vyjadřují třemi stupni. [2] 

První stupeň povodňové aktivity (bdělost) 

Nevyhlašuje se, nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí, zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. Za stav bdělosti 

se rovněž považuje situace označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ. 

Na vodních dílech nastává tento stav i při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů 

a skutečností, které by z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností 

mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně. [2] 

Druhý stupeň povodňové aktivity (pohotovost) 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve 

skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Vývoj situace je nutno nadále pečlivě sledovat, aktivizují se povodňové orgány a další složky 

povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle 

možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně. 

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 
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ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, 

provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. [2] 

Třetí stupeň povodňové aktivity (ohrožení) 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku 

větších škod, při 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. [2] 

4.1 Hlásný profil 

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

průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií [14]: 

 

 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. K hlásným profilům kategorie A jsou zpracovány tzv. evidenční listy. 

Tyto hlásné profily jsou vybaveny vodoměrnou stanicí s vodočetnou latí a místním 

záznamem nebo automatickou stanicí s dálkovým přenosem dat do sběrného centra. 

 doplňkové hlásné profily (kategorie B) - jsou profily na vodních tocích, které jsou 

nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. 

Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.                 

K hlásným profilům kategorie B jsou zpracovány tzv. evidenční listy. 

 pomocné hlásné profily (kategorie C) - jsou účelové profily na vodních tocích, které 

mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených 

nemovitostí. 

 

Pozorování vodních stavů zabezpečují v hlásných profilech jejich provozovatelé, 

kteří zasílají hlášení určeným příjemcům v evidenčním listu hlásného profilu. 
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Obrázek 2: Příklad evidenčního listu hlásného profilu Zdroj: [15] 
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5 Povodňové orgány 

Povodňové orgány zabezpečují řízení ochrany před povodněmi, což znamená, že 

zajišťují 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. [1] 

Členění povodňových orgánů mimo povodeň [5]: 

 Ministerstvo životního prostředí 

 krajské úřady 

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

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí 

Členění povodňových orgánů za povodně [5]: 

 Ústřední povodňová komise - zřízena vládou, která též schvaluje její statut. Předsedou 

je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra. 

 povodňové komise krajů - zřizují a předsedají jim hejtmanové krajů 

 povodňové komise ORP a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí 

stanovené Statutem hlavního města Prahy - zřizují je a předsedají jim starostové, ti 

také jmenují členy z řad pracovníků úřadu, orgánů a právnických osob činných 

v povodňové ochraně a jsou podřízeny povodňovým komisím krajů. 

 povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí - 

zřizují je rady obcí (nejsou-li zřízeny, činnost zabezpečují rady obcí). Předsedy jsou 

starostové a podřízeny jsou povodňovým komisím ORP. 

 

Vzhledem k zaměření bakalářské práce na povodňový plán obce se budu dále v této 

kapitole zabývat podrobněji už jen povodňovými orgány obcí a jejich nadřízenými 

povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností. 
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5.1 Činnost povodňových orgánů mimo povodeň 

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány ve svých územních a správních 

obvodech orgány obcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje [8]: 

 zpracování povodňového plánu správního obvodu ORP (předkládá správci povodí 

k odbornému stanovisku) 

 aktualizaci povodňového plánu (věcná a grafická část povodňového plánu jednou 

ročně, zpravidla na jaře, organizační část průběžně) 

 předložení povodňového plánu krajskému úřadu k potvrzení souladu s povodňovým 

plánem kraje 

 potvrzení souladu věcné a grafické části povodňových plánů obcí s povodňovým 

plánem ORP 

 organizaci provádění povodňových prohlídek 

 prověřování připravenosti účastníků povodňové ochrany podle povodňových plánů 

 uložení podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska 

povodňové ochrany 

 organizování odborných školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a 

účastníků ochrany před povodněmi 

Orgán obce zajišťuje [8]: 

 zpracování povodňového plánu obce (předkládá správci povodí nebo správci toku 

k odbornému stanovisku) 

 aktualizaci povodňového plánu (věcnou a grafickou část povodňového plánu jednou 

ročně, zpravidla na jaře, organizační část průběžně) 

 předložení povodňového plánu obecnímu úřadu ORP k potvrzení souladu 

s povodňovým plánem ORP 

 potvrzení souladu věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků pozemků a 

staveb v záplavových územích nebo zhorčujících průběh povodně s povodňovým 

plánem obce 

 provádění povodňových prohlídek 

 prověřování připravenosti účastníků povodňové ochrany podle povodňových plánů 
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5.2 Činnost povodňových orgánů za povodně 

Povodňovým orgánem za povodně je podle zákona [1] povodňová komise. Výjimku 

tvoří pouze obce, kde povodňovou komisi obecní rada zřídit nemusí, v tomto případě 

příslušné povinnosti vykonává obecní rada. 

Povodňová komise obce s rozšířenou působností zajišťuje [8]: 

 organizaci a řízení hlásné povodňové služby ve svém správním obvodu 

 informování o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, 

Povodí Odry, s.p., ČHMÚ a HZS 

 vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity v rámci územní působnosti 

 organizaci, řízení, koordinaci a ukládání opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňového plánu 

 řízení a koordinaci opatření prováděných povodňovými orgány obcí, pro řízení a 

organizaci záchranných prací využívá operační středisko HZS 

 spolupráci s povodňovými orgány obcí při zajišťování nutné hygienické a zdravotní 

péče 

 organizaci náhradního zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území 

 v nutných případech (není-li svolána povodňová komise kraje) nařízení nad rámec 

schválených manipulačních řádů po dohodě se správcem povodí mimořádné 

manipulace s možným dosahem v rámci správního území ORP 

 vedení záznamů v povodňové knize 

 

Povodňový orgán může za povodně požádat nadřízený povodňový orgán o převzetí 

řízení ochrany před povodněmi, pokud svými prostředky sám nestačí zvládnou povodňovou 

situaci. 

Převezme-li řízení nadřízená povodňová komise, zůstává povodňový orgán dále 

v činnosti, plní pak opatření podle povodňového plánu v součinnosti a podle pokynů 

nadřízeného orgánu. 
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Povodňová komise obce zajišťuje [8]: 

 vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity 

 informování o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a 

povodňový orgán ORP 

 organizaci, řízení, koordinaci a ukládání opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňového plánu 

 pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení 

náhradních funkcí v území 

 v případě potřeby od právnických a fyzických osob vyžaduje osobní a věcnou pomoc; 

 zabezpečení evakuace, dočasné ubytování a návrat evakuovaných občanů, včetně 

stravování 

 další záchranné práce 

 nutnou hygienickou a zdravotní péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další 

povodní narušené funkce v území 

 vedení záznamů v povodňové knize 

5.3 Činnost povodňových orgánů po povodni 

Po odvolání třetího a druhého stupně povodňové aktivity povodňová komise ukončí 

svou činnost a následné povinnosti přebírají povodňové orgány územních celků (obecní úřad, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad a ministerstvo životního prostředí). 

Orgán obce a obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťují [8]: 

 provádění prohlídek po povodni 

 hodnocení rozsahu a výše škod 

 hodnocení účelnosti provedených opatření 

 zpracování zprávy o povodni 
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6 Subjekty podílející se na ochraně před 

povodněmi 

Ostatní subjekty zajišťující ochranu před povodněmi vykonávají příslušné činnosti 

v závislosti na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci 

nejdůležitějších subjektů jsou obvykle členy příslušné povodňové komise. Při povodni 

postupují podle vlastních povodňových plánů a pokynů povodňových orgánů.  

Koordinace opatření, která mohou ovlivnit odtokové poměry v rámci oblastí povodí, 

je zajišťována z úrovně správců významných vodních toků (jednotlivé státní podniky Povodí), 

k jejichž odbornému stanovisku jsou povodňové orgány povinny přihlížet. Další subjekty 

podílející se na ochraně před povodněmi [2]: 

 správci drobných vodních toků 

 vlastníci (uživatelé) nebo správci objektů na vodních tocích 

 pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ 

 vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území 

 Hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany 

 útvary Polici ČR 

 složky Armády ČR 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 organizace pověřená prováděním technicko bezpečnostního dohledu na vodních dílech 

 další subjekty, které mohou pomoci např. dopravními prostředky a těžkou 

mechanizací 

 

  
 Obrázek 3: Subjekty účastnící se ochrany před povodněmi 
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7 Povodňové plány 

Povodňové plány 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. 

U povodňových plánů územních celků zpracovatelé každoročně prověřují jejich 

aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují. Ostatní povodňové 

plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly 

zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového 

plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně. 

Věcnou a grafickou část povodňového plánu územních celků a jeho změny 

zpracovatelé předkládají nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu 

s povodňovým plánem vyšší úrovně. U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje 

soulad povodňový orgán obce. Potvrzením souladu se stává věcná a grafická část 

povodňového plánu závaznou. 

Organizační část povodňového plánu zpracovatelé průběžně upravují a poskytují 

dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi k využití. Na 

potvrzení souladu se nevztahuje správní řád. [5] 

Povodňové plány územních celků [5]: 

 povodňový plán ČR - zpracovává MŽP ve spolupráci s MZe a vybranými rezorty 

 povodňové plány správních obvodů krajů - zpracovávají příslušné orgány krajů 

v přenesené působnosti úkolů státní správy ve spolupráci se správci povodí 

 povodňové plány ORP - zpracovávají ORP ve svém správním obvodu 

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

může dojít k povodni 

 

Pro pozemky a stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území 

nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávaní jejich vlastníci ostatní povodňové plány 

pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce. [5] 



 14 

7.1 Struktura povodňového plánu obce 

Informace, které musí obsahovat povodňový plán obce jsou uvedeny v Metodice pro 

zpracování povodňového plánu obce z roku 2002 [16][8], v Odvětvové technické normě 

vodního hospodářství 752931 z roku 2006 [4] a Metodice pro povodňové orgány z roku 2008. 

Souhrn informací ze zmíněných dokumentů je uveden dále v textu, ty byly využívány i při 

úpravě povodňového plánu obce Morávka. 

 

 
Obrázek 4: Členění povodňového plánu 

7.1.1 Věcná část 

Ve věcné části povodňového plánu jsou uvedeny základní informace potřebné pro 

zajištění povodňové ochrany obce, jako jsou stručný popis území, základní  hydrologické 

údaje, zdroje informací o povodni, ohrožená místa a objekty, popis jejich ochrany (evakuace, 

zabezpečovací práce, záchranné práce), popis činnosti povodňové komise, soupis potřebného 

materiálu a jeho uložení apod. 

Základní hydrologické údaje 

 Uvádí se informace o vodním toku (tocích) v obci. Míra ochrany obce (na jakou 

vodu je obec chráněna - vyjádřeno pomocí n-leté vody). Jde o průtoky 1,2,5,10,20,50,100-

letých vod, plocha povodí, průměrný roční průtok. Pokud jsou v obci úseky toku s rozlišnou 

mírou ochrany, rozdělit obec na úseky a jednotlivě popsat. 
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Stručná charakteristika území obce, které vodní toky obcí protékají, která vodní díla 

ovlivňují průtok vody v obci (objemy, správce, kapacity výpustí apod.), výskyt svážných 

území, místa náchylná na výskyt ledových jevů apod. 

Informace o historických povodních, pokud jsou známé (datum výskytu,             

max. průtok, příčiny, povodňové škody, zaplavené území). Seznam povodňových značek, 

pokud v obci existují (místo, nadmořskou výšku, datum povodně). Měrné křivky koryta, 

pokud jsou známé (předpokladem je instalovaná vodočetná lať). Měrná křivka umožňuje 

vyhodnotit průtok na základě odečtu hladiny na vodočetné lati. 

Analýza časových možností 

Posoudí se průběh pozorovaných nebo modelovaných povodňových vln ve vztahu 

k jednotlivým SPA a hlásným profilům na tocích. 

Charakteristika ohrožených objektů 

Seznam významných objektů, které se nacházejí v záplavovém území (školy, školky, 

nemocnice, domovy důchodců, průmyslové podniky, které nakládají s nebezpečnými látkami, 

sklady, zemědělské budovy se zvířaty apod.) a seznam ohrožených domů. Pro každý objekt 

musí mít jeho vlastník zpracován povodňový plán, do povodňového plánu obce se uvede 

výtah z těchto povodňových plánů. Obec při tvorbě svého povodňového plánu provede 

koordinaci činností vlastníků objektů s činností obce za povodně (např. koordinaci použitých 

evakuačních tras, místa náhradního ubytování a uskladnění majetku apod.).  

Místa a zařízení, se kterými musí být za povodně manipulováno (odstavení hlavních 

uzávěrů vody, plynu, elektřiny, zpětné klapky v ochranných hrázích, na kanalizaci, stavidla 

apod.), kdo a za jakého vodního stavu s nimi manipuluje. Používají-li se mobilní 

protipovodňové zábrany, uvede se, kdo s nimi manipuluje, kdy se instalují a kde jsou uloženy. 

Uvést opatření proti zaplavení vnitřními vodami (např. splaškové nebo dešťové 

vody), které nemohou za povodně kanalizací volně odtékat do vodního toku. Zkušenosti          

z minulých povodní (každá povodeň je jiná a má jiný průběh) i zimních. 

Druh a rozsah ohrožení 

U přirozené povodně se zvažuje možnost průběhu povodně vzhledem k údajům 

ČHMÚ a skutečným historickým povodním, účinnost předpovědi a předpokládaný rozsah 

ohrožení. 
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U přirozené povodně ovlivněné mimořádnými příčinami se zvažuje možnost 

mimořádných příčin, které mají za následek vznik povodní (výskyt sesuvů, ledových jevů, 

plovoucích předmětů) a určí se kritická místa pro jejich vznik. 

U zvláštní povodně se uvede 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. 

Stupně povodňové aktivity 

Stanoví se jednotlivé SPA v závislosti na směrodatných povodňových stavech podle 

dosažených výšek vodní hladiny na stanovených vodočtech, jim odpovídajících průtocích a 

analýze časových možností. Ve vazbě na jednotlivé SPA se stanoví nutný rozsah opatření, 

prováděných při jejich vyhlášení. U vodních toků, kde povodně mohou proběhnout ve velmi 

krátkém časovém intervalu, je třeba zvážit režim stupňů povodňové aktivity. 

Určení činností povodňové komise při dosažení jednotlivých SPA (kdy je 

informována hlásnou službou, od kterého stupně má dosažitelnost, od kterého stupně a kde se 

schází, které činnosti zajišťují jednotliví členové apod.). 

Zabezpečovací práce 

Kdo zabezpečovací práce provádí (především vlastníci pozemků a staveb jsou 

povinni provádět zabezpečovací práce na svém majetku, dále  dobrovolní hasiči, firmy na 

území obce), přitom se především hledají místní zdroje. Vytipovat, kde se zabezpečovací 

práce provádí, na kterém ohroženém objektu nebo úseku toku (např. uvolňování naplavenin 

na mostech). 

Kde jsou k tomu uloženy potřebné prostředky (pytle, písek), popř. která firma je 

může operativně poskytnout (seznam firem, dostupné mechanismy, dostupný materiál na 

skladech, uložení nářadí apod.). Kontakty na firmy jsou uvedeny v organizační části 

povodňového plánu. 
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Záchranné práce 

Které složky budou záchranné práce provádět (dobrovolní hasiči, obecní policie, 

policie ČR, určení občané apod.), v jakém počtu se mohou záchranných prací zúčastnit, 

oprávnění k vyzvání do akce, koordinace jejich činnosti. 

Předpokládaný počet evakuovaných osob určený z rozsahu záplavového území a 

ohrožených objektů (včetně klasifikace přemístitelnosti), místa ubytování evakuovaných osob 

(umístění ve školách, ubytovnách, provést koordinaci s ubytovacími možnostmi sousedních 

obcí), zabezpečení stravování, hygienického zázemí atd. Jaké prostředky budou k evakuaci 

osob použity (čluny, vozidla, autobusy, nákladní auta, apod.).  

Předpokládaný  počet  evakuovaných  zvířat,   způsob   evakuace  a  místo dočasného 

ustájení, zásobování vodou apod. Předpokládaný rozsah evakuovaného majetku, způsob 

dopravy (seznam nákladních automobilů, nakládací techniky apod.), použité trasy dopravy na 

místo uložení, zajištění ostrahy uloženého majetku. Je nutné vycházet z povodňových plánů 

vlastníků nemovitostí. 

Způsob ostrahy evakuovaných zaplavených oblastí, zajištění proti rabování. Zajištění 

náhradní dopravy při zničení nebo zaplavení komunikací, objízdné trasy, uložení prostředků 

pro vyznačení objížděk, kontrola dopravy. 

7.1.2 Organizační část 

Tato část povodňového plánu obsahuje zejména jmenné seznamy účastníků ochrany 

před povodněmi, složení povodňových komisí a kontakty na ně (vlastní, sousedící na vodním 

toku nad a pod obcí a nadřízenou), úkoly hlídkové a hlásné služby, další potřebná spojení a 

organizaci povodňových prohlídek. 

Hlídková služba 

Kdo bude hlídkovou službu vykonávat - určit jmenovitě odpovědnou osobu a 

náhradníka, nejlépe z řad občanů, kteří bydlí mimo záplavové území, je možné se dohodnout 

o výkonu této služby s obecní policií nebo dobrovolnými hasiči. Určit trasu pochůzky, 

kontrolovaná místa, spojovací prostředky a četnost pochůzek při jednotlivých SPA.  
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Hlásná služba 

Kdo funkci hlásné služby vykonává, kdo je náhradník, jaké komunikační prostředky 

má k dispozici (telefon, vysílačku, místní rozhlas, sirény apod.). Od kterého okamžiku je 

hlásná služba ve funkci, při kterém vodním stavu svolává povodňovou komisi. 

Povodňové komise 

Složení povodňové komise obce a jejího pracovního štábu, jestli byl zřízen. Kontakt 

na povodňovou komisi (hlásnou službu) obce ležící nad a pod obcí Kontakt na podřízené 

povodňové komise vlastníků pozemků a nemovitostí na území obce Kontakt na nadřízenou 

povodňovou komisi ORP 

Organizace povodňové služby 

Uvede se zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby, 

zabezpečení vlastní hlásné povodňové služby včetně vazeb na další povodňové orgány. 

Způsob vyhlašování SPA a varování obyvatelstva 

Uvedou se vazby a spojení na účastníky ochrany před povodněmi a technické 

prostředky povodňového orgánu pro vyhlášení stupňů SPA a varování obyvatelstva (sirény, 

místní rozhlas, kabelová televize, aj.) a způsob jejich použití. 

Organizace dopravy 

Do části věcné se uvedou předpokládané uzavírky cest a navrhované objízdné trasy. 

Do organizační části se uvede zabezpečení informovanosti o změnách a organizaci náhradní 

dopravy při povodni. 

Způsob vyžádání pomoci při povodni 

Uvede se 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. 
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Schéma toku informací 

Uvede se hierarchie povodňových orgánů z hlediska toku informací, včetně vazby na 

integrovaný záchranný systém. 

Spojení 

Spojení na správce toku s uvedením konkrétní osoby, na organizace, které poskytnou 

údaje o průběhu povodně, předpovědní službu, na podniky a firmy, které působí na území 

obce a mohou poskytnout prostředky a techniku na zabezpečovací a záchranné práce. 

Povodňová kniha 

Kde je povodňová kniha uložena, seznam osob oprávněných v ní provádět zápisy       

a podepisovat záznamy. 

Povodňové prohlídky 

Kdo povodňové prohlídky z řad zástupců obce vykonává, které organizace se dále 

prohlídek zúčastňují, kdy se povodňové prohlídky konají, jakým způsobem se organizují, kdo 

odpovídá za řešení zjištěných nedostatků. 

7.1.3 Grafická část 

Do grafické části povodňového plánu spadá mapa obce vhodného měřítka 

s vyznačením záplavového území, hlásných profilů, ohrožených objektů, dopravních 

omezení, evakuačních tras a míst soustředění evakuovaných obyvatel. 
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7.2 Podklady pro vypracování povodňového plánu 

K vytvoření povodňového plánu jsou nutné základní údaje o územní jednotce.          

O vodních tocích nacházejících se na tomto území, jejich chování za povodně a všech prvcích 

ovlivňujících průtok. Dále jsou nutné informace o obyvatelstvu a objektech nacházejících se 

v ohrožené oblasti. Dalšími poklady jsou plány související s povodňovým plánováním. [4] 

Hydrologické a hydraulické podklady [4]: 

 hydrogramy známých povodní 

 postupové doby při průběhu povodní 

 stanovená záplavová území 

 rozsah území, zaplavených při známých povodních 

 hladiny a hodnoty N-letých průtoků 

 historické údaje (značky velkých vod, údaje od místních obyvatel o dosažených 

hladinách v minulosti) 

 průtočné kapacity zájmových úseků toků, objektů na tocích, transformace 

povodňových vln nádržemi, korytem a inundací, průtočná charakteristika záplavového 

území 

 údaje o existenci vodních děl na toku a jejich povinné dokumentaci 

Technické podklady [4]: 

 mapové podklady ve vhodném měřítku 

 popis zájmového území nebo objektu s výškovými údaji 

 demografické údaje 

 seznam a charakteristika ohrožených nemovitostí a objektů 

 kritické profily na toku 

 skládkování nebo skladování materiálu v ohroženém území nebo objektu - sleduje se 

především možnost ohrožení jakosti vody, odplavení s následným omezením průtočné 

kapacity vodního toku 

 ohrožení pozemků v povodí erozí 

 dostupné způsoby pro přijímání a předávání informací 
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Organizační podklady [4]: 

 související povodňové plány 

 složení povodňových komisí a ostatní účastníci ochrany před povodněmi (personální    

a technické vybavení) 

 plán vyrozumění odpovědných orgánů a varování obyvatelstva 

 související havarijní a krizové plány 

 plán evakuace obyvatel při povodni 

 popřípadě údaje o organizaci osazení mobilních protipovodňových zábran a uzavření 

povodňových uzávěrů na stokové síti. [4] 

7.3 Zavedení povodňového plánu do praxe 

Zpracovatel projedná povodňový plán v orgánu obce a obec zašle svůj povodňový 

plán příslušnému správci toku k odbornému stanovisku. Případné připomínky správce toku 

zapracuje do povodňového plánu 

Obec zašle svůj povodňový plán k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce 

s rozšířenou působností. Případné připomínky nadřízeného povodňového orgánu  zapracuje 

do povodňového plánu. 

Obec potvrdí soulad povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb na území obce 

a při tom je bude informovat o všech důležitých organizačních opatřeních, které se jich týkají 

(způsobu vyhlašování SPA, určeném náhradním ubytování, požité evakuační trasy, způsob 

přepravy apod.) 
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8 Právní předpisy související s povodněmi 

Problematice povodní je v důsledku vzrůstajícího dopadu na obyvatelstvo a 

finančních ztrát věnována v posledních desetiletích větší pozornost než dříve. S tím souvisí i 

právní prostředí týkající se této oblasti, které je značně rozsáhlé ve snaze maximálně zvýšit 

ochranu před povodněmi a zmírnit její následky. 

Směrnice Evropského společenství [2]: 

 Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES - o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik 

Základní právní předpisy [2]: 

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

předpisů - povodňová opatření, záplavová území, stupně povodňové aktivity, 

povodňové plány, povodňové prohlídky, předpovědní a hlásná povodňová služba, 

povodňové záchranné a zabezpečovací práce, dokumentace a vyhodnocení povodní, 

povodňové orgány, ostatní účastníci ochrany před povodněmi, náklady na opatření 

na ochranu před povodněmi 

 Zákon č. 105/1991 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

ČR, ve znění pozdějších předpisů - působnost ústředních orgánů státní správy 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - samostatná působnost 

obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů - působnost orgánů 

státní správy 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů - 

působnost orgánů státní správy 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů - práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného 

zdraví i pro případy mimořádných událostí 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - ochrana 

života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách, nasazení jednotek PO 

a jejich součinnost 



 23 

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů - poskytování státní 

podpory při živelních pohromách 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - součinnost 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, úkoly a postavení 

jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - definice krizových situací, 

orgány krizového řízení, finanční zabezpečení krizových situací 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů - 

vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů, použití vojenské techniky při 

mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí, 

spolupráce armádních složek při povodňových situacích 

Související zákonné předpisy [2]: 

 Vyhláška MZe ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 

toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků - činnost 

správců vodních toků 

 Vyhláška MŽP ČR č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 

díly - výkon odborného technicko bezpečnostního dohledu, kategorizace 

vodohospodářských děl 

 Vyhláška MZe ČR č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl - obsahy manipulačních a provozní řádů 

 Vyhláška MŽP ČR č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu                 

a stanovování záplavových území - způsob a rozsah zpracování návrhu a stanovování 

záplavového území 

 Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - územní 

plánování 

 Nařízení vlády č. 36/2003 Sb., § 15, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení          
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a o změně některých zákonů, o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů - 

obsah činnosti a složení krizových orgánů, způsob zpracování krizových plánů 

Metodické pokyny a normy k ochraně před povodněmi [2]: 

 Odvětvová norma TNV 752931 Povodňové plány (červen 2006) - skladba a obsah 

povodňových plánů, druhy povodňových plánů, stupně povodňové aktivity, podklady 

pro vypracování povodňových plánů 

 Metodický pokyn č. 15/05 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné                  

a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 9/2005) - vymezení hlavních 

pojmů, hlásná povodňová služba, předpovědní povodňová služba, schémata přenosu 

informací 

 Odvětvová norma TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních 

tocích (Zpravodaj MŽP č. 2/1998) - skladba a obsah manipulačních řádů, podklady 

pro vypracování manipulačních řádů, manipulace za povodní 

 Metodický pokyn č. 2/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad 

za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) - skladba a obsah posudku, zajištění podkladů 

pro posudek, třídění vodních děl z hlediska bezpečnosti, okolnosti ovlivňující 

bezpečnost vodních děl za povodní 

 Metodický pokyn č.11/98 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných 

hrázích (Věstník MŽP č. 5/1998) - protierozní funkce dřevin, vliv dřevin na stavební 

objekty, přípustnost dřevin na hrázích 

 Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních 

povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000) - 

kvantifikace typů zvláštních povodní, stanovení stupňů povodňové aktivity při 

nebezpečí zvláštní povodně, stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní 

 Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany 

území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005) - vymezení 

hlavních pojmů, vodní díla, pro která se plán zpracovává, postup při zpracování plánu 

 Metodický pokyn č. 10/98 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko 

bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie (Věstník 

MŽP č. 5/1998) - dohled na hrázích malých vodních děl, hodnocení závažnosti 

zjištěných závad, postup při zjištění závad 
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9 Ochrana před povodněmi v zahraničí 

Nejen v České republice se potýkáme s problém povodní, ale i v zahraničí tento 

přírodní jev působí obrovské škody. Náš západní soused Bavorsko, jež je součástí Spolkové 

republiky Německo, vypracoval strategii [17] na řešení povodní na svém území. Ta by se 

měla zrealizovat do roku 2020 a je v plánu do ní investovat 2,3 miliardy eur. Celá strategie 

má fungovat jako kombinace tří oblastí a to přirozeného retenčního potenciálu, technické 

protipovodňové ochrany a opatření pro prevenci povodní. Tato strategie by se v budoucnu 

mohla stát návodem k efektivní ochraně před povodněmi i v ostatních státech, pokud se 

podaří zrealizovat propojení a vyvážení jmenovaných oblastí. 

 

  
 Obrázek 5: Oblasti Bavorského Akčního programu 2020 Zdroj: [17] 

 

Přirozený retenční potenciál 

Využíváním říčních údolí a ohrazováním řek bylo dosaženo toho, že voda se nemůže 

při povodních přirozeně rozlévat do krajiny a je z území odváděna rychleji a ve větším 

množství. To způsobuje větší a silnější povodně níže po proudu. Cílem této oblasti Akčního 

programu 2020 je utlumit povodeň již v místě jejího vzniku obnovením a případně 

zachováním přirozeného záplavového území. Toho se snaží docílit prostřednictvím 

odsazování hrází, napojením řek na jejich nivy o obnovou lužních lesů. Do roku 2020 by 

mělo být revitalizováno 2 500 kilometrů vodních toků s 10 000 hektary břehových ploch.  
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Technická protipovodňová ochrana 

Je důležité, aby technickou protipovodňovou ochranou bylo dosaženo zmírnění 

povodní v již existující zástavbě a ne v nové zástavbě, která by byla budována v oblasti 

ohrožované velkou vodou. Tyto prostory mají nadále sloužit k retenčním účelům. 

Hlavním cíli v nynější době jsou protipovodňová opatření v osídlených územích, 

modernizace existujících hrází, výstavba přehrady Drachensee u Furthu im Wald                    

a Goldbergsee u Coburgu, výstavba lokálních retenčních nádrží na menších tocích, vytvoření 

poldrů s retenčním prostorem minimálně 30 milionů metrů krychlových a intenzivnější 

protipovodňová ochrana na horských potocích. 

Opatření pro prevenci povodní 

Navzdory všem opatřením pro posílení přirozeného retenčního potenciálu                   

a technické protipovodňové ochrany zůstává zbytkové riziko, které lze minimalizovat pouze 

správnou prevencí. Obce ve svých plánech územního rozvoje zachovají prostor záplavových 

území bez zástavby.  Státní správa právně zabezpečí záplavová území na všech větších tocích 

v Bavorsku. Území, na která by se měla protipovodňová ochrana zaměřit přednostně, budou 

stanovena regionálními plánovacími svazy. Škody lze také omezit použitím vhodné stavební 

technologie a vytvořením předpokladů pro včasnější a cílenější varování před záplavovými 

vlnami. Co se týká jednotlivých občanů, je vhodné uzavřít pojištění pro případ povodní. 

 

Aby bylo možné plnit všechny tři směry bavorské protipovodňové strategie stejnou 

měrou, musí všichni zúčastnění spolupracovat Je nutné sjednotit jednotlivé zájmy a nalézt 

kompromisy. Ti, co žijí na horním toku, mají zodpovědnost vůči těm, kteří žijí níže, a tato 

zodpovědnost by se měla projevit i v jejich chování. 

 

  
 Obrázek 6: Aktéři protipovodňové ochrany Zdroj: [17] 
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10 Charakteristika obce Morávka 

Obec Morávka leží v Moravskoslezském kraji 30 kilometrů jihovýchodně od Ostravy 

a 16 kilometrů od Frýdku-Místku. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Moravskoslezských 

Beskyd vklíněna mezi masívy Travného a Slavíče v nadmořské výšce 520 m.n.m. Svou 

rozlohou 8735 ha je obcí s největším katastrem v Beskydách. 

Obcí protéká řeka Morávka s plochou povodí 149,3 km2, která je pravostranným 

přítokem řeky Ostravice ve Frýdku-Místku. Průměrný průtok v obci činí 1,79 m3/s. V obci je 

na řece postavena vodní nádrž Morávka (vodní dílo II. kategorie), jejímž účelem je kromě 

vylepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžné energetické 

využití průtoku vypouštěného pod přehradu zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Obec spadá pod obec s rozšířenou působností Frýdek-Místek a počet obyvatel je 

1048. V centru obce jsou soustředěny důležité instituce a služby: zdravotní středisko                

s ordinacemi obvodního, zubního a dětského lékaře, pošta, prodejny potravin, obecní úřad, 

základní a mateřská škola, knihovna, kadeřnictví, požární zbrojnice a hotel. V katastru obce 

jsou dále v provozu celoročně hotely a chaty sloužící k rekreaci. [9], [10] 

 

 

 
Obrázek 7: Poloha obce Morávka na území ČR Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 8: Poloha obce Morávka Zdroj: [11] 

 

 
Obrázek 9: Vodní dílo Morávka Zdroj: [10] 
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11 Povodňový plán obce Morávka 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl zabývat povodňovým plánem obce 

Morávka. Tento povodňový plán z roku 2005 svou informační hodnotou již nevyhovuje 

aktuálním potřebám a to z hlediska obsahu organizační části. Například nesouhlasí obsazení 

povodňových komisí, ve kterých se již vyskytují noví členové a spojení na některé subjekty 

povodňové ochrany bylo změněno. Pro možné použití povodňového plánu se tyto informace 

musí zaktualizovat a to i následně minimálně jednou ročně zpravidla na jaře.  

V minulých čtyřech letech od poslední aktualizace k povodním na území obce 

Morávky  nedošlo a tudíž nebyl povodňový plán v praxi použit. K tomu značnou měrou 

přispívá vybudované vodní dílo Morávka, které obec před povodněmi chrání a v důsledku 

toho vylití regulované řeky Morávky z břehů prakticky nehrozí. Toto potvrzuje i mapa 

zátopové oblasti pro případ stoleté vody. Ale jak ukazuje skutečnost, povodně můžou vždy 

překonat své historické hranice a z toho důvodu je nutné mít v obcích kde povodně mohou 

nastat vypracovaný povodňový plán s aktuálními informacemi. 

11.1 Hodnocení a úpravy povodňového plánu 

Cílem práce nebylo jen obnovit platnost údajů v povodňovém plánu, ale také provést 

kontrolu celého dokumentu, zda obsahuje všechny údaje stanovené právními předpisy. 

K tomuto úkolu jsem použil tři dokumenty a to Odvětvovou technickou normu vodního 

hospodářství 752931 [4], Metodiku pro zpracování povodňového plánu obce a povodňového 

plánu obce s rozšířenou působností [16] (podle kterého byl stávající povodňový plán 

pravděpodobně vytvořen)  a Metodiku pro povodňové orgány [8].  

Po legislativní stránce povodňový plán splňuje všechny náležitosti vyjma některých 

skutečností, které jsem do nového povodňového plánu zapracoval. Snahou také bylo učinit 

plán přehlednější jak po obsahové tak i po grafické stránce. Toho jsem se pokusil dosáhnout 

minimalizováním počtu použitých stylů písma a ucelenějším uspořádáním informací 

v jednotlivých kapitolách. Přestože byl povodňový plán vytvořen podle dokumentu z roku 

2002 snažil jsem se zachovat jeho stávající strukturu s přihlédnutím k obsahovým 

požadavkům novějších právních předpisů. Konkrétnímu hodnocení a provedeným úpravám na 

povodňovém plánu se budu podrobněji věnovat v následujících kapitolách. 
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11.1.1  Věcná část 

V této části povodňového plánu obce Morávka jsou uvedeny základní informace 

potřebné pro zajištění povodňové ochrany obce. 

Základní hydrologické údaje 

 Povodňový plán obsahuje podrobné informace o vodních tocích na území obce i o 

vodním díle Morávka. Doplněny byly základní technické údaje o vodním díle a obrázek 

příčného řezu hrází pro jasnější představu o naplnění vodního díla. Tyto údaje jsem převzal 

z povodňového plánu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek.  

Analýza časových možností 

Tato kapitola v povodňovém plánu chybí a má to i své opodstatnění. Díky vodnímu 

dílu v obci povodňová vlna v důsledků přirozené povodně nehrozí. Případná průlomová vlna 

po masivním narušení tělesa vodního díla je popsána v kapitole „Druh a rozsah ohrožení“ 

včetně doběhových časů povodňové vlny uvedené v příloze č. 5. 

Charakteristika ohrožených objektů 

V obci nejsou žádné ohrožené objekty, ani pro případ stoleté povodně. Uvedeno je 

pouze upozornění, že může dojít k poškození samotného koryta řeky. 

Druh a rozsah ohrožení 

V povodňovém plánu tato kapitola vůbec nebyla, ale údaje, které se v ní mají 

nacházet byly součástí kapitoly „Zabezpečovací práce“. Z této kapitoly byly následně 

vyjmuty a správně uvedeny na příslušném místě. 

Stupně povodňové aktivity 

Tabulky s údaji o stupních povodňové aktivity byly upraveny s cílem zvýšit 

přehlednost a odstranit informace, které se už správně nacházejí v jiné části povodňového 

plánu. Přidány byly slovní popisy jednotlivých stupňů povodňové aktivity a činnosti složek 

povodňové ochrany v obci. 
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Zabezpečovací práce 

Jak už bylo výše zmíněno, tak některé informace nacházející se v této kapitole           

a správně náležející co kapitoly „Druh a rozsah ohrožení“ byly přesunuty na správné místo. 

Nově v této kapitole ale přibyl výčet sil a prostředků sboru dobrovolných hasičů obce 

Morávka a jiného majetku obce. 

Záchranné práce 

V této kapitoly byly opět uvedeny stupně povodňové aktivity a příslušné průtoky na 

řece. Tyto údaje jsem odstranil spolu s uvedenými činnostmi složek povodňové ochrany 

náležejícími do kapitoly „Stupně povodňové aktivity“. Do této kapitoly jsem následně uvedl 

opatření prováděna za povodně v ohrožených územích. 

Činnosti členů povodňové komise 

V dokumentech sloužících jako návod k sestavení povodňového plánu tato kapitola 

není, ale ve stávajícím povodňovém plánu se nachází a po zvážení jejího možného přínosu 

pro členy povodňové komise jsem ji nadále v plánu ponechal. 

Opatřeni po povodni 

Tak jako předcházející kapitola, ani tato není v požadavcích na povodňové plány 

uvedena. Jsou v ní uvedeny činnosti prováděné povodňovým orgánem po odeznění povodně   

a podmínky za jakých se vyhotovuje zpráva o povodni. 

11.1.2  Organizační část 

Tato část povodňového plánu obsahuje zejména jmenné seznamy účastníků ochrany 

před povodněmi, složení povodňových komisí, členy hlídkové a hlásné služby a kontakty na 

ně. Tyto údaje se v průběhu času postupně mění a z tohoto důvodu je nutné je pravidelně 

kontrolovat a aktualizovat. 

Hlídková služba 

Ve stávajícím povodňovém plánu byli uvedeni členové hlídkové služby včetně jejich 

úkolů, ale chybělo uvedení telefonního kontaktu na ně a také chyběli případní náhradníci. 
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Navíc byly v této kapitole zmíněny povodňové orgány za povodně a mimo ni, což nemá 

logické opodstatnění a tudíž došlo k odstranění. 

Hlásná služba 

V obci Morávka vykonávají hlídkovou a hlásnou službu stejní lidé, z toho důvodu se 

již o dříve zmíněných nedostatcích nebudu zmiňovat. Nově byly jen připsány subjekty kterým 

se případně předávají informace. 

Povodňové komise 

V povodňovém plánu byly všechny nutné informace, které požaduje legislativa         

a navíc dokonce i seznam kontaktů na povodňovou komisi kraje. Nutno říct, že některé 

z údajů již byly značně zastaralé. 

Organizace povodňové služby 

Tato kapitola je v povodňovém plánu rozdělena do kapitol „Hlásná povodňová 

služba“ a „Předpovědní povodňová služba“. V rámci obsahu jsou však požadované informace 

uvedeny. 

Způsob vyhlašování SPA 

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsem ponechal jako součást kapitoly „Hlásná 

povodňová služba“. 

Organizace dopravy 

Vzhledem k tomu, že ani stoletá povodeň nezasáhne dopravní komunikace v obci, 

není organizace dopravy v povodňovém plánu řešena. Do obce vede jediná silnice III. třídy a 

případné objížďky by musely vést přes hory po lesních cestách. Ty ale nejsou sjízdné 

v zimním období, přesto jsem je vyznačil jako další možnost spojení na mapu č.1.  

Způsob vyžádání pomoci při povodni 

Ve stávajícím povodňovém plánu nebyla tato problematika zmíněna, já jsem ji 

zařadil do kapitoly „Činnosti členů povodňové komise“. 
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Schéma toku informací 

Toky informací byly uvedeny v přílohách povodňového plánu a byly zanechány 

v nezměněné podobě. 

Spojení 

Do části spojení jsem přidal kontakty na hrázného na vodním díle Morávce, na 

územní odbor a krajské ředitelství HZS, krajskou veterinární správu a hygienickou stanice 

Moravskoslezského kraje a kontakty na rádia pro případ varování obyvatelstva. Ostatní údaje 

byly srovnány s informacemi vyskytujícími se na internetových stránkách konkrétních 

subjektů. 

Povodňová kniha 

Údaje uvedené v povodňovém plánu jsou dostačující a nebylo provedeno 

výraznějších úprav. 

Povodňové prohlídky 

Do této kapitoly jsem doplnil kdy a kým se povodňové prohlídky provádějí               

a za jakým cílem. Tyto informace v povodňovém plánu chyběly. 

11.1.3  Grafická část 

V grafické části povodňového plánu tedy mapě č.1 byla vyznačena pouze oblast 

zaplavení povodňovou vlnou v případě zvláštní povodně. Do této mapy jsem dále doplnil 

umístění hlásného profilu pro vodní dílo Morávka, polohy zařízení pro nouzové ubytování 

obyvatelstva a případné objízdné trasy. 

11.1.4  Přílohy 

V přílohách se nacházel evakuační plán, schéma přenosu informací hlásné 

povodňové služby při přirozených a při zvláštních povodních, schéma přenosu informací 

předpovědní povodňové služby a údaje o povodňové vlně na jednotlivých profilech vodního 

toku. Nově jsem do příloh po konzultaci se starostou obce Morávka zařadil přílohy týkající se 

Osnovy zprávy o povodni a tabulky pro záznam aktuálních průtoků. 
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12 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zaktualizovat povodňový plán obce Morávka spadající 

pod obec s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Pod pojem aktualizace bylo zahrnuto 

porovnání uváděných informací v povodňovém plánu s požadavky na obsahovou stránku 

povodňových plánů obcí daných platnou legislativou. Dále kontrola platnosti obsažených 

údajů a snaha o zvýšení přehlednosti. 

Teoretická část bakalářské práce se obecně zabývá povodněmi, jejich definováním a 

případnými druhy. Dále stupni povodňové aktivity, jež jsou ukazatelem velikosti povodně a 

hranicí v činnostech povodňových orgánů, kterým je věnována další část bakalářské práce. 

Zde jsou rozepsány činnosti povodňových orgánů se zaměřením už konkrétně na povodňový 

orgán obce a povodňový orgán obce s rozšířenou působností a to nejen za povodně. Zmíněni 

jsou i další případní účastníci ochrany před povodněmi. Nejpodrobněji jsou rozebrány 

povodňové plány a to především povodňový plán obce. Těchto údajů bylo dále využíváno i 

v praktické části bakalářské práce. Nechybí ani soupis právních předpisů České republiky 

vztahujících se k povodním. Dále je zde i ukázka komplexního řešení povodňové 

problematiky v Bavorsku, bráno z pohledu nejzákladnější prevence, až po které přicházejí na 

řadu povodňové plány. 

Praktická část bakalářské práce se už konkrétně zaměřuje na obec Morávku a její 

povodňový plán. Je uvedena charakteristika dotčeného území a to geografické a hydrologické 

údaje a obecný popis. Obec byla také pro lepší představu znázorněna v mapách. Stěžejní částí 

celé práce je kapitola věnující se samotnému povodňovému plánu obce Morávky. V té byl 

povodňový plán zhodnocen a porovnáván s právními předpisy. Provádění kontroly je 

podrobně rozepsáno s uvedením konkrétních úprav. 

Při práci na povodňovém plánu jsem spolupracoval s vedoucím vodohospodářského 

dispečinku Povodí Odry, s.p., který mi poskytl Metodiku pro povodňové orgány a údaje, jež 

jsou součástí povodňového plánu. Dále jsem při tvorbě nového povodňového plánu 

spolupracoval s magistrátem města Frýdku-Místku a hlavně se starostou obce Morávky, 

kterému by měl být povodňový plán v budoucnu případně k užitku. 

Zavedení povodňového plánu do praxe bude muset ještě předcházet potvrzení 

souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek a vyjádření 

správce povodí a správce drobných vodních toků. Tyto úkony již ale zajišťuje obec Morávka. 

Mnou vytyčené cíle bakalářské práce byly splněny. 
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13 Seznam použitých zkratek 

IZS Integrovaný záchranný systém 

ČR Česká republika 

ORP obec s rozšířenou působností 

SPA stupeň povodňové aktivity 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

MV Ministerstvo vnitra 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MF Ministerstvo financí 

TNV technická norma vodního hospodářství 

VD vodní dílo 
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