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Cílem diplomové práce je na základě provedeného zhodnocení proběhlých povodní v lokalitě 

Žabník a analýzy současného stavu území před výstavbou protipovodňové hráze navržení 

účinných protipovodňových opatření. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 
Pavlica M.: Prevention deluge level by locality Žabník on cadastral area Koblov 

VŠB – TU Ostrava, Fakulty of Safety Engeneering, 2010. 83 s. 

 

 

Keywords: flood, dike, Žabník 

 

 

The goal of this thesis is on the base of effected evaluation run flood by lokality Žabník and 

analysises situation area by now, before building-up dike proposition effectively flood 

control.  
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1. Úvod 
V dnešní moderní době se snažíme minimalizovat riziko na technických a 

technologických zařízeních. Riziko, které nám zůstává, bereme jako neodstranitelné riziko, 

neumíme si s ním poradit ani ho zcela odstranit. Kdybychom toto neodstranitelné riziko uměli 

odstranit, vytvořili bychom perpetum mobile, proto se snažíme různými opatřeními ho 

alespoň minimalizovat. 

K minimalizaci rizika plynoucího z přírodních živlů máme omezené možnosti. Pro 

případ zemětřesení můžeme navrhnout a postavit odolné budovy, které vydrží určitou míru 

zemětřesení. V případě požáru navrhujeme protipožární zařízení či používáme nehořlavé 

materiály.  

V jednom lidovém rčení se hovoří: „Před ohněm utečeš, ale před vodou nikoli“.  Toto 

rčení je z části pravdivé a z části nadsazené, záleží vždy na konkrétní situaci. Jestliže toto 

rčení vezmu jako symboliku, vyplývá  mi otázka: Jak se chránit před vodou? 

K ochraně před povodněmi máme různá opatření. Jedním z nich je povodňový plán, 

který řeší ochranu před povodněmi na základě organizačně-technických opatření. Jedněmi 

z mála praktických opatření k řešení a ochranou před povodněmi jsou protipovodňová hráz, 

regulace říčního toku a další. 

Cílem mé diplomové práce je provést analýzu území lokality Žabník, která se nachází 

v katastrálním území Koblov. Budu se věnovat zhodnocení proběhlých povodní v této lokalitě 

a navržení možných dalších protipovodňových opatření. Jedním z těchto opatření je výstavba 

protipovodňové hráze, která je ve fázi příprav.  
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2. Rešerše 
BROSCH, Otto. Povodí Odry. Ostrava-Mariánské Hory : ANAGRAM s.r.o. , 2005. 

323 s. ISBN 80-7342-048-1, publikace se věnuje popisu povodí řeky Odry, popisu povodní na 

území povodí Odry. 

ŘÍHA, Jaromír, et al. Riziková analýza záplavových území : Práce a studie Ústavu 

vodních staveb FAST VUT v Brně. vydání první. Brno : AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2005. 282 s. ISBN 80-7204-404-4. Tato publikace se 

věnuje a uvádí příklady analýz např. analýza pomocí stromu událostí, analýza pomocí stromu 

poruch atd. 

Česká republika. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon). In Sbírka zákonů. 2001, 98/2001, s. 5617. Dostupný také z WWW: 

<http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/>. Tento legislativní předpis se 

věnuje popisu povodní, druhu povodní, povodňových orgánů, povodňových plánů, stupňů 

povodňové aktivity a další. 

Kronika Slezské Ostravy 1997. Ostrava : [s.n.], 1997. V této kronice se nacházejí údaje 

o mimořádných událostech a významných akcí, které se staly v roce 1997 ve správním 

obvodu Slezské Ostravy. 

Povodí Odry státní podnik [online]. 28.4.2009 [cit. 2010-02-12]. Povodňový plán 

Moravskoslezského kraje. Dostupné z WWW: <http://www.pod.cz/povodnovy_plan/>. Na 

těchto webových stránkách jsou informace o povodňovém plánu Moravskoslezského kraje. 

Český hydrometeorologický ústav [online]. 1997 [cit. 2010-02-20]. Hlásná a 

předpovědní povodňová služba. Dostupné z WWW: <http://hydro.chmi.cz/hpps/>. Tyto 

stránky se věnují hlásné a předpovědní službě v České republice. 

 Ministerstvo životního prostředí České republiky [online]. 2006 [cit. 2010-02-20]. 

Povodňový plán České republiky. Dostupné z WWW: 

<http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?j_info.htm>. Tento  internetový zdroj obsahuje 

informace ohledně povodňového plánu České republiky. 

Portál eARGI - resortní portál Ministerstvo zemědělství [online]. 2009 [cit. 2010-02-

25]. Voda. Dostupné z WWW: <http://eagri.cz/public/eagri/voda/statni-sprava-ve-

vh/ustredni-vodopravni-urad/>. Informace na těchto internetových stránkách obsahují údaje o 

správcích povodí. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje [online]. 1999 [cit. 2010-03-15]. 

Rizika v Moravskoslezském kraji. Dostupné z WWW: 

http://eagri.cz/public/eagri/legislativa/pravni-predpisy-mze/>
http://www.pod.cz/povodnovy_plan/>
http://hydro.chmi.cz/hpps/>
http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?j_info.htm>
http://eagri.cz/public/eagri/voda/statni-sprava-ve
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<http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.10>. Stránky Hasičského záchranného sboru 

obsahují informací o možných rizicích na území Moravskoslezského kraje. 

KRÖMER, Antonín; SMETANA, Marek. Vyhodnocení existence rizik vzniku 

mimořádné události v podmínkách Moravskoslezského kraje [online]. Zlín : Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostrava, 24.-26.6.2002 [cit. 2010-04-05]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.egozlin.cz/upload.cs/8/8ea82244_0_kromer_smetana_hzs_ostrava_2002.pdf>. 

Tento dokument mi popisuje  metodu Analýzy vzniku mimořádné události a uvádí příklad 

téže metody. 

 

http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.10>
http://www.egozlin.cz/upload.cs/8/8ea82244_0_kromer_smetana_hzs_ostrava_2002.pdf>
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3. Povodně 
Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) jsou 

povodně definovány: 

„Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny 

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

vodního toku a mlže 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).“ 

Při vyhlášení druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (viz 3.1 Stupně 

povodňové aktivity) se hovoří o tom, že začala povodeň. Povodně končí odvoláním třetího, 

popřípadě druhého stupně povodňové aktivity. Podle povodňového plánu územního celku 

může být povodeň situací, při které nebyl vyhlášen druhý ani třetí stupeň povodňové aktivity, 

přičemž stav nebo průtok vody v daném místě nebo srážkový úhrn dosáhl úrovně pro některý 

z těchto stupňů povodňové aktivity. 

  

Situace, které se považují za nebezpečí povodně: 

• Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci. 

• Déletrvající dešťové srážky nebo předpověď intenzivních dešťových srážek, náhle 

oteplení v zimních měsících a tím způsobeno náhlé tání sněhové pokrývky, praskání a 

chod ledů nebo při ucpání koryta ledovými kry. 

• Vznik mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho protržení či 

poruchy.  

 

Povodně můžeme rozdělit do dvou základních kategorií, zvláštní povodeň a přirozená 

povodeň [1, 3, 4]. 
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Zvláštní povodeň 
 Zvláštní povodeň je povodeň, která je způsobena havárií (protržením), přelitím vody 

přes hráz vodního díla, nebo je způsobena nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. 

Tři základní typy zvláštní povodně se rozeznávají podle situace, která může na vodním díle 

nastat: 

• zvláštní povodeň typu 1 – vznik této povodně je způsoben protržením hráze vodního 

díla, 

• zvláštní povodeň typu 2 – vzniká při neřízením odtoku vody z vodního díla, který je 

způsoben poruchou hradící konstrukce bezpečnostního nebo výpustného zařízení na 

vodním díle 

• zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým vypouštěním vody z vodního díla, které 

řeší kritickou situaci ohrožující bezpečnost vodního díla. 

 

Přirozená povodeň 
Přirozená povodeň je taková, která je způsobená přirozenými jevy, a to zejména: 

• dešťovými srážkami, 

• táním sněhu, 

• chodem ledu. 

 

Přirozené povodně, vyskytující se v území, se dají rozdělit do následujících typů: 

• zimní a jarní povodeň, která je způsobena táním sněhové pokrývky, popřípadě je 

doprovázená dešťovými srážkami, výskyt těchto povodní je nejpravděpodobnější na 

podhorských tocích a postupují dále do níže položených části větších vodních toků, 

• letní povodeň, která je způsobená dlouhotrvajícími regionálními dešti, které se 

zpravidla vyskytují na všech tocích zasaženého území,  

• letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (přívalové deště, i 

s úhrnem srážek přes 100 mm.m-2 za několik hodin), tyto povodně zasahují poměrně 

malá (lokální) území, vyskytují se kdekoli a mají extrémně rychlý průběh (označují se 

někdy jako „bleskové povodně“), 

• zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích, které mohou vzniknout i při 

malých průtocích, tyto povodně jsou způsobeny ucpáním koryta toku ledovými bloky. 
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3.1. Stupně povodňové aktivity 

Stupeň povodňové aktivity je míra povodňového nebezpečí, která je vázaná na 

směrodatné limity. Limity zpravidla představují vodní stavy, průtoky v hlásných profilech na 

vodních tocích, popřípadě kritické hodnoty jiného jevu v povodňovém plánu územního celku. 

 

První (I.) stupeň (stav bdělosti) 
Tento první stupeň nastává při přirozené povodni a zaniká, pominou-li příčiny 

vzniklého nebezpečí.  

 

Při stavu bdělosti: 

• věnuje se zvýšená pozornost vodnímu toku nebo nebezpečí, které by mohlo vyvolat 

povodeň, 

• zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, 

• na vodních dílech stav bdělosti nastává při dosažení mezních hodnot sledovaných 

jevů, které by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.  

 

Druhý (II.) stupeň (stav pohotovosti) 
Stav pohotovosti se vyhlašuje, jestliže nebezpečí z přirozené povodně přerůstá 

v povodeň, vyhlašuje se při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na 

vodních dílech. 

 

Při stavu pohotovosti: 

• aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, 

• uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a provádějí se opatření 

ke zmírnění průběhu povodně dle povodňového plánu územního celku. 

 

Třetí (III.) stupeň (stav ohrožení) 
Stav ohrožení se také vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, při 

ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Třetí stupeň se také vyhlašuje při dosažení 

kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle. 

 

Při stavu ohrožení: 

• provádějí se zabezpečovací opatření, 
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• záchranné práce, 

• evakuace. 

 

Stav pohotovosti a stav ohrožení vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu 

povodňové orgány (viz 3.6 Povodňové orgány). Podkladem k vyhlášení nebo odvolání stupňů 

povodňové aktivity slouží předpověď nebo dosažení mezních limitů hladin nebo průtoků, 

které jsou stanoveny v povodňových plánech. Slouží k tomu zpráva předpovědní nebo hlásné 

služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla.  

Povodňový orgán je povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a 

vyšší povodňový orgán o vyhlášení nebo odvolání povodňové aktivity [1, 3, 4]. 

 

3.2. Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní povodňová služba zpracovává informace a informuje povodňové orgány, 

popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o 

dalším nebezpečném vývoji. Informuje o hydrometeorologických prvcích charakterizující 

vznik a vývoj povodně, a to o: 

• srážkách, 

• vodních stavech, 

• průtocích ve vybraných profilech. 

 

Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ) ve 

spolupráci se správci vodních toků. V případě Moravskoslezského kraje Povodí Odry s. p.. 

Český hydrometeorologický ústav zpracovává předpověď pro 4 profily, Povodí 

Odry s. p. pro 61 profilů v moravskoslezském kraji (viz Příloha 1). 

Obě organizace používají k výpočtům předpovědi povodňových průtoků srážko-

odtokový model HYDROG. Tyto předpovědi jsou vytvářeny podle velikosti povodně max. 3x 

denně. 

 Přenos informací předpovědní povodňové služby na povodňové orgány obcí 

s rozšířenou působností probíhá prostřednictvím krajského operačního a informačního 

střediska Hasičského záchranného sboru kraje (viz Obrázek 1 Tok informací [3]) [1, 2, 3, 4]. 
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Klasifikace informací předpovědní povodňové služby 
Upozornění ČHMÚ – jedná se o mimořádnou zprávu předpovědní povodňové služby 

upozorňující na možnost vzniku extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů, 

zejména o možnosti výskytu extrémních srážek a o možnost výrazného vzestupu vodních 

hladin s překročením směrodatných limitů pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. 

Výstraha ČHMÚ – jedná se o mimořádnou zprávu předpovědní povodňové služby, která se 

vydává, pokud je nebezpečný jev očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností, nebo 

pokud již nastal a dále potrvá. Předpokládá se překročení směrodatných limitů II. a III. stupně 

povodňové aktivity (viz 3.1 Stupně povodňové aktivity). 

Informační zpráva ČHMÚ – jedná se o zprávu předpovědní povodňové služby, která 

informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové 

situace s cílem umožnit jim vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajištění ochrany 

před povodněmi. 

  

HZS kraje

ČHMÚ ČR
Dispečink 

povodí

Zahraničí Krajský úřad

OPIS 2

ORP 4

ORP 5

ORP 6

OPIS 3

ORP 7

ORP 8

ORP 8

OPIS 1

ORP 1

ORP 2

ORP 3
 

Obrázek 1 Tok informací [3] 
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3.3. Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 

obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na 

vodním toku. Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji 

povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení na 

ochranu před povodněmi. 

 

Subjekty hlásné povodňové služby 
Do hlásné povodňové služby jsou zapojeny tyto subjekty: 

• obecní úřady (jejich povodňové komise). K zabezpečení povodňové služby organizují 

hlídkovou službu, 

• obecní úřady obce s rozšířenou působností (jejich povodňové komise) 

• krajské úřady (povodňové komise krajů), 

• správci povodí, 

• vlastníci vodních děl, 

• Český hydrometeorologický ústav, 

• Hasičský záchranný sbor, 

• Ministerstvo životního prostředí (Ústřední povodňová komise). 

 

Hlídková služba 
Povodňový orgán zajišťuje hlídkovou službu. Tato služba zabezpečuje úkoly hlásné 

povodňové služby. Mezi úkoly hlídkové služby patři monitorování povodňové situace na 

daném území. Monitorování se provádí ve stanovených intervalech pozorováním 

hydrologických a ostatních jevů, které doprovázejí vzniklou povodeň. Členové hlídkové 

služby sledují stav vodních toků v hlásných profilech [1, 2]. 

 

3.4. Hlásné profily   

Hlásný profil je místo na vodním toku, které slouží k sledování průběhu povodně. Dle 

významu se hlásný profil dělí do tří kategorií [3]. 
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Kategorie A 
Základní hlásné profily jsou vybraná místa s vodoměrnými stanicemi na významných 

vodních tocích. Získané informace z těchto profilů slouží pro řízení opatření k ochraně před 

povodněmi na národní úrovni, nebo je využívají předpovědní povodňové služby. Profily jsou 

provozované Českým hydrometeorologickým ústavem nebo správcem povodí. 

 

Kategorie B 
Doplňkové hlásné profily jsou umístěny na vodních tocích, které slouží pro řízení 

ochrany před povodněmi na regionální (krajské) úrovní. Hlasné profily kategorii B jsou 

zřizovány krajskými úřady a provozují je místně příslušné obce.  

 

Kategorie C 
Hlásné profily kategorie C, nebo-li pomocné hlásné profily, jsou účelové profily na 

vodních tocích. Tyto profily mohou zřídit a provozovat obce pro své potřeby, nebo vlastníci 

ohrožených nemovitostí. 

 

3.5. Frekvence pozorování vodních stavů 

Četnost pozorování vodních stavů v hlásném profilu je uvedená v evidenčním listu 

hlásného profilu. Odčítání provádí hlídková služba [3]. 

 
Tabulka 1 četnost odečtu [3] 

Při nebezpečí povodně 1 x denně V 07:00 hodin 
I. stupeň povodňové aktivity 2 x denně Každých 12 hodin (nebo dle požadavků PK) 
II. stupeň povodňové aktivity 3 x denně Každých 8 hodin (nebo dle požadavků PK). 
III. stupeň povodňové aktivity Minimálně každé 3 hodiny, nebo častěji podle potřeby a 

požadavků povodňových orgánů 
 

3.6. Povodňové orgány 

Ochranu před povodněmi v České republice zabezpečují povodňové orgány, které řídí, 

organizují a kontrolují všechny činnosti v období průběhu povodně a bezprostředně po 

povodni. Povodňové orgány také řídí, organizují a kontrolují činnosti ostatních účastníků, 

kteří se podílejí na ochraně před povodněmi. 
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Povodňové orgány mimo povodeň: 

• orgány obcí (v hlavním městě Praze orgány městských částí), 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřady městských 

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy), 

• krajské úřady, 

• Ministerstvo životního prostředí ČR,  

• záchranné práce přísluší Ministerstvu vnitra. 

 

Povodňové orgány po dobu povodně: 

• povodňové komise obcí (v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí), 

• povodňové komise obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze povodňové 

komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy), 

• povodňové komise krajů, 

• Ústřední povodňová komise ČR. 

 

Ostatní účastníci povodňové ochrany: 

• pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ, 

• správci povodí, 

• správci vodních toků, 

• vlastníci nebo správci vodních děl, 

• vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují 

průběh povodně, 

• hasičské záchranné sbory. 

 

Zástupci nejdůležitějších ostatních účastníku ochrany před povodněmi jsou obvykle 

členy příslušné povodňové komise. Zapojení složek IZS, popřípadě složek Armády ČR se 

děje formou výpomoci na žádost povodňových orgánů [1, 3, 4]. 

 

3.6.1. Ústřední povodňový orgán 

Ústředním povodňovým orgánem v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi je 

v České republice Ministerstvo životného prostředí [1, 4], které: 
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• řídí ochranu před povodněmi a výkon dozoru nad ní s výjimkou řízení povodňových 

záchranných prací, které přísluší Ministerstvu vnitra, 

• metodicky řídí přípravu opatření na ochranu před povodněmi, zejména zpracování, 

předkládání a schvalování povodňových plánů, organizaci předpovědní a hlásné 

povodňové služby, 

• zpracovává po projednání s dotčenými orgány veřejné správy povodňový plán České 

republiky a předkládá jej ke schválení Ústřední povodňové komisi, 

• potvrzuje soulad povodňových plánů správních obvodů krajů s povodňovým plánem 

České republiky, 

• účastní se hlásné povodňové služby, připravuje odborné podklady pro případné 

převzetí řízení ochrany před povodněmi Ústřední povodňovou komisí, poskytuje 

informace sdělovacím prostředkům, 

• zajišťuje průzkumné a dokumentační práce většího rozsahu (letecká pozorování, 

snímkování apod.), 

• účastní se odborné přípravy pracovníků povodňových orgánů. 

 

3.6.2. Ústřední povodňová komise 

Ústřední povodňovou komisi (dále jen ÚPK) zřizuje vláda České republiky, která 

schvaluje její statut. Předsedou Ústřední povodňové komise je ministr životního prostředí a 

místopředsedou je ministr vnitra. 

Před povodněmi a v době povodně ÚPK řídí, kontroluje, koordinuje a v případě 

potřeby ukládá v celém rozsahu řízení ochrany. Pokud povodňové komise krajů vlastními 

silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření, přebírá veškerou pravomoc ÚPK [1, 4]. 

 

Ústřední povodňová komise: 

• informuje o průběhu a důsledcích povodní vládu, 

• nařizuje a projednává s příslušnými povodňovými orgány krajů a příslušnými správci 

povodí mimořádné manipulace na vodních dílech na rámec schváleného 

manipulačního řádu s možným dosahem přesahujícím rámec oblastí povodí, 

• koordinuje a kontroluje činnosti povodňových komisí krajů, 

• vede záznamy povodňové knize. 
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3.6.3. Povodňový orgán kraje 

Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. Hejtman kraje 

zřizuje a je předsedou povodňové komise kraje. Dalšími členy komise jsou zaměstnanci 

krajského úřadu, zástupci příslušných správců povodí, orgánů a právnických osob, které jsou 

způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi, všechny tyto 

členy jmenuje předseda povodňové komise [1, 3].  

 

Povodňový orgán kraje v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi: 

• potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností s povodňovým plánem správního obvodu kraje, 

• zpracovává povodňový plán kraje a předkládá jej ústřednímu povodňovému orgánu, 

• prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňového plánu, 

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

povodňové ochrany, 

• organizuje odborná školení a výcvik členů povodňových orgánů obcí s rozšířenou 

působností a účastníků ochrany před povodněmi, 

• účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně 

povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, ČHMÚ a Ministerstvo životního 

prostředí, 

• organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi dle povodňového 

plánu, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou 

působností, 

• vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci svého územního působení, 

• řídí ovlivňování odtokových poměrů manipulacemi na vodních dílech v rámci 

manipulačních řádů, 

• nařizuje mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schváleného 

manipulačního řádu po projednání s dotčenými povodňovými orgány obcí s rozšířenou 

působností, s příslušnými správci povodí a s povodňovými orgány krajů, jejichž 

správní obvody mohou být touto manipulací ovlivněny, 

• posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech na odtokový 

režim po projednání se správci vodních toků a vodních děl, které jimi mohou být 

dotčeny, a koordinují jejich provádění, 
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• zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni, včetně analýzy rozsahu a výše 

povodňových škod a účelnosti provedených opatření, 

• vede záznamy v povodňové knize, 

• využije pro řízení a koordinaci záchranných prací se složkami integrovaného 

záchranného sytému a pro spojení s místy záchranných prací příslušné opatření a 

informační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 

3.6.4. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností 

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) je podřízen 

povodňovému orgánu kraje. Předseda povodňové komise obce s rozšířenou působností je 

starosta obce s rozšířenou působností, který tuto komisi zřizuje a sestavuje. Starosta obce 

s rozšířenou působností jmenuje členy povodňové komise z řad zaměstnanců obecního úřadu, 

zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě 

pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je 

podřízen povodňovému orgánu kraje [1, 3].  

 

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností zabezpečuje úkoly při ochraně před 

povodněmi: 

• potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů obcí s povodňovým 

plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností, 

• zpracovává povodňový plán ORP a předkládá ho správci povodí k odbornému 

stanovisku, 

• organizuje provádění povodňových prohlídek, 

• prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňového plánu, 

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

ochrany před povodněmi, 

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

povodňové ochrany, 

• organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na svém území, informuje o nebezpečí a 

průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, příslušné správce povodí a 

ČHMÚ a Hasičský záchranný sbor České republiky, 



 17 

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

povodňových plánů,  

• řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby 

vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, 

• vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci svého území, 

• využije pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného 

záchranného systému a pro místní spojení s místy záchranných prací operační a 

informační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky, 

• v případech, kdy není svolána povodňová komise kraje, nařizuje po dohodě se správou 

povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených 

manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu ORP,  

• v případě nebezpečí z prodlení vyžádá výpomoc ozbrojených sil České republiky nad 

rámec sil a prostředků v povodňových plánech, 

• spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí, při zajištění hygienické a 

zdravotní péče, 

• organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

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

zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, 

• vede záznamy v povodňové knize. 

 

3.6.5. Povodňový orgán obce 

Je-li na území obce možnost výskytu povodní, pak může obecní rada k plnění úkolů 

při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi, jinak činnosti povodňové komise 

zajišťuje rada obce. Předseda povodňové komise obce je starosta obce. Starosta může 

jmenovat další členy povodňové komise z řad zastupitelstva obce, z fyzických a právnických 

osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před 

povodněmi [1, 3]. 

 

Povodňový orgán obce zabezpečuje úkoly při ochraně před povodněmi: 

• potvrzuje soulad s věcnou a grafickou části povodňových plánů vlastníků pozemků a 

staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, 

s povodňovým plánem obce, 
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• zpracovává povodňový plán obce a předkládá ho k odbornému stanovisku správci 

povodí, v případě drobných vodních toků správci vodních toků, 

• provádí povodňové prohlídky, 

• zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a 

zabezpečuje náhradní funkci v území, 

• prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňového plánu, 

• organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

• zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce 

s využitím jednotného systému varování, 

• informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a 

povodňové orgány ORP, 

• vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci vlastního území, 

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

povodňového plánu a v případě potřeby vyžaduje od orgánu, právnických a fyzických 

osob osobní a věcnou pomoc, 

• zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných 

občanů, zajišťuje další záchranné práce, 

• zajišťuje v době povodně hygienickou a zdravotní péči, organizuje náhradní 

zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

• provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, 

• zajišťuje účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému 

orgánu ORP, 

• vede záznamy v povodňové knize.  

 

3.7. Povodňové plány 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) jsou 

povodňové plány definovány: 

„Povodňovými plány se pro účely tohoto zákona 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 
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základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové 

aktivity.“ 

 

3.7.1. Obsah povodňových plánů 

Obsah povodňových plánů se dá rozdělit do tří základních skupin: 

• věcnou část, 

• organizační část, 

• grafickou část. 

 

Věcná část povodňového plánu zahrnuje údaje pro zajištění ochrany před povodněmi 

určitého územního celku, povodí, obce či objektu. Jsou zde uvedeny potřebné směrodatné 

limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. 

 

Věcná část povodňového plánu obsahuje: 

• popis území (geologické a morfologické poměry, druhy povodní, odtokové poměry 

atd.), 

• seznam vodních toků a vodních děl (významné vodní toky, nádrže, citlivá místa na 

vznik zátarasů atd.), 

• hydrologické údaje (hodnoty přirozených a ovlivněných povodňových průtoků atd.), 

• seznam ohrožených objektů, 

• druh a rozsah ohrožení (přirozená povodeň, zvláštní povodeň atd.), 

• organizace povodňové služby (povodňové zabezpečovací, záchranné práce, atd.), 

• stupně povodňové aktivity, 

• zprávy o povodních. 

Organizační část povodňového plánu obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsoby 

spojení účastníků, včetně úkolů pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi. 

 

Organizační část povodňového plánu: 

• povodňová komise (složení, povinnosti a úkoly jednotlivých členů), 

• předpovědní a hlásná povodňová služba, 

• povodňová komise (seznam povodňový komisí), 

• spojení na orgány a organizace činné v povodňové službě (spojení na povodí, ČHMÚ 

atd.). 
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Grafická část povodňového plánu obsahuje mapy nebo plány, na kterých jsou 

zakresleny záplavová území (viz Obrázek 2 Záplavové území Žabník (Q100) [6]), evakuační 

trasy, hlásné profily, informační místa atd. [1, 3, 4] 

 

 
Obrázek 2 Záplavové území Žabník (Q100) [6] 

 

Grafická část povodňového plánu: 

• mapy záplavových území, 

• měřící stanice, 

• schéma přenosu informací, 

• správci povodí. 

Povodňové plány územních celků: 

• Povodňový plán ČR, 

• povodňové plány krajů, 

• povodňové plány ORP, 

• povodňové plány obci. 
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3.7.2. Povodňový plán České republiky 

Tento povodňový plán je základním dokumentem pro ústřední povodňové orgány 

v ČR. Je zde uvedeno podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění k ochraně před 

povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo 

regionální působností. 

Zpracovatel povodňového plánu ČR je Ministerstvo životního prostředí. Povodňový 

plán ČR se jednou ročně přezkoumává (nejpozději do 31. března) a na základě tohoto 

přezkoumání může být doplněn nebo upraven. Přezkoumávání se provádí také po 

vyhodnocení velké povodně, při změně uspořádání orgánů veřejné správy, změně legislativy 

nebo okolnostech vyžadující změnu Povodňového plánu ČR. 

Povodňový plán ČR je základním dokumentem pro rozhodování Ústřední povodňové 

komise, pro případ povodní, které by ohrožovaly větší územní celky. Pro případ nedostatku sil 

a prostředků příslušných povodňových komisí krajů nebo je-li zapotřebí koordinace jejich 

činností je podkladem Povodňový plán ČR [4]. 

Povodňový plán obsahuje věcnou (textovou) část a v přílohách část operativní a 

grafickou, seznam členů Ústřední povodňové komise a Pracovního štábu. Distribuuje se: 

• členům ÚPK, 

• členům Pracovního štábu ÚPK, 

• hejtmanům a předsedům povodňových komisí krajů 

• Českému hydrometeorologickému ústavu (předpovědní povodňové službě), 

• státním podnikům Povodí Vltavy, Ohře, Labe, Moravy a Odry, 

• Úřadu vlády ČR. 

 

3.7.3. Povodňový plán kraje 

Povodňový plán kraje, slouží jako základní dokument pro povodňové orgány kraje. 

Zpracovává jej krajský úřad ve spolupráci s příslušným povodím. Povodňový plán kraje musí 

být v souladu s Povodňovým plánem ČR. Potvrzení o souladu uděluje Ministerstvo životního 

prostředí. 

Povodňový plán kraje je základním dokumentem pro řízení a rozhodování povodňové 

komise kraje, pro případ povodní, které by ohrožovaly kraj. 

Povodňový plán je každoročně, nejpozději do 31. 3., přezkoumáván a v případě změny 

je doplňován a upravován. Přezkoumání bude třeba i po velké povodni, při změně uspořádání 
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orgánů státní správy, změně legislativních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou 

vyvolat změnu. 

V případě povodní ohrožujících větší územní celky, či území správních obvodů více 

ORP, je povodňový plán podkladem pro rozhodování Povodňové komise kraje, která řídí, 

kontroluje a koordinuje ochranu před povodněmi. 

 Povodňový plán doplňují další dokumentace (manipulační řády vodohospodářských 

objektů, zátopová území toků, povodňové plány ORP, studie odtokových poměrů, zvláštní 

manipulační řády apod.) [1, 3]. 

 

3.7.4. Povodňový plán ORP 

Povodňový plán ORP, slouží jako základní dokument pro povodňové orgány ORP. 

Povodňový plán ORP musí být v souladu s povodňovým plánem kraje. Je základním 

dokumentem pro řízení a rozhodování povodňové komise ORP, pro případ povodní, které by 

ohrožovaly správní obvod ORP. 

Zpracovaný plán ORP je souhrnem zkušeností a organizačně-technických opatření, 

potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod (na životech, majetku právnických i fyzických 

osob a společnosti) při povodních. Je to prováděcí plán, který analyzuje povodňové ohrožení a 

koordinuje součinnost a připravenost postupů od vyhlášení nebezpečí povodně přes řízení a 

realizaci jednotlivých opatření vedoucí k minimalizaci následků povodně ve správním obvodu 

ORP[1, 3]. 

 

Logické členění na části: 

• věcnou (charakteristika území, druh a rozsah ohrožení), 

• organizační (organizace hlásné a povodňové ochrany), 

• soupis prostředků (materiálně technické zabezpečení, kontakty a spojení), 

• grafickou (hranice a rozsah záplavového území apod.), 

• další přílohy (jmenné seznamy členů povodňových komisí a spojení na ně apod.). 

 

3.8. Záplavová území 

Záplavovým územím se rozumí administrativně určené území, které může být při 

výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Správce vodního toku předkládá návrh na 

stanovení a rozsah záplavového území vodoprávnímu úřadu, který je povinen stanovit jeho 
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rozsah. Správce vodního toku je povinen zapracovat návrhy v souladu s plány hlavních 

povodí a s plány oblasti povodí, které mu uložil vodoprávní úřad. 

Vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku vymezí aktivní zónu záplavového 

území v zastavěných územích (viz Obrázek 3 Aktivní zóna [6]), zastavitelných plochách 

podle územně plánovací dokumentace a na dalších plochách.  

Ministerstvo životního prostředí stanoví způsob a rozsah zpracovávání návrhu a 

stanovování záplavových území vyhláškou.  

Vodoprávní úřad, který záplavové území stanovil, předává mapovou dokumentaci 

těchto území dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí. 

Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady při své 

činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků o 

pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi. 

Ministerstvo životního prostředí podle podkladů správců vodních toků zajišťuje vedení 

dokumentace o stanovených záplavových územích na území České republiky a zabezpečuje 

jejich evidenci v informačním systému veřejné správy [1, 5]. 

 

 
Obrázek 3 Aktivní zóna [6] 

 

3.8.1. Omezení v záplavovém území 

V záplavovém území (aktivní zóně) se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět 

stavby.  

 



 24 

Výjimku tvoří stavby: 

• vodních děl, kterými se upravuje vodní tok, 

• které slouží k ochraně před povodněmi, 

• zlepšující odtokové poměry,  

• sloužící k jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod,  

• nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. 

 

V aktivní zóně je zakázáno: 

• těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršující odtok povrchových vod, 

• provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, 

• skladovat látky, předměty a materiál, který je odplavitelný, 

• zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, 

• zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná zařízení. 

 

Vodoprávní úřad může stanovit omezující podmínky mimo aktivní zónu v záplavovém 

území. Takto může postupovat pokud není aktivní zóna stanovena [1]. 

 

3.8.2. Území ohrožena zvláštní povodní 

Území, které ohrožuje zvláštní povodeň je území, které může být zaplaveno vodou. 

Toto území může výrazně přesahovat aktivní zónu (záplavové území). Vymezení a rozsah 

území, přesahující výrazně záplavová území,  je uveden v krizovém plánu [1, 3]. 

 

3.9. Zabezpečovací a záchranné práce 

K činnostem povodňových orgánů, po převzetí řízení ochrany před povodněmi, 

spočívá zejména v koordinaci prováděných zabezpečovacích a záchranných prací. Tyto práce 

směřují k omezení vzniku škod, k snížení rizika ohrožení zdraví a života osob, ke zvýšení 

ochrany majetku a především ke snížení celkových následků povodně. 
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3.9.1. Zabezpečovací práce 

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření, která se provádějí při 

nebezpečí vzniku povodně, za povodně k zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých 

následků. 

 

Povodňové zabezpečovací práce jsou: 

• odstranění překážek ve vodním toku a v profilu objektů (mosty, prostupy), které 

znemožňují plynulý odtok vody, 

• narušování ledových celin a zácp na vodním toku, 

• ochrana koryt a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajištění břehových 

nádrží, 

• opatření proti přelití či narušení, protržení ochranných hrází, 

• opatření proti přelití či narušení, protržení vodních děl zadržujících vodu, 

• provizorní uzavírání protržených hrází, 

• instalace protipovodňových zábran, 

• opatření proti zpětnému vzdutí vody, převážně do kanalizace, 

• opatření k omezení znečištění vod, 

• opatření k zajištění stabilizace území před sesuvy. 

 

Tyto zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci 

dotčených objektů, popřípadě další subjekty uvedených v povodňovém plánu nebo na příkaz 

povodňových orgánů. Práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, 

musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku (v 

celém povodí) [1]. 

 

3.9.2. Záchranné práce 

Povodňové záchranné práce jsou technické a organizační opatření, které se provádějí 

za povodně v ohrožených nebo zaplavených území. Opatření se rozumí záchrana životů a 

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

nezbytnou nutnou dobu. Záchrana majetku a jeho přemístění (převezení) mimo ohrožené 

(zaplavené) území. 
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Povodňové orgány zajišťují záchranné práce v případech ohrožení lidských životů, 

veřejného života či hospodářské zájmy zejména doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví 

apod. [1]. 

 

3.10. Správci povodí a vodních toků 

Ministerstvo zemědělství zajišťuje správu více než 95,2 % délky všech vodních toků v 

České republice. Přibližně 4,8% se na správě vodních toků podílejí Ministerstvo obrany, 

správy národních parků, případně fyzické a právnické osoby (viz Obrázek 4 Správci vodních 

toků).  

Správci vodních toků

95,20%

4,80%

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo obrany, správa národních parků,fyzické a právnícké osoby
 

Obrázek 4 Správci vodních toků 
 

Vodní toky na území České republiky jsou rozděleny na významné vodní toky a 

drobné vodní toky. Významné vodní toky v celkové délce cca 15538 km a menší část 

určených drobných vodních toků v celkové délce cca 1383 km spravují státní podniky 

Povodí: 

• Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5, 15024, 

• Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, 43003, 

• Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 50003, 

• Povodí Odry, s. p.,  Varenská 3101/49, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava 70200, 

• Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno, 60200. 
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• převážnou většinu drobných vodních toků spravují Zemědělská vodohospodářská 

správa cca 35835 km a státní podnik Lesy České republiky cca 19578 km 

(viz Obrázek 5 Ministerstvo zemědělství). 

Ministerstvo zemědě lství

16921

35835

19578

státní podniky Povodí Zemědělská vodohospodářská správa

státní podnik Lesy České republiky hodnoty v km

 
Obrázek 5 Ministerstvo zemědělství 

 

Centrální úroveň státní správy na úseku vodního hospodářství je založena na modelu 

tzv. sdílených kompetencí mezi pěti ministerstvy.  

Působnost Ministerstva zemědělství jako ústředního vodoprávního úřadu je vodním 

zákonem jako zbytková, a to pro všechny oblasti státní správy, u kterých není působnost 

ústředního vodoprávního úřadu taxativně stanovena pro Ministerstvo životního prostředí 

(ochrana množství a jakosti vod, zjišťování a hodnocení stavu vod, zneškodňování havárií, 

apod.), Ministerstvo zdravotnictví (ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 

stanovení povrchových vod využívaných ke koupání), Ministerstvo dopravy (užívání 

povrchových vod k plavbě) nebo Ministerstvo obrany (působnost ve věcech, v nichž je 

založena působnost újezdních úřadů na území vojenských újezdů).  

V rámci Ministerstva zemědělství je zřízen úsek vodního hospodářství, který je řízen 

náměstkem ministra, jemuž podléhá sekce vodního hospodářství vedená vrchním ředitelem 

[1, 7].  

 

3.10.1. Správci povodí pří ochraně před povodněmi 

Úkoly, které plní správci povodní při ochraně před povodněmi: 

• zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům správních obvodů ORP, 
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• spolupracují při zpracování povodňových plánů správních obvodů krajů a 

povodňového plánu České republiky, 

• spolupracují s povodňovými orgány ORP a ucelených povodí při provádění 

povodňových prohlídek, 

• dávají podněty povodňovým orgánům k uložení potřebných opatření v záplavových 

územích, popřípadě jiných opatření k ochraně před povodněmi, 

• účastní se hlásné povodňové služby, zejména sledují a vyhodnocují hydrologickou 

situaci v povodí a podávají informace povodňovým orgánům, spolupracují s Českým 

hydrometeorologickým ústavem při provádění předpovědní povodňové služby, 

• spolupracují s vlastníky vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně, 

• navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity, 

• poskytují odbornou, technickou a organizační podporu činnosti povodňovým komisím 

krajů, 

• zabezpečují dokumentování průběhu povodně v povodí, 

• po povodni vyžadují zprávy od povodňových orgánů ORP a správců vodních toků, 

zpracovávají souhrnnou zprávu za povodí a předkládají ji povodňovým orgánům krajů 

a Ministerstvu životního prostředí, 

• spolupracují s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů při školení a 

výcviku pracovníků, 

• zpracovávají návrhy na organizační a technická zlepšení ochrany před povodněmi a 

uplatňují je u povodňových orgánů [1]. 

 

3.10.2. Správci vodních toků při ochraně před povodněmi 

Úkoly, které plní správci vodních toků při ochraně před povodněmi: 

• zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí, 

• provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány ORP povodňové prohlídky na vodních 

tocích, 

• navrhují příslušným orgánům, aby uložily vlastníkům vodních děl nebo jiných staveb 

a pozemků na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná 

opatření na ochranu před povodněmi, 

• zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích 

prací na vodních tocích, 
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• v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost 

věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů, 

• sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména 

postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání 

a chod ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů, 

• účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně 

povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, pracoviště 

Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• poskytují odbornou pomoc obecním povodňovým komisím a povodňovým komisím 

ORP, 

• navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity, 

• provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle 

povodňových plánů, 

• zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích, 

• po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových 

škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a 

předávají ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci 

povodí a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu,  

• odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická 

místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku [1]. 
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4. Povodí řeky Odry 
Česká republika je rozdělena do 8 oblastí povodí, oblast povodí Horního a středního 

Labe, Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, Ohře a Dolního Labe, Odry, Moravy a Dyje.  

 

 
Obrázek 6 Povodí ČR [7] 

 

Oblast povodí Odry se rozkládá na 6252 km2 České republiky a je nejmenší z osmi 

oblastí povodí na území. Povodí Odry v ČR představuje horní část mezinárodního povodí 

Odry, kde pramení hlavní tok řeka Odra, která spadá pod úmoří Baltského moře. Celková 

rozloha celého povodí Odry je 118861 km2 na území České republiky, Polska a Spolkové 

republiky Německo. 

 
Tabulka 2 Plocha mezinárodního povodí Odry [3] 

ČR Polsko SRN Celkem 

7217 km2 106057 km2 5587 km2 118861 km2 
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 K oblasti povodí Odry spadají i menší okrajová území přináležející k sousednímu 

úmoří. Jsou to enklávy připadající k oblastem povodí Labe a Ohře. Ve správě státního 

podniku Povodí Odry je 6252 km2, celková rozloha povodí Odry s územím v severních a 

východních Čechách je pak 7217 km2 [3, 8]. 

 

4.1. Klimatické podmínky 

Podnebí povodí Odry spadá svou povahou do evropského mírného pásu, je 

ovlivňováno oceánským klimatem, který působí od západu, a kontinentálním klimatem, 

působícím od východu [3].  

 

4.1.1. Srážkové poměry 

Průměrný úhrn srážek za období 1961 – 1990, je pro povodí Odry 818,1 mm. 

Maximální úhrn srážek je 1390 mm, a to na stanici Lysá hora. Minimální úhrn srážek je 557 

mm v oblasti dešťového stínu na Opavsku (stanice Litultovice). Měsíc červen je 

z dlouhodobého průměru srážkově nejvýraznější s úhrnem srážek 113,8 mm, oproti tomu je 

měsíc leden z dlouhodobého průměru srážkově nejchudší s úhrnem srážek 43,8 mm [3, 8]. 

 

 
Obrázek 7 Mapa srážek [3] 
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4.1.2. Teplotní poměry 

V oblasti povodí Odry je dlouhodobá průměrná teplota 7,1 °C. Leden je nejchladnější 

měsíc s průměrnou dlouhodobou teplotou vzduchu -3,1 °C. Nejvyšší dlouhodobá průměrná 

teplota vzduchu 16,3 °C je v měsíci červenci [3, 8]. 

 
Obrázek 8 Teploty [3] 

  
Tabulka 3 Klimatologické charakteristiky [3] 

 Hodnota Kdy Lokalita 
Průměrný úhrn srážek 830,5 mm   

Max. úhrn srážek 2063,6 mm 1997 Lysá Hora 
Min. úhrn srážek 373,8 1993 Jindřichov ve Slezsku 

Průměrná teplota vzduchu 7,5 °C   
Max. teplota vzduchu 11 °C 2000 Bohumín 
Min. teplota vzduchu 2,3 °C 1996 Lysá hory 

Průměrná roční výška nového sněhu 142,6 cm   
Max. výška sněhové pokrývky 244 cm 30. 3. 1992 Praděd 
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4.2. Historický sled povodní v povodí Odry 

Povodně na území povodí Odry jsou převážně způsobené dešťovými srážkami 

mimořádné velikosti a dobou jejich trvání. Povodně způsobené ucpáním koryta řeky ledovými 

bloky jsou jen řídkým a lokálním jevem. Nejčastější atmosférickou příčinou povodní v povodí 

Odry jsou přesuny tlakových níží z oblasti Benátského zálivu ve směru nad jižní Polsko. [8] 

 

4.2.1. Povodně do r. 1900 

Od konce 13. století do roku 1900 je zaznamenáno více než 40 větších povodní. 

Historické záznamy z archivu, kronik, sepsaných pamětí a soudobého denního tisku převážně 

obsahují emocionálně zabarvené popisy událostí. Kromě informací o místě události a 

časových dat výskytu povodně neposkytují materiály žádné údaje, které by bylo možno použít 

k následnému srovnání s dnešními údaji [8].  

 

4.2.2. Povodně v 19. století 

Při povodni z 3. – 6. srpna 1880 ve městech Krnov, Jeseník, Opava a Moravská 

Ostrava byl na základě tehdejších zkušeností a znalostí odhadnut či změřen kulminační 

povodňový průtok. Po této povodni byl zakreslen i 

rozsah zatopeného území (viz Obrázek 9 Mapa 

1880 [8]) a na mnoha místech byla vyznačena 

dosažená hladina.  

Údaje o dosažených průtocích na řece 

Ostravici u mostu frýdlantské dráhy 1710 m3.s-1, u 

níže ležícího mostu báňské dráhy 2195 m3.s-1, 

v profilu řetězového mostu 2328 m3.s-1 a v ústí 

lučiny 890 m3.s-1 lze považovat za nadsazené. Tyto 

údaje byly zaznamenány ve zprávě valné hromady 

Vítkovického horního a hutního těžířstva 

v Moravské Ostravě v prosinci r. 1880. Tato 

zpráva také uvádí celkový průtok Ostravicí 3085 

m3.s-1, který byl vypočítán na základě nesprávné 

úvahy. Průtoky byly pravděpodobně stanoveny na podkladě rychlosti plovoucích předmětů po 

 
Obrázek 9 Mapa 1880 [8] 
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hladině pozorovaných a změřených z mostů. Ze zjištěné rychlosti pak byla vynásobena 

průtočná plocha mostu. Správnost tehdejších uváděných údajů zpochybňuje udávaný nárůst 

450 m3.s-1 mezi mosty vzdálenými cca 500 m v místech, kde Ostravice nemá žáden přítok. 

Podle dnešních znalostí lze odvodit, že maximální průtok se v r. 1880 pohyboval 

kolem poloviny uváděných hodnot. 

Škody, které způsobila povodeň v roce 1880, byly převážně na rozvíjejícím se 

průmyslu, na železničních tratích apod.  

V 19. století ve Slezsku kromě povodní r. 1880 bylo ještě 15 povodní různého rozsahu 

a velikosti. Větší povodeň byla na řekách Odře a Opavě v srpnu 1813, která měla za následek 

velké škody v Opavě. Zřítilo se zde na 28 domů a 50 bylo poškozeno, v Nové Vsi v Ostravě 

bylo odplaveno několik domků a byla zničena císařská silnice do Opavy.  

V roce 1813 řeka Opava ještě dvakrát vystoupla z břehů. Roku 1831 byly povodněmi 

zasaženy obě strany povodí a to jak beskydská tak i jesenická. Povodní byly zasaženy oblasti 

Opavy, Přívozu a Nové Vsi, a oblasti ležící v blízkosti soutoku řek Odry s Opavou a 

Ostravicí. Tato povodeň se zapsala do dějin tím, že způsobila epidemii cholery, která si 

vyžádala v Přívoze a Moravské Ostravě 79 obětí na lidských životech. 

K dalším povodním došlo v letech 1854 (na řece Opavě a Odře), r. 1872 (velká 

povodeň na Olši) a r. 1894 (na řece Opavě, Odře Olši a Ostravici) [8]. 

 

4.2.3. Povodně v první polovině 20. století 

Srážky na začátku měsíce června roku 1902 nasytily půdu a dne 15. červa 

v Beskydách začalo opět intenzivně pršet po dobu cca 10 dnů. Srážkové jádro bylo na Lysou 

horou, kde napadlo 514 mm.m-2 srážek. V údolí na Morávce napadlo 419 mm.m-2 srážek. 

Časové rozvržení srážek způsobilo na řece Ostravici tři povodňové vlny. Nejvyšší vlna dne 

25. června kulminovala průtokem 1050 m3.s-1 v Moravské Ostravě a 780 m3.s-1 ve Frýdku a 

Místku. Tento dosažený průtok lze označit zhruba za stoletý (N-letý průtok, N-letá voda 

představuje takový průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo překročen jednou za N let.) 

v Moravské Ostravě, ve Frýdku a Místku lze označit za více než padesátiletý.  

Ve Frýdlantě nad Ostravicí se protrhla hráz a část města byla zatopena vodou. Ve 

Frýdku a Místku se pravděpodobně setkaly povodňové vlny z Morávky a Ostravice, byl 

zaplaven Místek a byla zničená železnice mezi Místkem a Paskovem. V Moravské Ostravě 

bylo zaplaveno nábřeží, část Přívozu, Muglinova a Hrušova. Řeka Odra zaplavila celé údolí 

od Oder až po Bohumín. Na Odře byla nejhorší situace u soutoku řeky Odry a Ostravice. 
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Řeka Ostravice kulminovala dříve než řeka Odra, v Bohumíně bylo naměřeno kolem 

1100 m3.s-1, které představovalo dvacetiletou vodu. 

Pršelo i v Jeseníkách, ale průtoky v řekách dosáhly nanejvýš dvacetileté vody, 

v Děhylově bylo naměřeno 350 m3.s-1. Pozemky od Krnova až po Moravskou Ostravu sice 

byly zatopeny, ale nedošlo zde k velkým škodám. 

 Dne 4. července r. 1903 zasáhl sedmidenní trvající déšť oblast Jeseníků. Jen za dva 

dny spadlo v Červené Vodě 318 mm.m-2 srážek, v Jeseníku 289 mm.m-2 srážek. Tyto srážky 

vyvolaly povodeň stejného možná i většího rozsahu jako povodeň v roce 1902. V Opavě 

protékalo 11. července řekou Opavou 360 m3.s-1 a v Děhylově 600 m3.s-1, toto množství vody 

se dá považovat za stoletou vodu. V oblasti Beskyd napršelo na Lysé hoře 264 mm.m-2 srážek 

a na Morávce 206 mm.m-2. V Moravské Ostravě na řece Ostravici během kulminace protékalo 

750 m3.s-1, na řece Odře ve Svinově více než 400 m3.s-1 a v Bohumíně okolo 1500 m3.s-1. 

Tyto hodnoty se dají považovat za nejvyšší zaznamenaný průtok. 

 Povodeň napáchala škody na mostech, říšské silnici a město Jeseník bylo tři dny 

odříznuto od okolí. Plynové potrubí, několik domů, které lemovaly břehy řeky Bělé bylo 

zničeno. U Zlatých Hor se protrhla hráz rybníka a následná vlna údajně odnesla 40 domů. 

Podél řek Opavy a Opavice bylo napácháno mnoho škod, povodňová vlna dorazila večer 

10. července do města Opavy. Zaplaveny byly níže položené části města, zejména část 

Kateřinky a Dolní náměstí. 

 Po soutoku řek Opavy, Ostravice s řekou Odrou se opakovala povodeň z roku 1902, 

zvláště oblast Bohumínska. 

 Dalšími významnými povodněmi byly povodně v letech 1937, 1939 a 1940. Průtoky 

při povodni v. 1937 činily hodnoty cca dvacetileté vody. Na Odře ve Svinově byl průtok 

340 m3.s-1 v Bohumíně činil průtok 1100 m3.s-1. 

 Při povodni v červenci 1939 byl zaznamenán průtok v Děhylově na řece Opavě 

480 m3.s-1, v Bohumíně na řece Odře byl zaznamenán průtok 1360 m3.s-1, tento průtok 

představoval druhý nejvyšší od roku 1903. 

 Povodně roku 1940 postihly povodí Ostravice a to dvěma krátkými povodněmi po 

sobě následujícími. První povodeň byla 19. května a následně 31. května a 1. června. Dne 18. 

a 19. května postihly povodní Ostravice a část povodí Olše vydatné deště, na mnoha místech 

v Beskydách ležel ještě sníh, který rychle roztál a přispěl tak ke zvětšení povrchových odtoků. 

Na Lysé hoře napršelo 340 mm.m-2, na Radhošti 302 mm.m-2. Průtoky dosahovaly ve Frýdku 

a Místku 700 m3.s-1, v Ostravě 1050 m3.s-1. V Ostravě bylo zaplaveno území okolo bývalého 

dolu Vilém (Zárubek), protože se protrhla pravobřežní hráz. Podle dobových materiálů zde 
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bylo zachyceno na 1,5 mil. m3 vody. V Českém Těšíně zaplavila řeka Olše velkou část města. 

30. května opět začalo vydatně pršet po dobu dvou dnů. Převážná část srážek se soustředila na 

horské hřebeny. Průtoky na střední a dolní Ostravici byly nižší, ale na bystřinách dosahovaly 

největších pozorovaných hodnot [8]. 

 

4.2.4. Povodně v druhé polovině 20. století 

Povodně druhé poloviny 20. nebyly velkého rozsahu, převážně lokálního rozsahu, až 

do velké povodně v r. 1997 (viz 4.2.5 Povodně 1997).  

Povodeň z 18. a 19. července 1970 na řece Olši, která zasáhla Český Těšín i polský 

Cieszyn. Byl stržen most, který propojoval obě strany. Voda zaplavila i část města Karviné, 

když byla protržena hráz. Průtok Olše u Jablunkova přesáhl padesátiletou vodu. 

Roku 1972 v druhé polovině srpna intenzivně pršelo a v Těšínských Beskydách, 

převážně v povodí řeky Stonávky. Přívalovou vlnu Stonávky zachytila Těrlická přehrada. 

Hladina nádrže se razantně zvýšila a přepadem protékalo 90 m3.s-1. Průtok se blížil 

k maximální kapacitě. Byl poničen skluz pod přehradou a jeho část byla odplavena. 

Povodí Odry, a to Jesenickou stanu, zasáhly v r 1977 dvoje povodně, na začátku srpna 

(1. – 5.) a na konci (22. – 26.). Byly zaplaveny inundační prostory (zátopové oblasti) na Odře 

a Opavě. Průtok ve Svinově na konci srpna nepřesáhl dvacetiletou vodu. 

Povodeň ze 7. až 10. srpna byla nejvýznamnější povodní v povodí řeky Olše. 

Atmosférická fronta přecházející přes Moravu se zastavila nad severovýchodní Moravou. Na 

Lysé hoře bylo naměřeno 277 mm.m-2 srážek. Ve Svinově byl naměřen průtok 398 m3.s-1, 

bylo zaplaveno kolejiště v prostoru nádraží Svinov (dříve nádraží Ostrava-Poruba). Byl 

porušen vodovodní přivaděč u obce Baška, to způsobilo přerušení dodávek pitné vody na 

Novojičínsko. Na řece Olši ve Věřňovicích protékalo 830 m3.s-1. 

13. května roku 1996 zasáhly severozápadní povodí Odry (povodí Moravice, horní 

Opavy a pravostranné přítoky Opavy) přívalové deště. Srážky trvaly tři až čtyři hodiny a 

napršelo 90 – 110 mm.m-2 srážek. Vzrostl průtok Moravice nad vodním dílem Slezská Harta a 

jejího přítoku Hvězdnice, řeky Opavy nad Krnovem, Čížiny a menších toků přitékajících do 

řeky Opavy. Postiženy byly obce Horní Benešov, Lichnic, Zátor, Brabantce, Otice, okrajové 

části Krnova, Opavy a obce okolo řeky Opavy. Zaplaveny byly taky inundační území řeky 

Opavy. V Krnově protékalo řekou Opavou 128 m3.s-1, v Opavě 262 m3.s-1. V Lichnově se 

průtok za kulminace pohyboval kolem 110 m3.s-1, což odpovídá stodvacetileté vodě. Jarní 
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povodeň se nejvíce projevila v obci Lichnic, kde povodeň zničila infrastrukturu obce a 

poškodila zástavbu (viz Obrázek 10 Obec Lichnic [8]) [8]. 

 

 
Obrázek 10 Obec Lichnic [8] 

 

4.2.5. Povodně 1997 

V červenci 1997 postihlo Moravu a Slezsko největší povodeň 20. století. Povodní byly 

zasaženy povodí Odry a oblasti řek Orlice, Moravy, Bečvy. Povodně byly způsobeny 

dlouhotrvajícími dešti na severovýchodě Čech a na severu Moravy a Slezska. Pršet začalo 4. 

července, kdy byla střední Evropa pod vlivem studené fronty, pršet přestalo 9. července. 

Nejvyšší denní srážky byly zaznamenány v Beskydách na Lysé hoře 234 mm.m-2, na Šancích 

230 mm.m-2, v Hrubém Jeseníku na Revízu 214 mm.m-2 ve Vidlech 199 mm.m-2. Nejvyšší 

srážkové úhrny byly zaznamenány v období od 5. – 8. července viz Tabulka 4 Srážky [8]. 

 
Tabulka 4 Srážky [8] 

Oblast Srážky v období 5. – 8. července 1997 [mm.m-2] 
Šance 602 

Lysá hora 586 
Morávka (Uspolka) 513 

Jeseníky, Rekvíz 513 
Jeseník 512 
Praděd 454 
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Měsíční úhrn srážek se v povodí Odry pohyboval od 300% do 600% dlouhodobého 

normálu. Od začátku tj. od 4. do 8. července spadlo na severu Moravy a Slezska 2,3 km3 vody 

na plochu přibližně 10000 km2. Průměr srážek v povodí Odry (4662 km2) byl 267 mm.m-2. 

Na většině toků byly dosaženy dosud nezaznamenané průtokové hodnoty, výjimkou byla jen 

řeka Olše, která na dolním toku měla průtok jen dvacetileté vody. Historický nejvyšší průtok 

dosáhla řeka Opava (viz Tabulka 5 Průtoky [8]), kterou významným způsobem ovlivnila 

velikost průtoků na vodním díle Slezská Harta. 

 
Tabulka 5 Průtoky [8] 
Tok stanice Průtok [m3.s-1] četnost výskytu 

Svinov 688 200 Odra Bohumín 2160 (2415) 200 (300) 
Krnov 375 700 
Opava 647 500 Opava 
Děhylov 744 (840) 300 (500) 

Opavice Krnov 175 400 
Sviadnov 732 50 Ostravice Ostrava 898 (1080) 50 (100) 

Bělá Mikulovice 335 200 
Olše Věřňovice 673 20 
V závorkách jsou uvedeny pravděpodobné hodnoty bez vlivů vodních děl 

 

Škody po povodni ve Slezské Ostravě 
 Po povodni bylo zjištěno, že je nutné pročistit a upravit následující toky, které jsou ve 

správě obvodu Slezská Ostrava (viz Tabulka 6 Odhad škod na tocích [9]): 

 
Tabulka 6 Odhad škod na tocích [9] 

Vodní tok Délka Částka 
Muglinovský potok 1,71 km 1 500 tis. Kč 
Korunka 1,08 km 700 tis. Kč 
Potok ZOO 3,4 km 750 tis. Kč 
Přítok Koblov. Pot. 0,35 km 100 tis. Kč 
Odhad škod cca 3 050 tis. Kč 

  

 Rekonstrukce mostu na ulici Lopuchova v Antošovicích (finanční náklady cca 1 000 

tis. Kč). Po povodni bylo vydáno 15 demoličních výměrů z toho 10 v Hušově (64 bytových 

jednotek) a 5 v Koblově (9 bytových jednotek). Odhadované náklady na demolici 2 500 tis. 

Kč. V Koblově (Žabník, Tabulky) bylo zatopeno do 1. NP 93 rodinných domů (tj. 120 bytů). 

Celkové náklady na nutné opravy v rozsahu základních stavebních úprav: 

• vyčištění, vysušení, dezinfekce, 
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• výměna podlah, včetně izolace, 

• omítky vnitřní, vnější, obklady, malování, 

• výměna dveří, oken, nebo oprava, 

• oprava a výměna elektroinstalace, zdravotechniky, případně ústředního topení, 

• vyčištění kanalizace dešťové i splaškové, 

• oprava oplocení, přístupových komunikací, 

• úprava pozemků, porostů. 

 Předpokládaný finanční náklad na 1 bytovou jednotku ve výši cca 200 tis. Kč. 

V Koblově cca odhad škod 24 000 tis. Kč, v celém obvodu Slezská Ostrava odhad cca 

90 200 tis. Kč. Mimo zatopené bytové jednotky došlo k zatopení sklepních prostor apod. 

(náklady cca 18 000 tis. Kč).  

 Celkové odhadované škody na zařízení městského obvodu Slezská Ostrava a 

fyzických osob činila cca 152 065 tis. Kč [8, 9]. 

 

4.2.6. Povodně 21. století 

Na přelomu měsíce března a dubna roku 2006, tj. od 25. 3. 2006 do 6. 4. 2006 se 

vyskytovaly srážky v různých intenzitách na celém povodí Odry. Maximální intenzita dosáhla 

ve dvou obdobích. První období intenzivních dešťových srážek probíhalo od 28. 3. 2006 do 

29. 3. 2006. Celkový úhrn srážek činil v Jeseníkách od 10 do 45 mm.m-2, v ostravsko-

karvinské pánvi od 30 do 45 mm.m-2 a v Beskydech od 50 do 90 mm.m-2. Od 25. 3. 2006 

docházelo k oteplování a tím přispívalo toto počasí na odtávání sněhové pokrývky v podhůří a 

také v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. Druhá vlna dešťových srážek probíhala ke 

konci dne 5. 4. 2006, kdy byly zaznamenány srážkové úhrny od 5 do 12 mm.m-2 v Jeseníkách 

a od 10 do 25 mm.m-2 v Beskydech. Na mnoha místech byl vyhlášen druhý a třetí stupeň 

povodňové aktivity.  

V lokalitě Žabník byla postavena protipovodňová hráz (viz Příloha 4 [3]), která byla 

tvořena z pytlů s pískem a část z vaků naplněných vodou. Hráz byla postavena na 

prognózovaný průtok cca 650 m-3.s, díky manipulacím na vodních dílech vodohospodářské 

soustavy se podařilo tento průtok nepřekročit. 

Dne 24. 6. 2009 došlo na Novojičínsku vlivem extrémních bouřkových srážek a 

lokálních srážek k několika bleskovým povodním, jež měly za následek záplavy. Povodně 

měly devastující účinek především na území správního obvodu ORP Nový Jičín. Povodně 

byly vyvolány především vlhkou vzduchovou hmotou, která proudila do střední Evropy 
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z oblasti Černého moře. Ničivý charakter povodní neměly jen za následek samotné vodní 

toky, ale i povrchový odtok z krajiny. 

V podvečerních hodinách 24. 6. 2009 přívalové srážky, které trvaly 2 až 3 hodiny, 

zasáhly oblast Novojičínska na rozvodí řek Odry a Bečvy. Srážkový úhrn přesahoval 

100 mm.m-2, který vyvolal bleskovou povodeň. Následoval prudké zvýšení hladin na malých 

tocích Jičínky, Zrzávky a Luhy, které způsobily zatopení sklepů, domů a komunikací. Na 

všech rozvodněných tocích docházelo k ucpávání koryt řek naplaveninami. 

K postupu povodňové vlny po toku řeky Odry byla Povodím Odry předpovězena 

vysoká pravděpodobnost dosažení 3. stupně povodňové aktivity a k tím zaplavení lokality 

Žabník v Ostravě – Koblově dne 25. 6. 2009. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k instalaci 

protipovodňových stěn v této lokalitě. Hráz byla postavená v 08:00 hodin dne 25. 6. 2009, ale 

voda k ní nakonec nevystoupala. 

Dne 2. 7. 2009 byly v důsledku bouřkové činnosti zaznamenány intenzivní krátkodobé 

srážky v odpoledních hodinách, kdy ve Fulneku bylo naměřeno 49,5 mm.m-2 srážek. Tyto 

srážky vedly k rozvodnění Husího potoka.  

Následky těchto povodní byly na obnovu majetku státu, kraje, obcí, podnikajících 

subjektů a fyzických (nepodnikajících) osob vyčísleny na 3 152 374 000 Kč. Mnoho budov 

muselo být zdemolováno (viz Tabulka 7 Demoliční výměry povodní 2009 [10]). 
Tabulka 7 Demoliční výměry povodní 2009 [10] 

budovy k bydlení Obec úplná demolice částečná demolice 
demolice jiných 

stavení 
Jeseník nad Odrou 12 4 2 
Kunín 12  1 
Šenov u Nového Jičína 1   
Živoříce u Nového Jičína 1   
Nový Jičín – Žilina 1   
Celkem 28 4 3 

 

 Bleskové povodně měly za následek 9 usmrcených osob (5 osob utonulo, 4 osoby 

zemřely v důsledku vzniklé situace) [3, 10].
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5.  Katastrální území Koblov 
Koblov ležící na území města Ostravy, je v dnešní době součástí městského obvodu 

Slezská Ostrava. Ke dni 8. 4. 2010 bydlelo v Koblově 1198 obyvatel. 

V roce 1803 se v Koblově začalo těžit uhlí, do této doby se obyvatelé živili převážně 

zemědělstvím. Díky této těžbě obec trpí poddolováním. Vedle poddolování měla na obec 

nepříznivý vliv těžba štěrkopísku, která byla zahájena v roce 1957. 

Informace o výšce vodní hladiny a zařazení stupňů povodňové aktivity (viz Příloha 3 

[3]) [11]. 

5.1. Lokalita Žabník 

Lokalita Žabník se nachází na kraji města Ostravy v městské části Koblov. Území 

v této lokalitě je charakteristické zástavbou rodinných domků se zahradami, zemědělsky 

obdělávanými zahradami a nachází se zde také několik rekreačních objektů. 

Oblast Žabníku leží na levém břehu řeky Odry, od které je souvislá zástavba vzdálená 

50 – 200 m (viz Příloha 5). Prostor kolem břehu řeky je nevyužívaný se vzrostlým břehovým 

porostem. 

Tato lokalita je pojmenována podle jedné z ulic (Žabník). Nachází se mezi ulicemi 

Antošovická a Koblovská a mezi levým břehem řeky Odrou (viz Obrázek 11 Mapa Žabník 

[12]). Počet obyvatel v této části obce je 123, z toho ke dni 8. 4. 2010 na ulici Žabník bydlelo 

69 obyvatel, na ulici Drozdí 28, Soví 19, Hřbitovní 4 a Pobřežní 3. 

 
Obrázek 11 Mapa Žabník [12] 

Žabník není nijak chráněn před možným zvýšením hladiny řeky Odry, jeho 

protipovodňová ochrana je momentálně řešena výstavbou hráze z pytlů s pískem a vodními 

vaky (viz Příloha 4 [3]) [11, 13].  
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5.2. Protipovodňová hráz 

Povodně v roce 1997, kdy celá lokalita Žabník byla zatopena vodou (viz Příloha 2  [9]), byly 

impulzem k řešení ochrany území v této lokalitě proti velké vodě. Tato část území není 

chráněna před zvýšeným průtokem řeky Odry (viz Příloha 6 [20] a Příloha 7 [20]). Statutární 

město Ostrava, jakožto investor stavby, se rozhodlo pro výstavbu protipovodňové hráze. 

Navrhovaná protipovodňová hráz je dělena na stavební objekty (dále jen SO),  SO 

těsnění podloží hráze, SO zemní hráz, SO odvodnění území a odvodňovací příkop, SO 

hrázová propusť, SO oplocení. 

Těsnění podloží hráze byla navržena realizace podzemní těsnící clony. Jedná se o 

tenkostěnnou jílocementovou stěnu, která je umístěna ve štěrkovém podloží hráze. Těsnící 

clona by měla být ukončena v hloubce cca 2 m nad nepropustným podložím, to odpovídá 

hloubce 4 – 8 m pod terénem. Délka těsnící clony odpovídá délce hráze cca 945 m. 

 
Obrázek 12 Ilustrační nákres 0,125 km hráze [13] 

 

Protipovodňová hráz je navržena jako zemní, sypaná hráz. Na návodní straně hráze je 

navrženo jílovité těsnění, které u paty hráze bude mít šířku cca 5 m, u koruny hráze cca 3 m. 

Stabilizační část hráze má v koruně šířku 11 m a v patě hráze cca 15 – 35 m (viz Obrázek 12 

Ilustrační nákres 0,125 km hráze [13]). Výška hráze je proměnlivá v závislosti na výšce 

terénu, pohybuje se od 2,3 m do 4,7 m. Tato výška odpovídá úrovni hladiny řeky Odry při 

Q100 

10,11 

2,67 

0,63 

9,24 6,44 

Jílocementová 
stěna 

Ohumusování a osetí 
Návodní těsnění 
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průtoků stoleté vody (Q100) s převýšením 0,8 m. Délka protipovodňové hráze je 945 m a je na 

obou koncích zavázaná do zvýšeného terénu. Jedno ukončení bude u paty mostu ulice 

Kozlovská a druhé u zvýšeného terénu ulice Hřbitovní. Jako součástí hráze je navržen i pruh 

v šířce 15 m od návodní paty hráze. 

Protipovodňová  hráz je navržena jako stavba trvalá. Při pravidelné údržbě lze 

očekávat životnost mechanických částí, pozemních objektů, betonových konstrukcí a přeložek 

sítí v řádu desítek let, samotná životnost sypané zemní hráze se předpokládá v řádu stovek let. 

 Termín zahájení výstavby hráze se předpokládá na rok 2011. Předpokládaná doba 

výstavby se odhaduje na dobu cca 12 měsíců. Stavba není dělena na etapizaci, to znamená, že 

stavba bude probíhat kontinuálně. 

 Financování protipovodňové hráze zajišťuje investor, kterým je statutární město 

Ostrava. Předpokládané náklady na výstavbu hráze jsou 169 523 665 Kč (viz Tabulka 8 

Finanční náklady [13]) [13].  
Tabulka 8 Finanční náklady [13] 

Účel Částka [Kč] 
Projektové a průzkumné práce 5 832 771 
Základní stavební náklady 116 655 426 
Vedlejší náklady 2 683 075 
Ostatní náklady 933 243 
Rezerva 11 665 543 
Náklady hrazené z provozních 
(neinvestičních) prostředků 

3 499 663 

Celkem bez DPH 141 269 721 
DPH 28 253 944 
Celkem s DPH 169 523 665 
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6. Analýza území 
Analýzou území se rozumí soubor metod, kterými zkoumáme a hodnotíme možná 

rizika dané lokality a její zranitelnost. 

V této kapitole se budu zabývat analýzou území Koblova, lokality Žabník. K analýze 

jsem si vybral tři analýzy, a to analýzu vzniku mimořádné události, analýzu souvztažnosti a 

analýzu stromu událostí. 

 

6.1. Analýza vzniku mimořádné události 

Metoda analýza vzniku mimořádných událostí byla vypracována HZS 

Moravskoslezského kraje. Metoda je založena na stanovení kvantitativních ukazatelů. 

Kvantitativní ukazatele stanovil expertní tým pomocí expertních odhadů na základě typů 

mimořádných událostí (dále jen MU) jejich charakteristiku, ohrožení pro společnost a 

potřebná opatření. Analýza vzniku mimořádných událostí se skládá ze dvou etap: 

• definování mimořádných událostí s analýzou následků, 

• výsledky souhrnné analýzy vzniku mimořádné události na základě míry rizika. 

 

Definování mimořádných události s analýzou následků 

• výběr MU (definování základních typů MU a ohrožení vzniklých na základě rizika, 

živelné pohromy, antropogenní, společenská a sociální ohrožení), 

• určení pravděpodobnosti,  

• určení doby předpovědi možného vzniku MU (predikce), 

• určení doby trvání od vzniku MU, 

• stanovení ohrožení obyvatelstva, plochy území, objektů (budov) v území, dopravních 

prostředků a chovu zvířat, 

• stanovení potřebných opatření, potřeba sil a prostředků IZS, a nutnost koordinace 

složek IZS, 

• zařazení MU do kategorie událostí, 

• vypočet míry rizika. 
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Výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na základě výsledků míry rizika 
• výpočet korigované míry rizika, výpočet sumy korigovaných míry rizik, výpočet 

výsledné míry rizika, 

• stanovení následných MU, 

• rozdělení MU dle kategorie událostí. 
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Tabulka 9 Kvantitativní ukazatelé a jejich hodnoty [14] 
Ukazatel Možné hodnoty  

Označení 
stupnice 1 2 4 10 100 200 

P Pravděpodobnost 
(četnost vzniku) každých 100 let každých 50 let každých 25 let každých 10 let jedenkrát ročně dvakrát ročně 

 stupnice 0 1 2 3 4 5 
Pr Predikce  méně než 1 hodina 1 hodina až 1 den 1den až 1 měsíc 1 měsíc až 1 rok více než 1 rok 

C
ha

ra
kt

er
is

ti
ka

 

T Doba trvání  méně než 1 hodina 1 hodina až 1 den 1den až 1 měsíc 1 měsíc až 1 rok více než 1 rok 

O Obyvatelstvo bez ohrožení jednotlivé osoby nejvýše 100 osob 100 až 1000 osob více jak 1000 osob  

S Plochy řádově v m2 do 500 m2 do 10000 m2 (1 
ha) do 1 km2 více než 1 km2  

B Budovy, území bez ohrožení 
budov 

jednotlivé objekty 
nebo část více jak 1 objekt část území (obce) celé území (obec)  

D Dopravní 
prostředky 

bez účastí 
dopravních 
prostředků 

jednotlivé 
prostředky osobní 

nebo nákladní 
dopravy 

jednotlivé 
prostředky 
hromadné 

dopravy osob 

železniční soupravy, 
letecká a lodní 

přeprava, hromadné 
havárie v silniční 

dopravě 

  O
hr

ož
en

í 

C Chov zvířat bez ohrožení 
zvířat 

jen jednotlivá 
zvířata cenný chov zvířat 

několik chovů 
hospodářských 

zvířat 
  

Z Potřeba sil a 
prostředků  základní složky IZS základní a ostatní 

složky IZS 

základní a ostatní 
složky IZS i z jiných 

krajů 

Pomoc i dle §22 z. 
239Sb. Nebo 

zahraniční pomoc 
 

O
pa

tř
en

í 

K Nutnost koordinace 
složek  bez nutnosti 

koordinace 
koordinace 

velitelem zásahu 

Zřízení štábu 
velitele zásahu, 
rozdělení místa 

zásahu na sektory a 
úseky 

Koordinace na 
strategické úrovni 

(aktivace 
krizového štábu) 
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Zařazení MU do kategorie událostí podle předpokládaného stupně poplachu. Určuje se 

podle jednotlivých ukazatelů (O, S, B, D, C, Z, K) zpravidla určuje ukazatel s nejvyšší 

hodnotou (v některých případech lze upravit podle uvážení zpracovatele). 
     Tabulka 10 Stupeň poplachu [15] 

Stupeň poplachu Typ události 
I. první stupeň poplachu malá událost 
II. druhý stupeň poplachu střední událost 
III. třetí stupeň poplachu velká událost 
IV. zvláštní stupeň poplachu katastrofa 

 

První stupeň poplachu: 

• MU ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část, jednotlivé dopravní 

prostředky, plochy území do 500 m2, 

• záchranné a likvidační práce provádí základní složky IZS, které není nutno při 

společném zásahu nepřetržitě koordinovat. 

Druhý stupeň poplachu: 

• MU ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt, jednotlivé prostředky hromadné 

dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy do 10 000 m2, 

• záchranné a likvidační práce provádí základní složky a ostatní složky IZS z kraje, 

které je nutné nepřetržitě při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu. 

Třetí stupeň poplachu: 

• MU ohrožuje více jak 100 osob a nejvýše 1000 osob, část obce, několik chovů zvířat, 

plochy území do 1 km2, povodí řek, 

• záchranné a likvidační práce provádí základní složky a ostatní složky IZS nebo se 

využívají síly a prostředky z jiných krajů, které je nutné nepřetržitě při společném 

zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomocí štábu velitele zásahu a místo zásahu 

rozdělit na sektory a úseky. 

Zvláštní stupeň poplachu: 

• MU ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km2, 

• záchranné a likvidační práce provádí základní složky a ostatní složky IZS nebo se 

využívají síly a prostředky z jiných krajů, popřípadě je nutno použít pomoc podle §22 

zákona nebo zahraniční pomoci, 

• je nutné nepřetržitě při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomocí 

štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo aktivace 

krizového štábu [14, 15]. 
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Vzájemné porovnání MU dle vypočtené míry rizika na základě definovaných 

ukazatelů (viz Tabulka 9 Kvantitativní ukazatelé a jejich hodnoty [14]): 

10Pr
10)()10(

×
×++++++×××

=
KZCDBSOTPMr        (1) 

 

Výpočet korigované míry rizika na základě definovaných ukazatelů (viz Tabulka 9 

Kvantitativní ukazatelé a jejich hodnoty [14]). Korigovaná míra rizika = míra rizika bez 

zahrnutí pravděpodobnosti. 

Pr
10)( ×++++++×

=
KZCDBSOTMrkor        (2) 

Výpočet sumy korigovaných mír rizik, provede se součet korigovaných mír rizik 

pro MU.  

Výpočet výsledné míry rizika (Mrv): 

korv MrPMrMr ∑×+= (          (3) 

 

6.2. Analýza vzniku MU lokalita Žabník 

V tabulce (viz Tabulka 11 Hlavní rizika Koblov [16]) jsou uvedeny možné mimořádné 

situace, které by mohly vzniknout na tomto území. 
Tabulka 11 Hlavní rizika Koblov [16] 

Hlavní rizika charakteristická pro Koblov (Žabník) 
Z hlediska působení Typ mimořádné situace 

Povodeň [1] 
Zvláštní povodeň [1] 
Zemětřesení [2] 
Únik metanu [3] 
Epidemie [4] 
Epizootie [5] 

Geografická rizika 

Pořár [6] 
Přívalové deště a dlouhotrvající déšť (hrozí zvýšení průtoků a 
rychlost vodních toků s následnými záplavami) [1] Klimatická rizika 
Dlouhotrvající vedro a sucho [6] 

Dopravní havárie Havárie v silniční dopravě [7] 
 Havárie na energetických sítí [8] 

Společenská a sociální 
ohrožení 

Organizovaný zločin (mírné riziko asociálního chování 
představují vazební věznice a věznice pro výkon trestu v Ostravě-
Heřmanicích) [9] 

Zvláštní rizika Skládky nebezpečného odpadu (riziky je ohroženo zdraví, životní 
prostředí a ekosystém, trvá dlouhodobá toxicita) [10] 

[č.] číslo uvedené v závorce představuje číslo MU 
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Z výše uvedených mimořádných situací jsem vybral 10 typů mimořádných událostí, 

které by mohly zasáhnout oblast Žabníku (viz Tabulka 12 Charakteristika [20]). Určil jsem 

pravděpodobnost, časovou predikci a dobu trvání podle tabulky (viz Tabulka 9 Kvantitativní 

ukazatelé a jejich hodnoty). 

 
Tabulka 12 Charakteristika [20] 
číslo 
MU typ MU pravděpodobnost časová 

predikce doba trvání 

1 Záplava 4 3 3 
2 Zemětřesení 1 1 1 
3 Únik metanu 2 3 1 
4 Epidemie 1 3 3 
5 Epizootie 1 3 3 
6 Požár 1 3 2 
7 Dopravní nehoda 1 1 2 
8 Nehoda na tech. infrastruktuře 1 2 3 
9 Kriminalita 1 3 2 

10 Ekologická nehoda 1 2 5 
 

Po určení pravděpodobnosti, časové predikci a doby trvání jsem provedl obodování 

možného ohrožení a opatření (viz Tabulka 13 Ohrožení, opatření [20]), pomocí tabulky (viz 

Tabulka 9 Kvantitativní ukazatelé a jejich hodnoty [14]). 

 
Tabulka 13 Ohrožení, opatření [20] 

Ohrožení Opatření číslo 
MU typ MU O S B D C Z K 

1 Záplava 3 2 3 1 1 3 4 
2 Zemětřesení 3 2 3 1 1 3 4 
3 Únik metanu 1 1 1 1 1 1 2 
4 Epidemie 3 2 0 0 0 1 1 
5 Epizootie 0 2 0 0 1 1 1 
6 Požár 1 1 1 0 1 2 2 
7 Dopravní nehoda 1 1 0 1 0 1 2 
8 Nehoda na TI. 3 2 2 0 0 2 2 
9 Kriminalita 1 1 1 0 0 1 2 

10 Ekologická nehoda 3 2 0 0 1 2 2 
 

V následující tabulce (viz Tabulka 14 Míra rizika [20]) je k mimořádným událostem 

přiřazena jejich míra rizika, která se vypočítá pomocí vzorce (1). Výpočet jsem provedl 

pomocí programu Microsoft Office Excel. 
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Tabulka 14 Míra rizika [20] 
Následné MU číslo 

MU typ MU seznam čísel Míra rizika Výsledná korigovaná 
míra rizika 

1 Záplava 4, 5, 7, 8, 9,10 680 170 
2 Zemětřesení 3, 4, 5, 6, 7, 8 170 170 
3 Únik metanu 6, 7, 8 53 27 
4 Epidemie 5 70 70 
5 Epizootie 4 50 50 
6 Požár 7, 8 53 53 
7 Dopravní nehoda 6, 8,10 120 120 
8 Nehoda na TI. 6 165 165 
9 Kriminalita  40 40 

10 Ekologická nehoda 4, 5 250 250 
 

Tabulka 15 Výsledná míra rizika [20] 
Následné MU číslo 

MU typ MU seznam čísel 
Výsledná 

míra rizika 
Stupeň 

poplachu 
1 Záplava 4, 5, 7, 8, 9,10 5140 IV. 
2 Zemětřesení 3, 4, 5, 6, 7, 8 1285 IV. 
3 Únik metanu 6, 7, 8 2283 II. 
4 Epidemie 5 1185 II. 
5 Epizootie 4 1165 II. 
6 Požár 7, 8 1168 II. 
7 Dopravní nehoda 6, 8,10 1235 II. 
8 Nehoda na TI. 6 1280 III. 
9 Kriminalita 6 1155 II. 

10 Ekologická nehoda 4, 5 1365 III. 
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Obrázek 13 Matice rizik [15] 

 

Dle metody Analýzy vzniku mimořádné události jsem zjistil, že mimořádná událost 

typu záplava nejvíce ohrožuje lokalitu Žabník, prokázala to výsledná míra rizika (viz Tabulka 

15 Výsledná míra rizika [20]).  

Podle matice rizik vyšla záplava jako nepřijatelné riziko (viz Obrázek 13 Matice rizik 

[15]). 
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6.3. Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti je jedna z metod na identifikaci rizika. Je vhodná pro 

posuzování nejlépe celých objektů, územních celků. Metoda je vhodná pro posouzení celkové 

rizikové situace na areálu podniku, města či jiných územních celků, právě proto že 

provázanost těchto prvků rizika v systému rizika umožňuje dominoefekt nebo synergický 

efekt při šíření destrukce z jednoho místa na druhé. Analýza souvztažnosti neslouží k výpočtu 

pravděpodobnosti (četnosti) výskytu mimořádné události, ale k hledání vazeb mezi zdroji 

rizik a mezi objekty rizik.  

 

Postup při metodě 
• Sběr dat a jejich zpracování (data z období 3 – 5 let, tyto data zapsat do tabulky). 

Získá se tím přehledný materiál, se kterým se bude pracovat dále. 

• Hodnocení jednotlivých statistických dat. Tato část je časově náročná, protože údaje 

mohou být hodnoceny samostatnou analýzou. 

• Identifikace rizika, ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání možných vzájemných 

vazeb mezi sebou. (viz Tabulka 16 Identifikace rizik [20]) Hodnotí se každý prvek 

v systému s každým prvkem systému, pro hodnocení se používá 0 = NE a 1 = ANO. 

• Výpočet koeficientů (Kar, Kpr). Koeficient Kar je procentním vyjádřením počtu 

návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra.  

100
)1(

∗
−

= ∑
x

K
K ar

ar                       (4) 

 Kde x = počet hodnocených rizik celkem. 

 Koeficient Kpr je procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik. 

100
)1(

∗
−

= ∑
x

K
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pr           (5) 

Kde x = počet hodnocených rizik celkem. 

Podle těchto vzorců vypočteme ostatní rizika a výsledky zapíšeme do tabulky (viz 

Tabulka 17 Stanovení koeficientů [20]). 

• Grafické vyhodnocení, do grafu se vynesou hodnoty vypočtených koeficientů (viz 

Tabulka 17 Stanovení koeficientů [20]). Výsledný graf se následně rozdělí do čtyř 

kvadrantů, kde budou umístěny osy O1 a O2 stanovené výpočtem: 

(%)
100

100 minmax
1 sKKO arar ∗

−
−=         (6) 
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 Kde s = spolehlivost (0 – 100). 

 Osa O1 je rovnoběžná s osou Y a osa O2 je rovnoběžná s osou X. 

Výsledné osy nám rozdělí graf do 4 kvadrantů (viz Obrázek 14 Výsledný graf analýzy 

souvztažnosti [20]). 

 I. kvadrant – primárně a sekundárně nebezpečná rizika, 

 II. kvadrant – sekundárně nebezpečná rizika, 

 III. kvadrant – žádná primárně nebezpečná rizika, 

 IV. kvadrant – relativní bezpečnost [17]. 

 

6.4. Analýza souvztažnosti - Žabník 

Analýzou souvztažnosti budu posuzovat lokalitu Žabník. Na tuto městskou část 

Koblova jsem provedl Analýzu vzniku mimořádné události. Analýza souvztažnosti mi slouží 

k ověření míry rizika na daném území, a porovnání s výsledky metody Analýzy vzniku MU.  

Při analýze vynechávám první dva body postupu sběr a hodnocení jednotlivých 

statistických dat, protože zdroje rizika jsem získal ze stránek HZS Moravskoslezského kraje. 

 

Hodnocení rizik 
 Pro hodnocení rizik jsem použil stejná rizika jako při metodě Analýza vzniku MU, a to 

záplava, zemětřesení, únik metanu, epidemie, epizootie, požár, dopravní nehoda, nehoda na 

technické infrastruktuře, kriminalita a ekologická nehoda. Tato rizika jsou použita, aby 

srovnání s metodou Analýzy vzniku MU bylo relevantní. 
Tabulka 16 Identifikace rizik [20] 

Rb Ra 
Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ƩKar 

1 Záplava 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 Zemětřesení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Únik metanu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 Epidemie 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 
5 Epizootie 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
6 Požár 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 
7 Dopravní nehoda 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 
8 Nehoda T.I. 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 
9 Kriminalita 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 Ekologická nehoda 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
 ƩKrb 6 5 3 1 1 3 3 1 0 2  
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Výpočet koeficientů a os 
 Výpočet koeficientů Kar a Kpr použiji vzorce 4, 5 a výsledky zapíšu do tabulky (viz 

Tabulka 17 Stanovení koeficientů [20]). Výpočty jsem provedl v programu Microsoft Office 

Excel.  
Tabulka 17 Stanovení koeficientů [20] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kar [%], x 11,1 0,0 11,1 33,3 33,3 44,4 44,4 55,6 11,1 33,3 
Kpr [%], y 66,7 55,6 33,3 11,1 11,1 33,3 33,3 11,1 0,0 22,2 

 
 Výpočet os O1 a O2 provedu pomocí vzorce 6, 7. Budu počítat s 80% spolehlivostí, a 

výpočty jsem provedl s pomocí programu Microsoft Office Excel. 

 

Grafické znázornění 
Z vypočtených údajů (viz Tabulka 17 Stanovení koeficientů [20]) jsem sestavil graf, 

ve kterém jsou vyneseny hodnoty na ose x hodnoty Kar a na ose y hodnoty Kpr. Do grafu jsem 

vnesl vypočtené osy O1 a O2, které mi výsledný grafy rozdělily do 4 kvadrantů. 
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Obrázek 14 Výsledný graf analýzy souvztažnosti [20] 

 
I. primárně nebezpečné riziko – do této kategorie nespadá žádné riziko. 

II. sekundární riziko – podle výsledků analýzy souvztažnosti mi vyšlo jako sekundární riziko 

záplavy, další riziko zemětřesení se dá považovat i za riziko relativně bezpečné, protože ne 

nachází na ose dělící kvadranty. 

III. žádná primární nebezpečná rizika – v této kategorii rizik mi vyšlo riziko Nehoda na 

technické infrastruktuře. 
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IV. relativní bezpečnost – za relativně bezpečná rizika jsou rizika zemětřesení, únik metanu, 

epidemie, epizootie, požár, dopravní nehoda, kriminalita a ekologická nehoda. 

 

Porovnáním výsledků metody Analýzy vzniku MU a analýzy souvztažnosti, jsem 

dospěl, že největším rizikem pro lokalitu Žabník je záplava. Obě analýzy prokázaly, že 

záplava spadá do kategorie nežádoucího rizika. 

Jedna z variant k minimalizaci rizika typu záplava je vybudování ochranné hráze podél 

toku řeky Odry v délce 945 m. V součastné době je lokalita Žabník nechráněné před ničivými 

následky záplav, prokázaly to povodně v letech 1997, kdy tato lokalita byla zaplavena jako 

jedna z prvních lokalit ve městě Ostravě. 

K minimalizaci rizika povodní by se dalo nahlížet za dvou stran. Z jedné strany 

minimalizovat příčiny povodní a z druhé strany maximalizovat možnou ochranu území. 

V dnešní době nejsme natolik technicky a znalostně vzdělaní abychom poroučeli 

počasí. Proto připadá v úvahu maximalizovat ochranu před povodněmi například vybudování 

protipovodňové hráze, mobilní protipovodňové hráze a jiné. 

K nastínění možných dopadů s vybudovanou hrází jsem se rozhodl udělat analýzu 

stromu událostí.  

 

6.5. Analýza stromu událostí (ETA) 

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události 

přes konstruování událostí vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. Metoda 

ETA je graficko statistická metoda.  

 

 
Obrázek 15 ETA [18, 20] 
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Událost se definuje jako případ, který se stává v určitou dobu a na určitém místě a 

který iniciuje předem určenou odpověď systému. (Např. dlouhotrvající déšť může způsobit 

povodeň.). 

Strom událostí je vizuální zobrazení (viz Obrázek 15 ETA [18, 20]) všech událostí, 

které se na daném území mohou vyskytnout. Tak jak roste počet různých událostí, tak roste i 

graf a větví se jako koruna stromů. Strom událostí tedy rozvíjí možné sekvence událostí, jež 

následují po iniciační události a vedou k různým konečným stavům na daném území. Používá 

se k analýze a zmírňování rizik. [18] 

 

6.6. ETA Žabník 

Záplavy mohou být způsobeny dvěma různými příčinami. První příčina vychází ze 

zvláštní povodně, kdy se očekává narušení vodního díla (viz 3 Povodně). Druhou příčinou 

mohou být záplavy území způsobeny přírodními silami (viz 3 Povodně). Vrcholovou událost 

jsem nadefinoval jako možný průtok korytem řeky Odry (Qn), když se bude zvyšovat průtok, 

zároveň se zvyšuje i hladina řeky. Z tohoto průtoku vychází následné události: 

Událost 1: hladina vody v řece Odře dosáhla výšky H1, 

Událost 2: narušení ochranné hráze vnitřní erozí, 

Událost 3: hladina vody v řece Odře dosáhla výšky H2,  

Událost 4: hladina vody v řece Odře dosáhla výšky H3, která je větší než výška ochranné 

hráze 

Událost 5: porušení hráze v důsledku jejího přelití.  

 

 
Obrázek 16 Žabník s ochrannou hrází [18, 20] 
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Obrázek 17 Analýza ETA Žabník [20] 
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Z analýzy ETA, která byla provedena za případu, že by lokalitu Žabník chránila 

protipovodňová hráz, vyplynulo 6 možných scénářů zasažení území. Tři scénáře jsou 

negativní, protipovodňová hráz splnila očekávanou funkci a tři scénáře jsou pozitivní, došlo 

by k zaplavení lokality. 

V prvním případě by nedošlo k zvýšení průtoku v řece Odře, a následně vylití vody 

z koryta řeky. V tomto případě by hladina řeky Odry neohrožovala lokalitu Žabník. Jednalo 

by se o normální stav. 

V druhém případě vycházíme z předpokladu, že průtok hladiny řeky Odry se zvýšil a 

došlo následně k rozvodnění řeky a hladina se zvýšila na výšku H1. Následně by došlo 

k porušení hráze vnitřní erozí. Následek tohoto scénáře by vedl k zaplavení území lokality 

Žabník. 

V třetím případě protipovodňová hráz nebyla narušena vnitřní erozí, a hladina řeky 

Odry se nezvýšila na úroveň výšky H2. Protipovodňová hráz plní svou funkci, nedojde 

k zaplavení území. 

Čtvrtý případ počítá s tím, že hladina řeky Odry dosáhla výšky H2, ale nedosáhla 

kritické výšky H3, která by byla větší než je výška ochranné hráze. Lokalita Žabník nebude 

zaplavena, protipovodňová hráz plní svou funkci v ochraně území. 

V pátém případu hladina vody dosáhla kritické výšky H3, a voda z řeky Odry se 

dostala za protipovodňovou hráz a zaplavila území lokality Žabník. 

Poslední případ počítá s dosažením kritické výšky H3 a poškozením hráze. Lokalita 

Žabník by byla zaplavena. 

 Tyto možné varianty, které by mohly nastat na řece Odře v Koblově naznačují, že 

nepřítomnost hráze by měla za následek zaplavení území při dosažení hladiny vody na úroveň 

H1. 
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7. Finanční zhodnocení 
Při povodních v roce 1997 byl odhad škod vyčíslen na cca 152 mil. Kč v rámci celého 

městského obvodu Slezská Ostrava. K tomu, aby bylo možno porovnat dnešní náklady na 

výstavbu protipovodňové hráze a odhadnuté škody v Koblově, je potřeba započítat inflaci ve 

stavebnictví. Odhad škod byl proveden před třinácti lety. 

  K výpočtu odhadu škod jsem připočetl inflaci ve stavebnictví (viz Tabulka 18 Inflace 

cen ve stavebnictví [19]). 
Tabulka 18 Inflace cen ve stavebnictví [19] 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
inflace 9,3 4,8 4,1 4,0 2,7 2,2 3,7 3,0 2,9 4,1 4,5 1,2 
  

Odhad aktuální výše povodňových škod v Koblově: 
Tabulka 19 Odhad škod [9] 

 1997 2010 
Přítok Koblovského potoka 100 000 Kč 157 000 Kč 
Demolice 5 domů 309 000 Kč 487 000 Kč 
Oprava 120 bytových jednotek 24 000 000 Kč 37 800 000 Kč 
Škoda na Hasičské zbrojnici 50 000 Kč 79 000 Kč 
Čištění a odvoz odpadů 1 500 000 Kč 2 363 000 Kč 
Nová část plynovodu v Žabníku 100000 Kč 157 000 Kč 
Oprava komunikací (zeleň atd.) 2000000 Kč 3 150 000 Kč 
 27 959 000 Kč 44 193 000 Kč 
V tabulce (viz Tabulka 19 Odhad škod [9]) je přibližný souhrn odhadů škod, který byl 

způsoben na zařízení městského obvodu Slezská Ostrava a fyzických osob. Nejsou zde 

zahrnuty škody na infrastruktuře jiných společností například ČEZ, a.s., OKD, a.s., Telefonica 

O2 Czech Republic, a.s. atd., a vybavení domácností. 

 Náklady na vybudování protipovodňové hráze v lokalitě Žabník se předpokládají ve 

výši 169 523 665 Kč (viz 5.2 Protipovodňová hráz). 

84,3
44193000

169523665
===

škoda
incesticeN  

Pomocí vztahu násobek (N) zjistíme kolikrát je investice větší než způsobená škoda. 

V tomto případě investice do protipovodňové stěny je takřka 4x větší než způsobená škoda při 

povodni v roce 1997. 

Dle mého názoru je investovaná částka do projektu protipovodňové hráze relevantní, i 

když je čtyřnásobně větší než odhad způsobených škod [9, 10, 19].   
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8. Navrhovaná protipovodňová opatření 
Protipovodňová opatření fyzického rázu může dělit do dvou základních kategorií. 

Kategorie mobilních protipovodňových opatření a do kategorie stálého charakteru.  

 

Stálé protipovodňové opatření 
K stálým protipovodňovým opatřením patří výše zmiňována protipovodňová hráz 

(viz 5.2 Protipovodňová hráz), která zajistí ochranu obydleného území Žabník na stoleté 

průtoky řeky Odry. 

 

Mobilní protipovodňová opatření 
K mobilním protipovodňovým opatřením můžeme přiřadit protipovodňové stěny, 

které jsou tvořeny z hliníkových profilů, stojek a patek (viz Obrázek 19 Ochrana území [22]). 

Jedná se o protipovodňovou ochranu jak území, tak i jednotlivých objektů. Tyto stěny mají 

své výhody i nevýhody. 

Výhody: 

• možnost rozebrání, tím nepříliš zasahují do okolní krajiny a nemění její ráz, 

• snadná instalace. 

Nevýhody:  

• potřeba pracovních sil, při výstavbě a demontáži takovýchto stěn,  

• nutnost skladovat tyto stěny, tím vznikají další náklady na skladování a dopravu. 

K protipovodňové ochraně jednotlivých budov mohou sloužit vodotěsné desky dveří a 

oken (viz Obrázek 18 Ochrana dveří a oken [21]), popřípadě protipovodňová stěna kolem 

celého domu (viz Obrázek 19 Ochrana území [22]).  

  
Obrázek 18 Ochrana dveří a oken [21] 

 
Obrázek 19 Ochrana území [22] 
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9. Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo provedení analýzy územní lokality Žabník, katastrální 

území Koblov, a navržení protipovodňových opatření.  

Mezi možná ohrožení této lokality bych zmínil povodně, jelikož Žabník je situován  

prakticky v sousedství vodního toku. Z dalších možných ohrožení této lokality připadá v 

úvahu zemětřesení. Území, na kterém se nachází lokalita Žabník, je poddolované, proto zde 

může k této situaci dojít. V úvahu také přichází ekologická havárie. V případě zatopení 

skládky komunálního odpadu, která se nachází v blízkosti, popřípadě při zatopení chemických 

závodů, nacházejících se výše proti toku řeky Odry, by mohlo dojít ke kontaminaci území. Po 

provedení analýzy vzniku mimořádné události a analýzy souvztažnosti a porovnání jejich 

výsledků jsem dospěl k závěru, že největším rizikem, které ohrožuje lokalitu Žabník, je vznik 

povodně.   

Jedna z možností, jak minimalizovat případné zaplavení území, je vybudování 

ochranné hráze podél toku řeky Odry v délce 945 metů. V současné době je lokalita zcela 

nechráněna před ničivými účinky záplav, což prokázaly mimo jiné i povodně v roce 1997, 

kdy došlo k zaplavení tohoto území jako jednoho z prvních v Ostravě. Odhadované škody na 

zařízení městského obvodu Slezská Ostrava a fyzických osob při této události byl v Koblově 

vyčíslen na 27 595 tis. Kč. Po přepočtu na dnešní cenovou hladinu, započtením inflace ve 

stavebnictví, dostáváme se na částku 44 193 tis. Kč. Potřebná investice na vybudování 

protipovodňové hráze činí dle předpokladů 169 524 tis. Kč. Tato částka je téměř čtyřikrát 

větší, než škody způsobené zmiňovanou povodní v roce 1997. Myslím si však, že tato 

investice se vzhledem k možnému riziku vyplatí, nehledě k tomu, že finanční prostředky 

budou použity z meziresortní komise na asanaci území poškozeného důlní činností. 

Pomocí analýzy ETA jsem došel k závěru, že chystaná protipovodňová hráz by mohla 

ochránit lokalitu Žabník v dostatečné míře. V případě většího průtoku než je Q100, nebo 

narušení hráze, by došlo k zaplavení tohoto území. Musím však zmínit, že tato hráz je 

standardní protipovodňové opatření. Na tomto území by nemělo smysl budovat 

protipovodňovou hráz na větší průtoky, investice na takovouto akci by byla mnohonásobně 

větší. 

Jedním z dalších možných řešení navrhuji mobilní protipovodňové zařízení, které 

může sloužit jako doplňkové zařízení v případě narušení či přelití ochranné hráze. Tato 

zařízení, například v podobě hliníkových ochranných stěn či zařízení k zabednění oken, dveří 

a podobně jsou v dnešní době běžně k dispozici a lze je navrhnout a vyrobit na míru. 
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Městská část Koblov je velmi atraktivní území pro výstavbu rodinných domů 

prakticky na okraji Ostravy. Jelikož je součástí severomoravské metrolopole, jsou zde k 

dispozici pracovní i jiné příležitosti. Plánovaná výstavba protipovodňové hráze v lokalitě 

Žabník by mohla zajistit bezpečné bydlení na místech, která jsou dnes v přímém ohrožení v 

případě povodní. V současné době platí v této lokalitě stavební uzávěra, která vstoupila v 

platnost po ničivých povodních v roce 1997. Uzávěru bych navrhoval ponechat v platnosti, s 

možností výjimek pro případ zájmu o výstavbu rodinných domů. U těchto nemovitostí by 

mimo jiné bylo požadováno navržení protipovodňové ochrany například mobilními 

protipovodňovými opatřeními už při předložení stavební dokumentace. 
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Použité zkratky 
ČHMÚ Český hydrometeorologický úřad 

ETA Analýzy stromu událostí 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MU Mimořádná událost 

NP Nadzemní podleží 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PK Povodňová komise 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SO Stavební objekt 

SRN Spolková Republika Německo 

ÚPK Ústřední povodňová komise 
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Přílohy 
Příloha 1 [3] 

Tabulka 20 Hlásné profily [3] 

Prognózní profily modelu HYDROG zpracovávané Povodím Odry, s.p. 
   Soubor ODRA 

č. profilu vodní tok profil 
42 Odra Odry 
57 Luha ústí 
71 Jičínka ústí 
72 Odra Odra pod Jičínkou 
89 Husí potok ústí 
90 Odra Odra pod Husím potokem (Bartošovice) 
98 Sedlnice ústí 
99 Odra Odra pod Sedlnicí 
107 Bílovka ústí 
108 Odra Odra pod Bílovkou 
127 Lubina Petřvald vodočet 
130 Odra Odra pod Lubinou 
133 Ondřejnice Kozlovice 
136 Ondřejnice ústí 
138 Odra Odra pod Ondřejnicí 
146 Porubka ústí 

147ov Odra Svinov vodočet 
Soubor OPAVA 

č. profilu vodní tok profil 
15 Opava Karlovice vodočet 
32 Opava Nové Heřmínovy vodočet 
39 Opava Krnov vodočet 
48 Opavice Město Albrechtice vodočet 
60 Opavice Krnov vodočet 
95 Opava Opava Polní ulice vodočet 
115 Podolský potok ústí 
123 Moravice Moravice nad Kočovským p. (Valšov) 
139 Černý potok ústí (Mezina) 
141 Moravice Slezská Harta pod přehradou 
149 Moravice Kružberk pod přehradou 
152 Moravice Podhradí 
159 Moravice Branka vodočet 
174 Hvozdnice ústí 
177 Opava Opava pod Moravicí 
192 Opava Děhylov vodočet 
195 Odra Odra nad Ostravicí 
139 Černý potok ústí (Mezina) 
141 Moravice Slezská Harta pod přehradou 
149 Moravice Kružberk pod přehradou 
152 Moravice Podhradí 
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159 Moravice Branka vodočet 
174 Hvozdnice ústí 
177 Opava Opava pod Moravicí 

Soubor OPAVA 
č. profilu Vodní tok profil 

192 Opava Děhylov vodočet 
195 Odra Odra nad Ostravicí 

Soubor BESKYDY 
č. profilu Vodní tok profil 

38 Ostravice Šance pod přehradou 
70 Ostravice Ostravice pod Čeladenkou (Frýdlant n/O.) 
92 Baštice Baška pod přehradou 
114 Morávka Morávka pod přehradou 
140 Morávka Raškovice pod jezem (Vyšní Lhoty) 

147fm Ostravice Ostravice pod Morávkou (Fr.-Místek) 
155 Olešná Olešná pod přehradou 
170 Ostravice Ostravice pod Olešnou 
198 Lučina Žermanice pod přehradou 
219 Lučina Lučina pod Sušankou 
240 Lučina ústí (O.-Radvanice) 
242 Ostravice ústí (Slezská Ostrava) 
243 Odra Odra pod Vrbickou Stružkou 
251 Odra Bohumín vodočet 
324 Olše Olše nad Lomnou (Jablunkov) 
399 Olše Olše pod Tyrou (Třinec) 
412 Ropičanka ústí 
413 Olše Olše pod Ropičankou (Český Těšín) 
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Příloha 2  [9] 
Povodeň 1997 Slezská Ostrava [9] 

Tato část popisuje časový sled povodně roku 1997 ve Slezské Ostravě. V Slezské 

Ostravě byly zaplaveny městské části Hrušov, Muglinov a Koblov. 

 

6. 7. 1997 

01:15  upozorněn tajemník ÚMOb Slezská Ostrava na možnost trvalejších srážek a 

eventuální povodňové nebezpečí, 

06:30 zpohotovena povodňová komise (dále jen PK), 

07:15  zatopen Žabník a spodní část panelárny v Koblově, v Antošovicích byla zatopena část 

ulice Lopuchova, v Heřmanicích přetékala voda přes Orlovskou ulici, 

20:05  sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH) z Koblova žádal o zajištění svítilen a 

gumového člunu, 

20:45  SDH Koblov hlásí, že je zatopena komunikace do Antošovic, 

 

7. 7. 1997 

08:50 zatopeno TJ Jiskra v Hrušově, v Muglinově byla zatopena část ulice Keramická 

s okolím, 

09:40 na Antošovické ulici uvízla Avie se zásobováním, voda dosahovala do výše 1,2 m, 

12:30 uzavření Podolí v Muglinově, voda dosahovala 10 cm pod úrovní hráze, v Kunčičkách 

hrozilo vystoupení vody ze Slezskomlýnské strouhy, zatopeno bylo kolejiště na ulici 

Vratimovská a Lihovárenská, oblast po jezdecký areál v Zárubku na Šenovské ulici 

byla zaplavena, 

13:00 Orlovská ulice v Heřmanicích byla neprůjezdná, zatopena byla Dostálova ulice, 

15:45 zasedala PK městského obvodu Slezská Ostrava, byla zřízena evakuační místa  

(ZŠ Kamenec, ZŠ na Pěší ulici v Muflonově, ZŠ na Chrustově ulici, Kulturní dům 

(dále jen KD) v Muglinově, KD Na Dědině v Heřmanicích), zástupce předsedy PK 

informoval o svépomocné evakuaci části občanů Koblova a Antošovic, 

18:00 ustanoven krizový štáb (dále jen KŠ), 

22:40 zatopena Kuplířova ulice v Hrušově, v Muflonově u Mexika vody vystupuje 

kanalizací, pracovníci Ostravských komunikací instalují zábrany v obou směrech 

silnice 
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8. 7. 1997 

Hladina Ostravice ve Slezské Ostravě 474 cm. 

05:50 evakuace občanů z rekreační oblasti Antošovic, 

06:40 uzavřena Mateřská škola na Keramické ulici v Muglinově, náhradní umístění pro děti 

bylo zajištěno v Mateřské škole na Jaklovecké ulici, 

07:20 v Koblově se situace zhoršuje, někteří obyvatelé vylezli na střechy domů, jsou 

v ohrožení života, 

07:25 Centrum tísňového volání Ostrava vysílá do Antošovic a Koblova HZS, 

08:00 KŠ upozorňuje občany Hrušova na nebezpečí zaplavení území, 

09:05 protržení hráze na soutoku Ostravice a Odry, dochází k rychlému zaplavení Hrušova, 

10:00 KŠ městského obvodu Slezská Ostrava zajistil vlastními prostředky automobil Tatra 

pro evakuaci občanů z Koblova a Antošovi 

10:05 evakuace některých občanů z Koblova je zajištěna s pomocí vrtulníku, 

10:30 na náměstí J. Fučíka v Hrušově je 1 m vody,  

11:00 propadnutí vozovky a odhalení plynového potrubí na křižovatce ulic Šachetní a 

Konečného,  

12:00 provedena evakuace obyvatel z Výklopné ulice v Koblově, 

13:00 probíhá evakuace občanů z Koblova a Antošovic pomocí vrtulníku a rypadla KNB, 

evakuovaní jsou ubytovaní v ZŠ v Koblově a v Mateřské škole v Antošovicích, 

16:35 začala evakuace Hrušova 

16:40 KŠ městského obvodu Slezská Ostrava žádá Policii ČR k zajištění odklonu dopravy na 

křižovatce ulic Muglinovská, Bohumínská a Orlovská z důvodů evakuace občanů 

z Hrušova, 

17:00 započatá evakuace posledních občanů Tabulek v Koblově a okolí s pomocí nakladače 

KNB z koblovské strany, z antošovické strany s pomocí nakladače Volvo, 

19:00 ukončena evakuace ohrožených občanů Koblova a Antošovic, 

20:00 evakuace občanů z Hrušova pomocí zajištěného člunu, 

22:00 ukončena evakuace občanů Hrušova, 

23:00 ministr vnitra informoval primátora Ostravy o nutnosti zvýšit odtok z přehrady Šance 

ze 110 m3.s-1  na 260 m3.s-1, 

 

9. 7. 1997 
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01:35 pověřený pracovník Magistrátu města Ostravy informuje, že na přehradní nádrži Šance 

bylo nutno snížit hladinu vody, na řece Ostravici hrozí zvýšení hladiny o 1 m, 

předpokládaná místa ohrožení Nová huť a.s., Muglinov a horní část Hrušova, 

02:00 po dohodě s CTV byla přijatá opatření k evakuaci občanů z Kamence, části Muglinova 

a okolí Pláničkovy ulice 

02:15 informováni pracovníci Nové huti a.s., Kunčice o nastávající situaci na řece Ostravici, 

02:20 započata evakuace Kamence, Muglinova a Penziónu, 

02:25 obyvatelé Penziónu na Bohumínské ulici převezeni na koleje VŠB-TUO Hladnov, 

02:30 část obyvatel z Kamence převezena na koleje VŠB-TUO v Porubě, 

05:00 ukončena evakuace občanů z Kamence a z Muglinova, nárazová vlna již protekla, 

06:00 hlášeno rabování z Muglinova,  

12:00 hladiny rozvodněných řek začaly pozvolna klesat, 

16:00 Vojenský útvar Hranečník nabízí poskytnutí vojenské techniky, 

20:00 vyhotovují se seznamy evakuovaných osob 

 

10. 7. 1997 

01:30 hlášen počet evakuovaných (viz. Tabulka 21 Počet evakuovaných), 
Tabulka 21 Počet evakuovaných [9] 

Středisko Počet osob 
ZŠ na Chrustově ulici 274 
ZŠ ns Pěší ulici 70 
ZŠ Koblov 16 
MŠ Antošovice 20 
KD Muglinov 40 
Koleje Hladnou 570 
KD Michálkovice 80 

 

15:00 sociální odbor ÚMOb Slezská Ostrava eviduje 96 žádostí o mimořádné dávky pro 

postižené povodněmi. 

 

13. 7. 1997 započaty úklidové práce v Koblově, bylo přiděleno 21 vojáků z Vojenského 

útvaru v Pardubicích, 

14. 7. 1997 odčerpávaní vody z Hrušova, která dosahovala místy až 5 m, pomáhali zde 

vojáci z Vojenského útvaru Bechyně, Pardubic a Liberce, 

19. 7. 1997 v 19:00 hodin byl vyhlášen II. povodňový stupeň na řece Odře, započalo 

varování obyvatel a byl vydán pokyn k monitorování hladiny Odry v Koblově 

a v Antošovicích, 
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20. 7. 1997 v ranních hodinách dochází k pozvolnému vylévání z břehů řeky Odry 

v Koblově, občané byli vyzvání k postupné evakuaci, v Antošovicích je 

zatopena Lopuchova ulice, v Hrušově jsou zatopeny sklepy firmy Mobal, 

v 09:00 hodin vyhlašuje KŠ města Ostravy stav ohrožení, hladiny řek dosáhly: 

Ostravice 294 cm (o 3,5 m méně než předchozí maximum), Odra 394 cm (o 2,5 

m méně než poslední maximum) 

23. 7. 1997 zrušen stav ohrožení, 

24. 7. 1997 na řece Odře byl vyhlášen již jenom II. stupeň povodňové aktivity, 

1. 8. 1997 byla ukončena činnost KŠ městského obvodu Slezská Ostrava, 
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Příloha 3 [3] 

 
 
 



 76 

 
Příloha 4 [3] 

 
Obrázek 20 Protipovodňová hráz 2006 Žabník [3] 
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Příloha 5 [20] 

 
Obrázek 21 Pohled od řeky Odry na Žabník [20] 
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Příloha 6 [20] 

 
Obrázek 22 Žabník, pohled na ulici Koblovskou a přemostění řeky Odry [20] 
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Příloha 7 [20] 

 
Obrázek 23 Pohled z ulice Žabník na řeku Odru [20] 


