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1 Úvod  

Téměř každý den můžeme sledovat ve sdělovacích prostředcích různá neštěstí, při 

kterých dochází nejen k poškození zdraví osob a zvířat (v těch horších případech i k jejich 

úmrtí), ale i k poškození majetku a životního prostředí. Skoro každý z nás si ve větší či menší 

míře zvykl na to, že v životě lidí a všech živých organismů na zemi mohou nastat 

neočekávané mimořádné události. Mimořádné události mohou být způsobeny přírodními 

vlivy, antropogenními vlivy i jejich kombinací. V důsledku těchto různých vlivů se 

mimořádné události dělí na: 

 přírodní mimořádné události, 

 antropogenní mimořádné události, 

 a kombinované mimořádné události. 

Mezi přírodní mimořádné události lze řadit např. povodně a záplavy, vichřice a větrné 

poryvy, zemětřesení, sopečné erupce, apod. 

 

V budoucnu lze očekávat nárůst těchto různých mimořádných událostí. Bude se 

zvyšovat především výskyt mimořádných událostí přírodního charakteru a to v důsledku 

nastávající změny klimatu. Budeme se setkávat s častějšími výskyty povodní a záplav, 

větrnými poryvy, vichřicemi a dalšími MU
1
. Co se týče povodní a záplav, tak se s jejich 

výskytem na území ČR v rámci dané lokality setkáváme čím dál častěji.  

 

Se zvyšujícím se výskytem povodní a záplav je třeba se na tyto mimořádné události 

dobře připravit. Je třeba vycházet ze zkušeností, poznatků a závěrů z povodní  let 

předcházejících, jakož i z provedených protipovodňových opatření, které byly úspěšné či 

méně úspěšné. 

Cíle práce: 

 Vytvořit dokumentaci pro výstavbu protipovodňových hrází z pytlů s pískem v 

okolí vytipovaných objektů kritické infrastruktury v oblasti elektřiny 

nacházejících se v záplavových územích vodních toků.  

 Stanovit požadavky pro výstavbu protipovodňové hráze z pytlů s pískem 

(skladové zásoby pytlů a příslušenství, potřebné síly a prostředky, či 

dostupnost písku na daném území),  

1
 

                                                 
1
 Mimořádná událost 
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 Posoudit současný stav zpracované dokumentace, která se zabývá 

problematikou ochrany území okresu Šumperk před možnými dopady 

přirozených povodní velkého rozsahu.  
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2 Rešerše 

KOVÁŘ, Ing. Milan. Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi. Vydání: 

První. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. 39 s. ISBN 

80-86640-17-5. 

 

Tato příručka je určena pro orgány státní správy, orgány samosprávy, právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby, které v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů zabezpečují ochranu obyvatelstva před přirozenými a zvláštními 

povodněmi. 

 

 

MATĚJKA, Por. Ing. Jiří. Metodická příručka pro stavbu mobilních 

protipovodňových stěn. První. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR, 2003. 137 s. ISBN 80-86640-16-7. 

 

V této metodické příručce jsou zakotveny informace o různých typech, účinnosti a 

možnostech nasazení protipovodňových stěn a dalších prvků, které nám mohou pomoci při 

povodni. Jsou zde prezentovány nejrůznější mobilní protipovodňové stěny, požadavky pro 

jejich výstavbu, montáž a časové odhady pro jejich stavbu. [10] 

 

 

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

 

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

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových  

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

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. 

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických  

a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům 

a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.[14] 
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3 Charakteristika území okresu Šumperk 

Území okresu Šumperk se skládá ze tří obcí s rozšířenou působností. Jedná se o obce 

s rozšířenou působností Šumperk, Zábřeh a Mohelnice.  

Obrázek 1: Území okresu Šumperk 
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3.1 Charakteristika území ORP 
2
Šumperk 

V rámci popisu území obce s rozšířenou působností Šumperk se budu zabývat 

geografickou, demografickou, povodňovou a dopravní charakteristikou tohoto území. 

Obrázek 2: Území obce s rozšířenou působností Šumperk 

 
2
 

                                                 
2
 Obec s rozšířenou působností 



 8 

3.1.1 Geografická charakteristika 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk se rozkládá v malebném údolí 

vodního toku řeky Desné, která je od severu chráněná masívem jesenických hřebenů. Obec 

s rozšířenou působností Šumperk je jednou ze vstupních bran pro pohoří Jeseníky, které se 

člení na Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník. ORP Šumperk je právem označována za „Bránu 

Jeseníků“, protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským 

základnám. Jedná se o Skřítek, Červenohorské sedlo, Ramzová a také úpatí Kralického 

Sněžníku.[5] 

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk leží v severozápadní části 

severní Moravy. Sousedí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Zábřeh, Uničov a 

Jeseník, které leží na území Olomouckého kraje. Na území Pardubického kraje sousedí s obcí 

s rozšířenou působností Králíky a na území Moravskoslezského kraje sousedí s obcí 

s rozšířenou působností Rýmařov.[10] 

 

Do správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk patří celkem 36 obcí.  

Rozloha správního obvodu ORP Šumperk je přibližně 857 km
2
. 

3.1.1 Demografická charakteristika 

Přehled počtu obyvatel v jednotlivých obcích ve správním obvodu ORP Šumperk je 

uveden v příloze č. 1. 

3.1.2 Povodňová charakteristika 

Povodňová charakteristika správního obvodu ORP Šumperk je určena především 

tokem řeky Moravy a Desné. V nemalé míře se na povodňových událostech podílí i toky říček 

Krupé a Branné. Tyto říčky se vlévají do řeky Moravy u města Hanušovice a to v severní části 

ORP Šumperk. Dalším přítokem řeky Desné je říčka Merta se soutokem v obci Rapotín. Řeky 

Morava a Desná protékají v převážné míře územím od severu k jihu, kde se pod obcí Sudkov 

slévají v tok řeky Moravy. Zde opouští území správního obvodu ORP Šumperk a vlévají se na 

území správního obvodu ORP Zábřeh. Hydrologicky patří správní obvod ORP Šumperk do 

povodí Horní Moravy. Řeka Morava pramení pod Králickým Sněžníkem v okrese Ústí nad 

Orlicí. Vtéká na území správního obvodu ORP Šumperk nad obcí Malá Morava.[11] 
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Tabulka 1: Přehled vodních toků ve správním obvodu ORP Šumperk 

Název 

vodního toku 

(řeky) 

Obce na toku řeky  

Výška hladiny  

[v cm] (pro SPA) Opatření 

I. II. III. 

Morava 

Malá Morava 190 220 250 Bez regulace 

Hanušovice - - - 
Regulace částečná 

Ochranné hráze 

Bohdíkov 180 220 250 Bez regulace 

Ruda na Moravě - - - Bez regulace 

Olšany - - - Bez regulace 

Bohutín - - - Bez regulace 

Chromeč - - - 
Bez regulace  

Ochranné hráze 

Bludov - - - Bez regulace 

Krupá 
Staré Město pod 

Sněžníkem 
- - - Regulace částečná  

Branná 

Branná - - - Regulace částečná  

Jindřichov 110 140 170 Regulace částečná 

Hanušovice - - - Ochranné hráze 

Desná 

Loučná nad Desnou - - - Regulace částečná  

Velké Losiny - - - Bez regulace 

Rapotín - - - Bez regulace 

Vikýřovice - - - Bez regulace 

Šumperk 170 220 260 
Regulace částečná 

ochranné hráze 

Dolní Studénky - - - Bez regulace 

Sudkov - - - 
Regulace částečná 

Ochranné hráze 

Merta 
Vernířovice - - - Bez regulace 

Sobotín - - - Regulace částečná 

Hučivá Desná Loučná nad Desnou - - - Regulace částečná 

 

Ve správním obvodu ORP Šumperk se nachází vodní dílo přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně. PVE
3
 Dlouhé Stráně se skládá ze dvou nádrží a to horní a dolní 

nádrž. Tyto dvě nádrže jsou propojeny podzemním přivaděčem. PVE Dlouhé Stráně má 

pouze energetický účel. Při protržení některé ze dvou nádrží (zvláštní povodeň) by bylo 

ohroženo záplavovou vlnou velké katastrální území obcí - Loučná nad Desnou, Velké Losiny, 

Rapotín, Petrov nad Desnou, Vikýřovice, Šumperk, Nový Malín, Dolní Studénky, Sudkov a 

Bludov.[11] 

 



 10 

3.1.3 Dopravní infrastruktura 

V rámci dopravní infrastruktury se zaměřím na silniční a železniční dopravu, která by 

byla důležitá v případě řešení vzniku přirozené povodně velkého rozsahu. U tohoto způsobu 

dopravy se zaměřím na nejdůležitější úseky v rámci tohoto území.  

Obrázek 3: Silniční síť na území ORP Šumperk 

 

Silnice první třídy: 

 Rychlostní silnice první třídy I/44 ve směru Mohelnice - Mikulov. Část této 

silnice tvoří společný úsek se silnicí I/11 z Bludova do Rapotína.  

 Silnice první třídy I/11 ve směru Praha - Šumperk - Ostrava je druhá 

nejfrekventovanější komunikace.  

 

Silnice druhé třídy: 

 Silnice druhé třídy II/446, ve směru Libina - Šumperk - státní hranice.  

 Silnice druhé třídy II/369, která nahrazuje při nesjízdnosti silnice I/44 vjezd do 

Jeseníků. 

3
 

                                                 
3
 Přečerpávací vodní elektrárna 
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Přehled ţelezničních tratí regionálního významu: 

 Trať číslo 290, směr Olomouc – Šumperk, 

 Trať číslo 291, směr Zábřeh – Šumperk, 

 Trať číslo 292, směr Šumperk – Krnov,  

 Trať číslo 021, směr Týniště nad Orlicí – Hanušovice, 

 Trať číslo 293 směr Šumperk - Kouty nad Desnou. [11] 
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3.2 Charakteristika území ORP Zábřeh 

V rámci popisu území obce s rozšířenou působností Zábřeh se budu zabývat 

geografickou, demografickou, povodňovou a dopravní charakteristikou tohoto území. 

Obrázek 4: Území obce s rozšířenou působností Zábřeh 

3.2.1 Geografická charakteristika 

Správní obvod ORP Zábřeh leží v severozápadní části severní Moravy. Sousedí se 

správními obvody ORP Šumperk a ORP Mohelnice ležící na území Olomouckého kraje. Na 

území Pardubického kraje sousedí s obcemi s rozšířenou působností Králíky, Lanškroun a 

Moravská Třebová.[12] 

Do správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh patří celkem 28 obcí. 

Rozloha správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh je přibližně 267 km
2
. 
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3.2.2 Demografická charakteristika 

Přehled počtu obyvatel v jednotlivých obcích ve správním obvodu ORP Zábřeh je 

uveden v příloze č. 2. 

3.2.3 Povodňová charakteristika 

Povodňová charakteristika správního obvodu ORP Zábřeh je určena především tokem 

řeky Moravy, Moravské Sázavy, Březné a Nemilky. Hydrologicky patří správní obvod 

ORP Zábřeh do povodí Horní Moravy.  

Kopcovitý charakter západní části území vytváří podmínky pro vznik výrazných 

projevů vodní eroze zejména tam, kde je půda nevhodně obhospodařována. Nebezpečným 

následkem rozsáhlejší vodní eroze je pak zaplavování splaveninami a rovněž zanášení koryt 

vodotečí v nížinných polohách, což snižuje jejich kapacitu. Celý správní obvod ORP Zábřeh 

je odvodňován toky patřícími do povodí Moravy s hlavním tokem – řekou Moravou. Ve 

správním obvodu ORP Zábřeh přitéká řeka Morava v severní části území nad obcí Postřelmov 

a území opouští na jihu pod obcí Lukavice. U Postřelmova přitéká do řeky Moravy 

levostranný přítok Desná, která pramení v oblasti Hrubého Jeseníku. 

Pod Zábřehem přitéká z pravé strany nejvodnatější přítok Moravy v popisované 

oblasti Moravská Sázava, která ve správním obvodu ORP Zábřeh přibírá svůj největší přítok 

Březnou a před obcí Nemile se jedná o říčku Nemilku.[12] 

Tabulka 2: Přehled vodních toků na území správního obvodu ORP Zábřeh 

Název 

vodního toku 

(řeky) 

Obce na toku 

řeky  

Výška hladiny [v cm]  

(pro SPA) Opatření 

I. II. III. 

Morava 

Postřelmov - - - 
Regulace částečně ochranné 

hráze 

Lesnice - - - Ochranné hráze 

Leština - - - Ochranné hráze 

Lukavice - - - Ochranné hráze 

Bohuslavice - - - Ochranné hráze 

Moravská 

Sázava 

Hoštejn - - - Bez regulace 

Nemile 150 200 250 Bez regulace 

Zábřeh - - - Regulace částečně 

Nemilka Nemile - - - Bez regulace 

Březná 
Štíty - - - Bez regulace 

Hoštejn - - - Bez regulace 
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Ve správním obvodu ORP Šumperk se nachází vodní dílo přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně. PVE Dlouhé Stráně se skládá ze dvou nádrží a to z horní a dolní 

nádrže. Tyto dvě nádrže jsou propojeny podzemním přivaděčem. Přečerpávací elektrárna 

Dlouhé Stráně má pouze energetický účel.[12] 

Při protržení některé ze dvou nádrží (zvláštní povodeň) by bylo ohroženo záplavovou 

vlnou i velké území správního obvodu ORP Zábřeh. Jednalo by se o katastrální území obcí 

Postřelmov, Lesnice, Leština, Lukavice, Bohuslavice a Zábřeh.[12] 

3.2.4 Dopravní infrastruktura  

V rámci dopravní infrastruktury se zaměřím na silniční a železniční dopravu, která by 

byla důležitá v případě řešení vzniku přirozené povodně velkého rozsahu. U tohoto způsobu 

dopravy se zaměřím na nejdůležitější úseky v rámci tohoto území.  

Obrázek 5: Silniční síť na území ORP Zábřeh 
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Silnice první třídy: 

 Silnice první třídy I/44 ve směru Mohelnice - Mikulovice. Je nejdůležitější a 

nejzatíženější komunikací vedoucí přes dané území. 

 Silnice první třídy I/43 ve směru Brno - Svitavy - Štíty.  

 

Silnice druhé třídy: 

 Silnice druhé třídy II/315 ve směru Ústí nad Orlicí - Zábřeh - Olomouc, která 

prochází napříč regionem. 

 Silnice druhé třídy II/44 ve směru Mohelnice - Šumperk – Jeseník.  

 

Přehled ţelezničních tratí regionálního významu: 

 Trať číslo 270, směr Praha - Česká Třebová – Bohumín, 

 Trať číslo 291, směr Zábřeh - Šumperk.[12] 
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3.3 Charakteristika území ORP Mohelnice 

V rámci popisu území obce s rozšířenou působností Mohelnice se budu zabývat 

geografickou, demografickou, povodňovou a dopravní charakteristikou tohoto území. 

Obrázek 6: Území obce s rozšířenou působností Mohelnice 

3.3.1 Geografická charakteristika 

Správní obvod ORP Mohelnice leží v severozápadní části severní Moravy. Sousedí se 

správními obvody ORP Zábřeh, Uničov a Litovel, které leží na území Olomouckého kraje. Na 

území Pardubického kraje sousedí s ORP Moravská Třebová.[13] 

 

Do správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice patří celkem 14 obcí.  

Rozloha správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice je asi 149 km
2
. 

3.3.2 Demografická charakteristika 

Přehled počtu obyvatel v jednotlivých obcích ve správním obvodu ORP Mohelnice je 

uveden v příloze č. 3. 
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3.3.3 Povodňová charakteristika 

Povodňová charakteristika správního obvodu ORP Mohelnice je určena především 

tokem řeky Moravy, Mírovky a Třebůvky. Hydrologicky patří správní obvod ORP 

Mohelnice do povodí Horní Moravy. Kopcovitý charakter západní části území vytváří 

podmínky pro vznik výrazných projevů vodní eroze zejména tam, kde je půda nevhodně 

obhospodařována. Nebezpečným následkem vodních erozí je zanášení koryt vodotečí 

naplaveninami v nížinných polohách, následkem povodní v horních částech toků, což snižuje 

jejich kapacitu.  

Celý správní obvod ORP Mohelnice je odvodňován toky patřícími do povodí Moravy 

s hlavním tokem Moravou. Ve správním obvodu ORP Mohelnice přitéká řeka Morava 

v severní části na území u obce Třeština a území opouští na jihu pod obcí Moravičany, kde se  

vlévá na území ORP Litovel  

Pod obcí Moravičany přitéká nejvodnatější přítok řeky Moravy v popisované oblasti - 

řeka Třebůvka.[13] 

Tabulka 3: Přehled vodních toků ve správním obvodu ORP Mohelnice 

Název 

vodního 

toku (řeky) 

Obce na toku řeky  

Výška hladiny [v cm]  

(pro SPA) Opatření 

I. II. III. 

Morava 

Třeština - - - Ochranné hráze 

Mohelnice - - - Bez regulace 

Moravičany 200 250 300 Bez regulace 

Mírovka 

Maletín - - - Bez regulace 

Mírov - - - Bez regulace 

Mohelnice - - - Bez regulace 

Třebůvka 

Loštice 170 200 250 Regulace částečně 

Loštice - Vlčice - - - Bez regulace 

 

Ve správním obvodu ORP Šumperk se nachází vodní dílo přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně má pouze 

energetický účel. Při protržení některé ze dvou nádrží by bylo ohroženo záplavovou vlnou i 

část území správního obvodu ORP Mohelnice. Jednalo by se o katastrální území obcí včetně 

obydlených zón Třeština, Mohelnice a Moravičany.[13]  
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3.3.4 Dopravní charakteristika 

V rámci dopravní infrastruktury se zaměřím na silniční a železniční dopravu, která by 

byla důležitá v případě řešení vzniku přirozené povodně velkého rozsahu. U tohoto způsobu 

dopravy zmiňuji nejdůležitější úseky v rámci tohoto území. 

 

Obrázek 7: Silniční síť na území ORP Mohelnice 

Silnice první třídy: 

 Silnice první třídy I/35 ve směru Praha - Mohelnice - Olomouc je nejdůležitější 

a nejzatíženější komunikací vedoucí přes dané území.  

 Silnice první třídy I/44 ve směru Mohelnice – Mikulovice. Tato silnice vede na 

daném území pouze do obce Libivá v délce 3,8 km.  

Silnice druhé třídy: 

 Silnice druhé třídy II/644 ve směru Městečko Trnávka – Mohelnice. 

 Silnice druhé třídy II/444  ve směru Mohelnice - Úsov - Šternberk. 

Přehled ţelezničních tratí regionálního významu: 

 Trať číslo 270 ve směru Praha - Česká Třebová - Bohumín.[13] 
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4 Přehled moţných rizik zahrnutých ve výpisech havarijního plánu 

Olomouckého kraje pro obce s rozšířenou působností.  

Určení možných rizik na území okresu Šumperk bude provedena pro každou obec 

s rozšířenou působností samostatně. 

Pro analýzu možného vzniku mimořádných událostí byla použita Metoda expertního 

odhadu. Na základě této metodiky analýzy rizik vzniku mimořádné události byla určena 

možná rizika, která mohou být podnětem vzniku mimořádné události. Dále mohou svým 

rozsahem a dopadem vyžadovat vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu pro složky 

integrovaného systému a bude třeba vycházet z havarijního plánu kraje. 

Metoda je založena na odhadním stanovení ukazatelů dle kategorizace událostí se 

zahrnutím účinku možných následných mimořádných událostí a stanovuje míru rizika pro 

možnost porovnání jednotlivých typů mimořádných událostí [4]. 

 

Obrázek 8: Vývojový diagram metody analýzy vzniku MU 
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4.1 Určení moţných MU na území okresu Šumperk 

Při určení možných mimořádných událostí, které se mohou vyskytovat na území 

okresu Šumperk jsem vycházel z 23 typových krizových situací, které se mohou projevit na 

území České republiky. Mimořádné události jsem rozdělil podle přírodního charakteru a 

antropogenního charakteru.[1] 

Tabulka 4: Přírodní mimořádné události 

Typy přírodních mimořádných událostí   

ORP 

Šumperk 

ORP 

Zábřeh 

ORP 

Mohelnice 

Přirozené povodně v důsledku přívalových dešťů, tání sněhu, atd.    

Přirozené povodně v důsledku ledových bariér    

Rozsáhlé lesní požáry (velké zalesněné plochy)    

Sněhové kalamity a sněhokamenité laviny    

Vichřice a silné větrné poryvy    

Propad zemských dutin  x x x 

Posun říčního koryta, jezerní splazy a posuny x x x 

Sesuvy půdy    

Epidemie    

Epizootie    

Epifitie x x x 

Tabulka 5. Antropogenní mimořádné události 

Typy antropogenních mimořádných událostí  

ORP 

Šumperk 

ORP 

Zábřeh 

ORP 

Mohelnice 

Zvláštní povodeň (narušení hrází významných VD)    

Pracoviště se zdrojem ionizujícího záření I až III kategorie   x 

Havárie technologií (požáry, úniky toxických látek)    

Únik ropných produktů (sklady a čerpací stanice PHM)    

Havárie v dopravě     

Poruchy v zásobování (el. energie, teplo, voda, suroviny, apod.)    

Násilné sociální pohyby (demonstrace, násilí při sport. akcích) x x x 

Emigrační vlny x x x 

Terorismus x x x 

Pracoviště s geneticky modifikovanými organismy  x x 

 

 - vznik mimořádné události je velmi pravděpodobný 

X - vznik mimořádné události je velmi málo pravděpodobný 
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4.2 Identifikace moţných rizik na území okresu Šumperk 

Identifikace rizik spočívá v charakteristice jednotlivých typů mimořádných událostí. 

Tato charakteristika jednotlivých rizik s uvedením jejich příčiny vzniku a důsledků 

mimořádné události byla provedena ve spolupráci Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje s tajemníky bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností, starostů 

obcí, velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a pracovníků odborů životního 

prostředí městských úřadů obcí s rozšířenou působností (Expertní tým). V následujícím textu 

je provedena pouze identifikace rizika pro „přirozenou povodeň“ [1]. 

 

Přirozená povodeň 

Definice: Přirozenou povodní se rozumí povodeň, která je způsobená především 

přírodními jevy, a to zejména táním sněhu, dešťovými srážkami nebo chodem ledů. 

 

Příčiny vzniku přirozených povodní: 

 Přívalový déšť  

Definice: Déšť velké intenzity a v našich oblastech krátkého trvání a malého plošného 

rozsahu. Způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. Za 

přívalový déšť je považován déšť s množstvím 10 až 80 mm srážek spadlých za dobu menší 

než 180 minut.[2] 

Důsledkem přívalových dešťů mohou být: 

 lokální záplavy (v našich podmínkách zpravidla při množství spadlé vody větší než 

30 mm / hod), které mají katastrofální důsledky zejména na sklonitých vějířovitých 

povodích nebo kopcovitých terénech (možný vznik bahnotečí).  

 přerušení nebo omezení dopravní obslužnosti (silniční a železniční doprava) nebo 

jiných prvků kritické infrastruktury (poruch elektrorozvodných sítí, apod.) v 

postižených oblastech poškození nebo poničení polních kultur [1]. 

 Tání sněhu (zimní a jarní přirozené povodně) 

Přirozené povodně jsou způsobené táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci 

s vydatnými dešťovými srážkami. Nejvíce se vyskytují na podhorských tocích a dále i 

v nížinných úsecích velkých toků. Tání významná pro vznik povodní velkého rozsahu mohou 

nastat prakticky od prosince až do dubna. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné.  
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 Ledové bariéry 

Příčinou vzniku ledových bariér může být: 

 pokles průměrných teplot během dvou až tří dnů pod – 5°C až - 8°C v okolí řek 

nebo potoků, které mají nízkou rychlost průtoku vody a to zejména při průtoku vody 

přes hradící zařízení (jezy) nebo pod mosty, tunely a zúženými vodními koryty.  

 činnost člověka, respektive provoz malých vodních elektráren nebo mlýnů, kdy i drobné 

změny průtoku vedou k porušení vytvořené ledové celiny v jezových zdržích. Ledová 

celina se rozláme, kolmo naskládá a vytvoří ledové bariery, které pak vzdouvají vodu.  

Důsledkem může být ucpání nebo omezení průtokového profilu koryt řek a potoků, 

které mají za následek vznik lokálních povodní v těchto místech, nebo poškození různých 

objektů či zařízení v jejich okolí (mosty, jezy, obytná nebo průmyslová zástavba atd.) 

plujícími ledovými kraji nebo zadrženou vodou. 

V konečném důsledku je nutné provádět nákladná protipovodňová opatření, 

spočívající v uvolnění naplavených ledových ker nebo uvolnění zamrzlého koryta řek (trhací 

práce) a také záchranných a likvidační prácí (evakuace osob, nouzové přežití atd.) [1]. 

 

Důsledkem přirozených povodní je:  

 zaplavení oblastí bezprostředně ležících v okolí řek a potoků, 

 bezprostřední ohrožení zdraví a života obyvatelstva, volně žijící zvěře a 

domácích zvířat, poškození nebo zničení majetku a rostlinné vegetace (polní 

kultury, vyvrácení stromů),  

 narušení objektů kritické infrastruktury zasaženého území (např. dopravní 

obslužnost, zásobování potravinami, vodou, energiemi a službami nutnými k 

přežití obyvatelstva), 

 kontaminace povrchových nebo podzemních vod vyplavenými nebezpečnými 

látkami (zdroje pitné vody) nebo naplaveninami, 

  vznik epidemií nebo epizootií
4
. 

 

V konečném důsledku je nutno provést záchranné a likvidační práce (protipovodňová 

opatření, evakuace osob a zvířat, zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva) a následné 

obnovovací práce (obnova poškozených objektů kritické infrastruktury, dekontaminace zdrojů 

pitné vody, apod.) [1]. 

4
 

                                                 
4
 Hromadná nákaza zvířat na velkých územích v určitých ročních obdobích 
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4.3 Stanovení kvantitativních ukazatelů 

Kvantitativní ukazatelé se stanovují ve třech základních etapách (charakteristika, 

ohrožení a opatření) a to pro každý typ mimořádné události samostatně. Tyto kvantitativní 

ukazatele stanovuji pouze pro přirozenou povodeň. Při stanovování těchto kvantitativních 

ukazatelů jsem vycházel z analýzy mimořádných událostí v rámci havarijního plánování 

metodou expertního odhadu zpracovanou Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 

kraje. 

 

Obrázek 9: Stanovení kvantitativních ukazatelů [4] 

V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých kvantitativních ukazatelů pro 

jednotlivé etapy (charakteristika, ohrožení a opatření) a jejich hodnoty. 

Tabulka 6: Kvantitativní ukazatelé a jejich hodnoty [4] 

Etapy 
Ukazatel Moţné hodnoty 

Stupnice 1 2 4 10 100 200 

C
h

a
ra

k
te

ri
st

ik
a

 

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 

Časová predikce - 
méně než  

1 hodina 

1 hodina 

 až 1 den 

1 den  

až 1 měsíc 

1 měsíc 

 až 1 rok 

více než 

1 rok 

Doba trvání - 
méně než  

1 hodina 

1 hodina 

 až 1 den 

1 den  

až 1 měsíc 

1 měsíc  

až 1 rok 

více než 

1 rok 

O
h

ro
ţe

n
í 

Obyvatelstvo 
bez 

ohrožení 
jednotlivé 

osoby 

nejvýše 

100 osob 

100 až  

1000 osob 

více jak 

1000 osob 
- 

Plochy 
řádově  

v m
2
 

do 500 m
2
 

do 10000 

m
2
 (1 ha) 

do 1 km
2
 

více než  

1 km
2
 

- 

Budovy, obce 

bez 

ohrožení 
objektů 

jednotlivý 

objekt 

nebo část 

více jak  

1 objekt 

část obce 

nebo areálu 

podniku 

celé obce - 

O
p

a
tř

en
í 

Potřeba sil a prostředků - 
základní 

složky IZS 

základní a 

ostatní 

složky IZS 

okresu 

základní a 

ostatní 

složky IZS 

 i z jiných 

okresů 

pomoc i dle 

§22 z. 239 

nebo 

zahraniční 

pomoc 

- 
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4.4 Výsledek analýzy vzniku MU pro přirozenou povodeň 

Určení jednotlivých číselných ukazatelů je provedeno pouze pro přirozenou povodeň. 

Při určování ukazatelů a jejich hodnot vycházím z tabulky č. 6. Přirozené povodně na tomto 

území mají velice dynamický charakter a to z hlediska polohy území a klimatických 

podmínek. 

Tabulka 7: Určení ukazatelů skupiny "Charakteristika“ 

Číslo MU Typ MU Pravděpodobnost 
Časová 

predikce 

Doba 

trvání 

1. Přirozená povodeň 10 3 3 

 

Při určování ukazatelů v tabulce č. 7 jsem vycházel z hlásných profilů vodních toků na 

území okresu Šumperk, které jsou dostupné na http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_bklist.php#X. 

Tabulka 8: Určení ukazatelů skupiny "Ohroţení" 

Číslo MU Typ MU 

Ohroţení 

Obyvatelstvo Plocha 
Budovy, 

obce 

1. Přirozená povodeň 3 4 3 

 

Při určování ukazatelů v tabulce č. 8 jsem vycházel z povodňové charakteristiky, která 

je zpracována pro jednotlivé obce s rozšířenou působností na území okresu Šumperk, viz. 

kapitola 3. 

Tabulka 9: Určení ukazatelů skupiny "Opatření" 

Číslo MU Typ MU 

Ohroţení 

Potřeba sil a prostředků 

1. Přirozená povodeň 3 

 

Při určování ukazatelů v tabulce č. 9 jsem využil doposud nejhorší scénář přirozené 

povodně na území okresu Šumperk, a to povodně v roce 1997. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že přirozená povodeň na území okresu Šumperk se 

vyskytuje alespoň jednou za 10 let. V případě vzniku přirozených povodní (3.SPA) budou 

potřebné základní i ostatní síly a prostředky integrovaného záchranného systému i z jiných 

okresů. 
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5  Záplavové oblasti na území okresu Šumperk 

Jedná se o záplavové oblasti největších vodních toků na území okresu Šumperk 

v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností Šumperk, Zábřeh a Mohelnice pro stoletou 

vodu s převýšením (> Q 100). 

5.1 Záplavové území v rámci ORP Šumperk 

Mezi největší vodní toky, které protékají územím ORP Šumperk patří řeka Morava a 

řeka Desná. Záplavové území řeky Moravy a řeky Desné je znázorněno v příloze č. 4, 5 a 6. 

Obrázek 10: Přehledná mapa povodí řeky Moravy [7] 
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Obrázek 11: Přehledná mapa povodí řeky Desné [7] 
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5.2 Záplavové oblasti ve správním obvodu ORP Zábřeh 

Mezi největší vodní toky, které protékají územím ORP Zábřeh patří řeka Morava a 

řeka Moravská Sázava. Přehledná mapa povodí řeky Moravy je uvedena v předcházející 

kapitole. Záplavové území řeky Moravy a řeky Moravské Sázavy je znázorněno v příloze č. 7. 

Obrázek 12: Přehledná mapa povodí řeky Moravské Sázavy [7] 
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5.3 Záplavové oblasti ve správním obvodu ORP Mohelnice 

Mezi největší vodní toky, které protékají územím ORP Mohelnice patří řeka Morava a 

řeka Třebůvka. Přehledná mapa povodí řeky Moravy je uvedena v kapitole 5.1. Záplavové 

území řeky Moravy a Třebůvky je znázorněno v příloze č. 8. 

Obrázek 13: Přehledná mapa povodí řeky Třebůvky [7] 

V předcházejících kapitolách jsem se snažil popsat a charakterizovat území okresu 

Šumperk pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. U těchto obcí s rozšířenou působností 

jsem se snažil analyzovat MU, které se na těchto územích mohou vyskytnout. Na základě 

těchto určených MU jsem analyzoval přirozenou povodeň a stanovil u ní kvantitativní 

ukazatele. Dále jsem se zaměřil na záplavová území největších vodních toků, která budou 

důležitá pro vytipování prvků krtické infrastruktury v oblasti elektřiny, což bude náplní 

následující kapitoly. 
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6 Vytipované objekty zvláštního významu v oblasti elektřiny na území 

okresu Šumperk 

Součástí krizového plánu Olomouckého kraje jsou v rámci kraje vytipovány objekty 

kritické infrastruktury za jednotlivé oblasti. Jedná se o objekty mající celorepublikový, 

regionální nebo místní význam. Součástí těchto vytipovaných objektů jsou i objekty v oblasti 

elektřiny. Za oblast elektřiny, které mají regionální a místní význam se na území okresu 

Šumperk nachází 4 objekty kritické infrastruktury. Jedná se o elektrické stanice distribuční 

soustavy 110/22 kV v Šumperku, Hanušovicích, Zábřehu na Moravě a Mohelnici. 

 

Z těchto elektrických stanic je dále el. energie rozváděna vedením přenosové soustavy 

(nízké napětí, vysoké napětí a zvláště vysoké napětí) do blízkého okolí. Předpokládejme, že 

sloupy či stožáry, které slouží k dalšímu rozvodu elektrické energie jsou na dopady 

přirozených povodní velkého rozsahu (máme na mysli přirozené povodně v roce 1997, které 

proběhly na tomto území - a horší) určitým způsobem dimenzovány, pokud nedojde zrovna 

k jejich podemletí a pádu. 

 

Na území okresu Šumperk jsou realizována a dimenzována protipovodňová opatření 

pro stoletou přirozenou povodeň s převýšením (> Q100). Jedná se většinou o výstavbu 

umělých hrází (poldrů) v okolí obcí, které mohou být dotčeny dopady přirozené povodně. Co 

se týče různých objektů, které mohou být zasaženy dopady přirozené povodně, jsou chráněny 

buď jen částečně (betonové zdi nebo panely) nebo vůbec. Většina těchto opatření byla 

realizována po katastrofálních přirozených povodních v roce 1997. Ale i přes tato provedená 

opatření může docházet v některých částech území k rozlivům, protože přirozené povodně 

v této oblasti mají velmi dynamický charakter . 

 

V současné době není zpracovaná žádná dokumentace, která by se zabývala 

problematikou ochrany těchto vytipovaných objektů v případě přirozené povodně velkého 

rozsahu.  
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6.1 Objekty zvláštního významu v oblasti elektřiny na území ORP Šumperk 

Co se týče těchto objektů, na tomto území se nachází dvě elektrické stanice distribuční 

soustavy 110/22kV.  

Elektrická stanice distribuční soustavy 110/22 KV ve městě Hanušovice 

Obrázek 14: Poloha rozvodny el. energie v Hanušovicích 

 

Charakteristika objektu 

Elektrická stanice je situována na kraji města v zastavěné oblasti u silnice druhé třídy 

II/369 ze směru od obce Bohdíkov. Nachází se na ulici Zábřežská a leží v blízkosti řeky 

Moravy. Elektrická stanice tedy spadá do záplávové oblasti tohoto vodního toku. Vlastníkem 

je společnost Severomoravská energetika, a.s. skupina ČEZ. 

Tento objekt není žádným způsobem chráněn proti dopadům přirozené povodně 

velkého rozsahu (např. rok 1997).  

Příjezd ze směru 

Šumperk 
Příjezd ze směru 

Zábřeh na Moravě 

Elektrická 

stanice 

řeka  

Morava 
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Obrázek 15: Protékající řeka Morava v blízkosti elektrické stanice 

Obrázek 16: Pohled na elektrickou stanici v Hanušovicích 

 

řeka  

Morava 
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Obrázek 17: Zaplavení elektrické stanice v roce 1997 v Hanušovicích 

 

Co se týče přirozených povodní v roce 1997, elektrická stanice v Hanušovicích byla 

tehdy z důvodu zabránění velkým škodám vypnuta. Tím se však ocitlo celé město Hanušovice 

i přilehlé obce bez elektické energie asi po dobu 24 hodin. Dodávka elekrické energie byla 

obnovena jen z 88 %. Úplné obnovení dodávky bylo provedeno asi po třech dnech. 
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Elektrická stanice distribuční soustavy 110/22 KV ve městě Šumperku 

Obrázek 18: Poloha elektrické stanice v Šumperku 

 

Charakteristika objektu 

Elektrická stanice je situována na kraji města v zastavěné oblasti, krátce od železniční 

tratě č. 293 ve směru Šumperk - Kouty nad Desnou. Nachází se na ulici Příčná a leží v těsné 

blízkosti řeky Desné. Elektrická stanice tedy spadá do záplávové oblasti tohoto vodního toku. 

Vlastníkem je společnost Severomoravská energetika, a.s. skupina ČEZ. 

 

Tento objekt je jen částečně chráněn proti dopadům přirozené povodně velkého 

rozsahu (rok 1997). Tato částečná ochrana byla realizována po katastrofálních povodních 

v roce 1997. Jednalo se výstavbu stabilní protipovodňové ochrany z betonových panelů. 

Elektrická 

stanice 

Příjezd z ulice 

Jesenická 

Příjezd z ulice 

Lidická 
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Obrázek 19: Pohled na elektrickou stanici v Šumperku 

Obrázek 20: Stabilní protipovodňová ochrana z betonových panelů po povodni v roce 1997 
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Obrázek 21: Částečná ochrana elektrické stanice z betonových panelů 

 

 

Obrázek 22: Zaplavení elektrické stanice v roce 1997 v Šumperku 

Moţnost  

vniknutí vody 
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Elektrická stanice v Šumperk byla v období přirozených povodní roku 1997 nejvíce 

postižená. V době těchto povodní došlo k protržení břehů, zaplavení městské části, takže 

elektrická stanice byla zasažena z obou stran, jak směrem od Desné, tak vracející se vodou 

z města. Tím se ocitlo celé město Šumperk i přilehlé obce bez elektické energie asi po dobu 

72 hodin. Dodávka elekrické energie byla obnovena asi po třech dnech a to jen z 88 %. Úplné 

obnovení dodávky bylo provedeno v následujících dnech. 

6.1 Objekty zvláštního významu v oblasti elektřiny na území ORP Zábřeh 

Na tomto území se nachází jedna elektrická stanice distribuční soustavy 110/22kV.  

Elektrická stanice distribuční soustavy 110/22 kVve městě Zábřehu na Moravě 

Obrázek 23. Poloha elektrické stanice v Zábřehu na Moravě 

 

Charakteristika objektu 

Elektrická stanice je situována na kraji města vedle železniční tratě č. 270 ve směru 

Zábřeh na Moravě - Olomouc - Česká Třebová. Nachází se v městské části Ráječek a leží 

poblíž řeky Moravské Sázavy. Vlastníkem je společnost Severomoravská energetika, a.s. 

skupina ČEZ. 

Elektrická 

stanice 

řeka  

Moravská Sázava 
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Po konzultaci s povodím Moravy, pod které spadá řeka Moravská Sázava, nemůže být 

tato elektrická stanice ohrožena přirozenou povodní velkého rozsahu. Elektrická stanice 

nespadá tedy do záplávové oblasti tohoto vodního toku. 

Tato el. stanice a stanice v Šumperku, Hanušovicích a Mohelnici jsou napájeny 

z elektrické stanice distribuční soustavy 400 / 110 kV Krasíkov. 

6.2 Objekty zvláštního významu v oblasti elektřiny na území ORP Mohelnice 

Na tomto území se nachází jedna elektrická stanice distribuční soustavy 110/22kV.  

Elektrická stanice distribuční soustavy 110/22 kV ve městě Mohelnice 

Obrázek 24: Poloha elektrické stanice v Mohelnici 

 

Elektrická 

stanice 

řeka  

Moravská Sázava 
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Charakteristika objektu 

Elektrická stanice je situována na kraji města v zastavěné oblasti hned vedle železniční 

tratě č. 270 ve směru Zábřeh na Moravě - Olomouc a silnice druhé třídy II/444 ve směru 

Mohelnice - Úsov - Šternberk. Nachází se na ulici Družstevní v Mohelnici. Vlastníkem je 

společnost Severomoravská energetika, a.s. skupina ČEZ. 

 

Po konzultaci s povodím Moravy, pod které spadá řeka Morava, nemůže být tato 

elektrická stanice ohrožena přirozenou povodní velkého rozsahu. Elektrická stanice tedy 

nespadá do záplávové oblasti tohoto vodního toku 

 

Z vytipovaných objektů vyplývá, že přirozenou povodní velkého rozsahu mohou být 

ohroženy dva objekty. Jedná se o elektrickou stanici distribuční soustavy 110/22 kV 

v Šumperku a Hanušovicích. U těchto objektů, které mohou být dotčeny touto mimořádnou 

událostí, navrhuji výstavbu mobilního protipovodňového opatření ve formě protipovodňových 

hrází z pytlů s pískem. Tuto protipovodňovou ochranu jsem zvolil na základě místních 

podmínek a dostupnosti potřebného materiálu a příslušenství.  
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7 Stanovení efektivity stavby protipovodňových hrází 

Při zmínění stanovení efektivity stavby protipovodňových hrází se má na mysli, jaké 

pytle se budou používat pro výstavbu protipovodňových hrází, jak se tyto pytle budou skládat 

a do jaké výšky bude vhodné je klást. Dále bude třeba určit, jaké síly budou vhodné pro 

výstavbu těchto hrází z pytlů s pískem. 

7.1 Technická specifikace pytlů pro stavbu protipovodňových hrází 

Pro stavbu protipovodňových hrází lze použít dva typy pytlů - tzv. klasické pytle a 

tandemové pytle. 

7.1.1 Klasické pytle 

Jedná se o pytle, které se běžně používají v zemědělství. Jsou vyrobeny z juty nebo 

hustě tkaných umělých vláken (polyethylenu). Pytle vyrobené z polyethylenu nejsou pro 

stavbu protipovodňových hrází vhodné, protože nejsou dostatečně odolné, jejich vazba není 

dostatečně pevná a jejich těsnění je taktéž nedostatečné. 

 

Obrázek 25: Klasické pytle z juty 

Nevýhody klasických pytlů: 

 Velká hmotnost naplněných pytlů (viz. Příloha č. 9) 

 Nesnadná manipulace 

 Nedostatečná pevnost [10] 
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7.1.2 Tandemové pytle (dvoukomorové protipovodňové pytle) 

Podstata těchto pytlů spočívá v tom, že jsou tvořeny tzv. rukávem, který je přešitý 

dvěma podélnými švy, které oddělují navzájem komory a přepážku, a jedním příčným švem, 

který odděluje od spodní části přepážky a komory překrývající clonu. Horní část přepážky je 

opatřena výřezem, ve kterém jsou upevněny šnůry obou komor. Tyto pytle jsou zhotoveny 

z polypropylenu, který obsahuje 2 % UV stabilizátoru. Takovýto materiál je odolný velkému 

tlaku a napětí. Pytle lze plnit pískem do hmotnosti cca 25 kg. 

 

Obrázek 26: Popis tandemového pytle 

 

Výhody tandemových pytlů: 

 Vysoká účinnost a nepropustnost postavených hrází 

 Levný způsob ochrany 

 Stavba hrází o libovolné šířce 

 Několikanásobná použitelnost 

 Snadná manipulace s plným pytlem (hmotnost po naplnění cca 25 kg) 

 Snadné plnění pytlů pomocí speciálního plnícího zařízení 

 Jednoduchost, stavbu mohou provádět neškolení lidé [10] 

 

Závěrem této části je, že pro stavbu protipovodňových hrází jsou vhodnější pytle 

tandemové, viz. nevýhody klasických pytlů a výhody tandemových pytlů. 
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7.2  Kladení protipovodňových pytlů 

Postup kladení protipovodňových pytlů do jedné řady, do více řad či kombinovaného 

kladení pytlů s pískem je uvedeno v návrhu metodického listu bojového řádu jednotek PO, 

viz. příloha č.9. Tento způsob kladení pytlů závisí na charakteru a rozsahu přirozené povodně. 

7.3 Doporučená výška hráze z pytlů s pískem 

Doporučená výška stavby protipovodňových hrází z pytlů s pískem pro klasické  

a dvoukomorové (tandemové) protipovodňové pytle je součástí návrhu metodického listu 

bojového řádu jednotek PO, viz. příloha č. 9.  

Tabulka 10: Doporučená výška hráze při kladení klasických pytlů 

Způsob kladení klasických pytlů Výška hráze 

jednořadé kladení pytlů 1,50 m 

víceřadé kladení pytlů 1,50 m 

kombinované víceřadé kladení  2,0 m 

Tabulka 11: Doporučená výška hráze při kladení tandemových pytlů 

Způsob kladení tandemových pytlů Výška hráze 

kladení pytlů na šíři 2 pytlů 1,08 m 

kladení pytlů na šíři 4 pytlů 1,50 m 

trojúhelníkový profil hráze 0,48 m 

kulatý profil hráze 0,60 m 

7.4 Síly vhodné pro výstavbu protipovodňových hrází 

Hráze z pytlů s pískem může stavět téměř každá fyzická osoba bez jakéhokoliv 

fyzického omezení či školení, pokud je schopna únést věcné břemeno od 20 do 40 kg.  

V rámci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - územního odboru 

Šumperk je téměř každý rok prováděna odborná příprava jednotek požární ochrany JPO V. 

Součástí této odborné přípravy je také stanoviště zaměřené na výstavbu těchto hrází. Skládá 

se z teoretického výkladu a praktické ukázky, kde káždý z dobrovolných hasičů má možnost 

vyzkoušet si výstavbu protipovodňových hrází a protipovodňových opatření. Pro tento 

praktický výcvik se používají protipovodňové pytle naplněné pilinami. 

V rámci této odborné přípravy jsou tedy proškoleny jen jednotky požární ochrany 

JPO V. Ostatní jednotky požární ochrany, které spadají do plošného pokrytí na území okresu 

Šumperk, nejsou v této oblasti proškoleny. 

Proto bych doporučoval, aby v této oblasti byly proškoleny všechny kategorie 

jednotek požární ochrany spadající do plošného pokrytí na tomto území. 

5
 

                                                 
5
 Jednotka požární ochrany zařazená v kategorii V. 
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Jak jsem uvedl v úvodu této kapitoly, protipovodňové hráze by mohl stavět téměř 

každý. Z hlediska rychlosti a znalosti této problematiky jsou však vhodnější pro výstavbu 

těchto hrází právě proškolené jednotky požární ochrany  nebo osoby znalé v této oblasti. 
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8 Stanovení poţadavků pro stavbu protipovodňových hrází s vyuţitím 

pytlů a písku 

Při stanovení požadavků je třeba zmínit, kolik bude potřeba materiálu, příslušenství, 

sil a prostředků pro realizaci výstavby protipovodňových hrází v okolí vytipovaných objektů 

kritické infrastruktury v oblasti elektřiny. Tato protipovodňová opatření se budou realizovat 

při vyhlášení druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Druhým a třetím stupněm 

povodňové aktivity se rozumí:  

 druhý stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když 

nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším 

rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, 

provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu, 

 

 třetí stupeň povodňové aktivity (stav ohroţení) se vyhlašuje při 

bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů  

a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se 

povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby 

záchranné práce nebo evakuace [14]. 

 

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

obvodu povodňové orgány. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán 

povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší stupeň povodňového 

orgánu [14].  

 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího SPA a končí jejich odvoláním 

[14].  

Pro stanovení požadavků potřebných při stavbě protipovodňových hrází byla napsána 

„Metodická příručka pro stavbu mobilních protipovodňových stěn“. Součástí této metodické 

příručky je i popis výstavby protipovodňových hrází z pytlů s pískem. Na základě této 

metodické příručky byl pro jednotky požární ochrany zpracován návrh metodického listu jako 
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součást bojového řádu jednotek požární ochrany pod názvem „Stavba protipovodňových hrází 

z pytlů naplněných pískem“, viz. příloha č. 9. 

V rámci osobní účasti a zkušenosti jsem měl možnost podílet se na výcviku 

zaměstnanců krajského úřadu Českých Budějovic a příslušníků oddělení Ochrany 

obyvatelstva a Krizového a havarijního plánování celého Jihočeského kraje, viz. článek 

uvedený v příloze č.10.  

Z kapitoly č. 6 vyplývá, že toto protipovodňové opatření se bude realizovat pro 

elektrickou stanici v Šumperku a Hanušovicích. 

 

Obrázek 27: Areál elektrické stanice v Hanušovicích v roce 1997 

 

Na obrázku je patrné, že elektrická stanice v roce 1997 byla ohrožena ze všech stran  

a proto navrhuji, aby se protipovodňová hráz postavila kolem celého objektu. U tohoto 

objektu nejsou realizována žádná protipovodňová opatření. 

Objekt má rozměry cca 40 x 40 metrů. 
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Obrázek 28: Areál elektrické stanice v Šumperku v roce 1997 

 

Po povodních v roce 1997 byla u této elektrické stanice v Šumperku realizována 

protipovodňová ochrana z betonových panelů. Jedná se pouze o částečnou ochranu objektu 

kolem koryta řeky Desné, ale ne v celé jeho délce. V současné době by v případě podobného 

scénáře jako v roce 1997 byl tento objekt ohrožen znovu, ale jen ze tří stran, viz. černé šipky. 

Areál objektu má rozměry cca 40 x 40 metrů. 

8.1  Současné skladové zásoby a příslušenství v rámci území okresu Šumperk 

Skladové zásoby pytlů a příslušenství v rámci území okresu Šumperk se nachází  

ve skladu humanitární pomoci na ulici Lidická 72 A v Šumperku. 

Tabulka 12: Skladové zásoby pytlů a příslušenství 

Poř. číslo Název materiálu Počet kusů 

1. Pytel na písek dvoukomorový povodňový PE 14000 

2. Pytel na písek jednokomorový povodňový PE  6000 

3. Násypka na dvoukomorové pytle s podpěrou 4 

4. Lopata s násadou 153 

 

Ochrana 

z betonových 

panelů 

Desná 
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8.2 Potřebné počty pytlů a příslušenství 

Potřebné počty pytlů, příslušenství a možnosti výstavby protipovodňových hrází 

z pytlů s pískem jsou uvedeny v návrhu metodického listu bojového řádu jednotek požární 

ochrany - taktické postupy při zásahu „Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných 

pískem“. 

8.2.1 Potřebné počty pytlů a příslušenství pro elektrickou stanici v 

Hanušovicích 

Jedná se o areál objektu o rozměrech cca 40 x 40 metrů. Ochranu tohoto areálu bude 

třeba nutné realizovat ze všech čtyř stran. 

Tabulka 13: Odhadované počty pytlů pro výstavbu hrází z jednokomorových pytlů o výšce 1.5 a 

rozměrech 40 x 40 metrů 

Poř. 

číslo 
Název materiálu 

Počet 

kusů 

Mnoţství 

písku (t) 

1. Pytel na písek jednokomorový povodňový PE – jednoduché kladení 2480 99,2 

2. Pytel na písek jednokomorový povodňový PE – dvouřadé kladení 4960 198,4 

3. Pytel na písek jednokomorový povodňový PE – kombinované kladení 4032 161,3 

 

Při určování množství písku budu počítat s hmotností správně naplněného pytle, což je 

40 kg. 

Budu uvažovat stavbu 1,5 m vysoké hráze s tím, že pro stavbu se spotřebuje největší 

počet pytlů uvedený v tabulce č. 13 (budu uvažovat 4960 pytlů). Do této kalkulace není 

zahrnuta přestávka pro regeneraci sil. Dále není k dispozici násypka, ani písek není předem 

napytlován, tzn., že každá dvojice musí naplnit pytel pískem, zavázat a odnést ke stavbě (max. 

20 m), kde ho uloží do hráze. Je třeba brát v potaz, že při větším počtu pracovníků je nutno 

mít předáky, kteří budou práci organizovat a koordinovat (dodržování vazby na hranici mezi 

jednotlivými skupinami). 

Při počtu 75, popř. 100 pracovníků je vhodné mít 3 nebo 4 předáky. Pro hráz o 10000 

pytlích a 100 pracovnících je k dispozici 48 dvojic a 4 předáci., dvojice je schopna naplnit 

pytel, zavázat a odnést na 20 m vzdálenou hráz za 3 min. Z toho vyplývá, že za 1 hodinu 

roznese a postaví 48 dvojic 960 pytlů, tzn. hráz postaví, včetně napytlování pískem, za 10, 5 

hod. 

Pokud budu uvažovat 4960 pytlů a 100 pracovníků, ze 100 pracovníků vytvořím 48 

dvojic a 4 předáky. Jedna dvojice je schopna naplnit pytel a odnést na 20 m vzdálenost za 3 

min (za 1 hod naplní jedna dvojice 20 pytlů). Za 1 hodinu roznese  
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a postaví 48 dvojic 960 pytlů, tzn., že hráz postaví za 5,2 hod. Takže 50 pracovníků naplní  

a roznese cca 4960 pytlů za 10,4 hodiny, apod. 

 

Závěrem této části je, že pokud bude hráz stavěna z 4960 pytlů a za pomoci 100 

pracovníků, bude postavena za 5,2 hod. 

Tabulka 14: Odhadované počty pytlů pro výstavbu hrází z dvoukomorových pytlů o výšce 1,1 

metru a rozměrech 40 x 40 metrů 

Poř. 

číslo 
Název materiálu 

Počet 

kusů 

Mnoţství 

písku (t) 

1. Pytel na písek dvoukomorový povodňový PE – na šířku 2pytlů 4800 120 

2. Pytel na písek dvoukomorový povodňový PE – na šířku 4 pytlů 9792 244,8 

 

Při určování množství písku budu počítat s hmotností správně naplněného pytle, což je 

25 kg. 

K plnění pytlů ručně je nutno zaměstnat tři osoby na jedno násypné zařízení. Jeden 

vhazuje plnící materiál do násypky, další dvě osoby zavazují naplněný pytel, odkládají jej  

a nasazují na násypné zařízení další pytel. Na korbu nákladního automobilu T 815 je možno 

zavěsit až 5 kusů plnících zařízení. Jeden pytel lze naplnit za 30 s, tzn. 120 pytlů za hodinu. 

Budu uvažovat počet pytlů, viz. tabulka č. 14 (zvolím 4800 pytlů). 4800 pytlů lze 

naplnit na jednom plnícím zařízení za 40,4 hod, což odpovídá asi 122 člověkohodinám. Pokud 

by bylo potřeba naplnit tento počet pytlů za 7 hodin (122/7), bylo by nutno mít k dispozici 21 

pracovníků a 7 plnících zařízení, apod. 

 

Závěrem této části je, že 4800 pytlů lze na jednom plnícím zařízení naplnit za 40,4 

hodiny, což odpovídá asi 122 člověkohodinám. Pokud bych tento počet pytlů chtěl naplnit 

např. za 7 hodin, potřeboval bych k tomu 21 pracovníků a 7 plnících zařízení. 

8.2.2 Potřebné počty pytlů a příslušenství pro elektrickou stanici v Šumperku 

Jedná se o areál objektu o rozměrech cca 40 x 40 metrů. Ochranu tohoto areálu bude 

třeba realizovat ze tří stran. 

Tabulka 15: Odhadované počty pytlů pro výstavbu hrází z jednokomorových pytlů o výšce 1.5 

metru a rozměrech 40 x 40 metrů 

Poř. 

číslo 
Název materiálu 

Počet 

kusů 

Mnoţství 

písku (t) 

1. Pytel na písek jednokomorový povodňový PE – jednoduché kladení 1860 74,4 

2. Pytel na písek jednokomorový povodňový PE – dvouřadé kladení 3720 148,8 

3. Pytel na písek jednokomorový povodňový PE – kombinované kladení 3024 121 
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Při určování množství písku budu počítat s hmotností správně naplněného pytle, což je 

40 kg. 

Budu uvažovat stavbu 1,5 m vysoké hráze s tím, že pro stavbu se spotřebuje počet 

největší počet pytlů uvedený v tabulce 15 (budu uvažovat 3720). Do této kalkulace není 

zahrnuta přestávka pro regeneraci sil. Dále není k dispozici násypka, ani písek není předem 

napytlován, tzn., že každá dvojice musí naplnit pytel pískem, zavázat a odnést ke stavbě (max. 

20 m), kde ho uloží do hráze. Je nutno brát v potaz, že při větším počtu pracovníků je nutno 

mít předáky, kteří budou práci organizovat a koordinovat (dodržování vazby na hranici mezi 

jednotlivými skupinami). 

Při počtu 75, popř. 100 pracovníků je vhodné mít 3 nebo 4 předáky. Pro hráz o 10000 

pytlích a 100 pracovnících je k dispozici 48 dvojic a 4 předáci., dvojice je schopna naplnit 

pytel, zavázat a odnést na 20 m vzdálenou hráz za 3 min. Z toho vyplývá, že za 1 hodinu 

roznese a postaví 48 dvojic 960 pytlů, tzn. hráz postaví, včetně napytlování pískem za 10, 5 

hod. 

Pokud budu uvažovat 3720 pytlů a 100 pracovníků, ze 100 pracovníků vytvořím 48 

dvojic a 4 předáky. Jedna dvojice je schopna naplnit pytel a odnést na 20 m vzdálenost za 3 

min (za 1 hod naplní jedna dvojice 20 pytlů). Za 1 hodinu roznese a postaví 48 dvojic 960 

pytlů, tzn. hráz postaví 100 pracovníků za 3,9 hod. Takže 50 pracovníků naplní a roznese cca 

3720 pytlů za 7,8 hodin, apod. 

 

Závěrem této části je, že pokud bude hráz stavěna z 3720 pytlů a za pomoci 100 

pracovníků, bude postavena za 3,9 hod. 

Tabulka 16: Odhadované počty pytlů pro výstavbu hrází z dvoukomorových pytlů o výšce 1,1 

metru a rozměrech 40 x 40 metrů 

Poř. 

číslo 
Název materiálu 

Počet 

kusů 

Mnoţství 

písku (t) 

1. Pytel na písek dvoukomorový povodňový PE – na šířku 2pytlů 3600 90 

2. Pytel na písek dvoukomorový povodňový PE – na šířku 4 pytlů 7344 183,6 

 

Při určování množství písku budu počítat s hmotností správně naplněného pytle, což je 

25 kg. 

K plnění pytlů ručně je nutno zaměstnat tři osoby na jedno násypné zařízení. Jeden 

vhazuje plnící materiál do násypky, další dvě osoby zavazují naplněný pytel, odkládají jej  

a nasazují na násypné zařízení další pytel. Na korbu nákladního automobilu T 815 je možno 

zavěsit až 5 kusů plnících zařízení. Jeden pytel lze naplnit za 30 s, tzn. 120 pytlů za hodinu. 
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Budu uvažovat 3600 pytlů, viz. tabulka č. 16. 3600 pytlů lze naplnit na jednom 

plnícím zařízení za asi 30 hod, což odpovídá 87 člověkohodinám. Pokud by bylo potřeba 

naplnit tento počet pytlů za 7 hodin (87/7), bylo by třeba 12 pracovníků a 4 plnící zařízení, 

apod. 

 

Závěrem této části je, že 3600 pytlů lze na jednom plnícím zařízení naplnit za 30 

hodin, což odpovídá 87 člověkohodinám. Pokud bych tento počet pytlů chtěl naplnit např. za 

7 hodin, potřeboval bych k tomu 12 pracovníků a 4 plnící zařízení. 

8.3 Smluvní zajištění techniky a prostředků 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - územní odbor Šumperk jako takový 

nedisponuje sílami a prostředky, pomocí kterých by bylo možné dopravit písek na potřebné 

místo. Na základě zákona 239 / 2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému má Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje - územní odbor Šumperk (okres Šumperk) uzavřené 

dohody o poskytnutí osobní a věcné pomoci v případě vzniku MU s právnickými  

a podnikajícími fyzickými osobami. Většina těchto dohod je uzavřena se subjekty, které mají 

ve svém vlastnictví síly a prostředky sloužící k dopravě různého materiálu nebo k jeho 

nakládání.  

Tabulka 17: Přehled techniky, které lze vyuţít pro dovoz písku v rámci uzavřených dohod 

Poř. číslo 
Název subjektu Adresa subjektu 

Dopravní prostředek / 

počet kusů 

1. 

Dubická zemědělská 

a.s. 
Družstevní 5, 789 72 Dubicko Sklápěč 5-10 t / 1 

2. EKOZIS spol. s r.o. 
Na Křtaltě 980 / 21, 789 01 

Zábřeh 

Sklápěč do 10 t / 7 

Valník do 10 t / 4 

Sklápěč nad 10 t / 4 

Podvalník návěsový / 2 

Traktor / 1 , vlečka / 1 

3. 
Fortex - AGS a.s. 

Jílová 1550/1 , 787 92 

Šumperk 
Sklápěč 5-10 t / 1 

4. Hanušovická lesní a.s. Hlavní 146, 788 33 Hanušovice 
Sklápěč nad 10 t / 1 

Valník 3-5 t / 4 

5. Lesy Ruda a.s. 
9. května 132, 789 63 Ruda 

nad Moravou 

Sklápěč 5-10 t / 1 

Sklápěč nad 10 t / 1 

Valník do 5 t / 2 

Traktor / 5 , vlečka / 6 

6. Zábřežská lesní a.s. Leštinská 4, 789 01 Zábřeh Sklápěč  5-10 t / 2 

7. 
Úsovsko a.s. Klopina 33, 789 83 Úsov 

Traktor / 10 , vlečka / 

10 
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Lze říci, že v rámci řešeného území je uzavřeno dostatek dohod s těmi subjekty, které 

disponují nejrůznějšími dopravními prostředky a technikou. V této oblasti tedy není nutné 

uzavírat další dohody o poskytnutí osobní a věcné pomoci. Aktivace potřebného množství 

techniky a prostředků pro výstavbu protipovodňových hrází z pytlů s pískem vyplyne z dané 

situace a potřeby. 

8.4 Smluvní zajištění písku 

V rámci území okresu Šumperk jsem vytipoval možné dodavatelské a skladové zásoby 

písku. Přehled dodavatelů písku a umístění jejich zásob je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 18: Moţní dodavatelé písku v rámci území okresu Šumperk 

Poř. číslo Název subjektu Adresa subjektu Kontakt 

1. 

Kámen Zbraslav, 

spol. s r.o.  

Pískovna Mohelnice 

Nádražní 15,  

789 85 Mohelnice  

okres Šumperk 

Tel: 583 430 157 

Fax: 583 430 153 

E-mail: info@kamen-zb.cz  

2. Ekozis spol. s r.o. 
Na Křtaltě 21, 789 

01 Zábřeh 

Tel: 583 411 084  

Fax: 583 411 084  

3. Lesostavby Šumperk, a.s. 
Uničovská 19 / 3 

787 01 Šumperk 

Tel: 583 212 202 

Fax: 583 214 647  

4. 
PÍSEK A ŠTERK 

MORAVA, spol. s r.o. 

č.p. 53  

Loučná nad Desnou 

788 11  

Tel: 583 235 399  
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9 Vyhodnocení s aktuálními dokumenty 

Doposud nebyla zpracována žádná dokumentace, která by se  problematikou výstavby 

protipovodňových hrází z pytlů s pískem na území okresu Šumperk v okolí objektů kritické 

infrastruktury v oblasti elektřiny zabývala. Existují ale dva dokumenty, které se touto 

problematikou zabývají okrajově. Jedná se o Krizový plán Olomouckého kraje a Povodňový 

plán Olomouckého kraje. 

 

Stávající Krizový plán Olomouckého kraje 

V krizovém plánu je problematika povodní obsažena v typových a operačních plánech 

pro vznik krizových situací. Jedná se o povodně velkého rozsahu. V typovém plánu pro vznik 

krizové situace „Povodně velkého rozsahu“ jsou popsány možnosti výskytu povodní, příčiny 

vzniku, jejich vývoj a dopady, podmínky řešení, doporučené postupy, zásady a opatření pro 

řešení této situace. V operačním plánu pro vznik krizové situace „Povodně velkého rozsahu“ 

jsou popsány přirozené a zvláštní povodně, jejich příčiny a důsledky a opatření, která se mají 

realizovat v případě těchto mimořádných událostí.  

 

Stávající Povodňový plán Olomouckého kraje 

Povodňový plán Olomouckého kraje se skládá z věcné, grafické a organizační části. 

Ve věcné části jsou uvedeni správci povodí a významných vodních toků, charakteristika 

Olomouckého kraje, která se skládá z demografické, klimatologické, povodňové a 

geografické charakteristiky a popisu technické infrastruktury. Dále jsou zde uvedeny stupně 

povodňové aktivity, základní hydrologické údaje, materiál pro záchranné práce, hlásná 

povodňová služba, atd. 

Grafická část povodňového plánu Olomouckého kraje obsahuje mapové podklady,  

ve kterých jsou znázorněna záplavová území největších vodních toků. 

Organizační část povodňového plánu Olomouckého kraje obsahuje členy povodňové 

komise a to jak samotného kraje, tak i obcí s rozšířenou působností spadající pod tento kraj. 

 

Mnou navržená dokumentace 

Mnou navržená dokumentace se zabývá ochranou vytipovaných objektů kritické 

infrastruktury v oblasti elektřiny, mající regionální a místní význam, které mohou být dotčeny 

přirozenou povodní velkého rozsahu. Jejich ochrana spočívá ve výstavbě protipovodňové 

hráze z pytlů s pískem. Je zde navržen a uvažován předpokládaný materiál, příslušenství, síly 

a prostředky pro výstavbu těchto opatření. 
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10 Závěr  

Téma diplomové práce „Vybudování ochranné protipovodňové hráze s využitím pytlů 

a písku“ jsem si zvolil proto, abych se blíže seznámil s problematikou, se kterou je výstavba 

protipovodňových hrází spojena.  

Tato práce se skládá z několika kapitol. Samotná náplň této práce je obsažena ve třetí 

kapitole. Tato kapitola je věnována charakteristice území okresu Šumperk a to pro každou 

obec s rozšířenou působností zvlášť. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou mimořádných 

události v rámci havarijního plánování metodou expertního odhadu. Výsledkem této analýzy 

je určení možných MU pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a stanovení 

kvantitativních ukazatelů pro mnou zkoumanou mimořádnou událost. Mým předmětem 

zkoumání byla přirozená povodeň. Z analýzy mě přibližně vyšlo, že jse přirozená povodeň na 

území okresu Šumperk vyskytuje alespoň jednou za 10 let. Pátá kapitola zpracovává povodí 

největších vodních toků a jsou zde také znázorněna záplavová území pro stoletou přirozenou 

povodeň s převýšením pro tyto vodní toky. V šesté kapitole jsem se zabýval vytipovanými 

objekty v oblasti elektřiny v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností, které mohou být 

dotčeny přirozenou povodní velkého rozsahu. Co se týče dalších objektů v rámci dalších 

odvětví, v této práci nebyly zpracovány z důvodu jejich velkého počtu. Mohou však být 

předmětem dalšího zkoumámí či bádání. Jedná se o stručný popis těch objektů (elektrických 

stanic) - jejich poloha, přístupové komunikace, provedená opatření po povodních v roce 1997, 

apod, které leží v záplavových územích a mohou být dotčeny přirozenou povodní velkého 

rozsahu. U těchto objektů jsem navrhl ochranu před možnými dopady přrirozených povodní 

velkého rozsahu. Zvolil jsem mobilní protipovodňovou ochranu - výstavba protipovodňové 

hráze s využitím pytlů s pískem. Tuto ochranu jsem zvolil na základě místních podmínek a 

dostupnosti materiálu. Sedmá kapitola je věnována efektivitě stavby tohoto navženého 

mobilního protipovodňového opatření. Jsou zde určeny jaké pytle jsou vhodnější pro výstavbu 

tohoto opatření, jaké jsou doporučené výšky hráze při různých způsobech výstavby a jaké síly 

jsou vhodnější pro realizaci tohoto opatření. Nejvhodnější pro stavbu tohoto mobilního 

opatření jsou pytle tandemové, a to z důvodu lepší manipulovatelnosti, účinosti, možnosti 

několikanásobného použití, apod. 

V osmé kapitole jsou navrženy předpokladané počty pytlů při různém způsobu kladení 

v realizaci protipovodňového opatření v okolí určených elektrických stanic v Hanušovicích a 

Šumperku, kde se má realizovat toto mobilní opatření. Pro realizaci výstavby protipovodňové 

hráze z pytlů s pískem v okolí elektrické stanice v Hanušovicích mi při jednořadém kladení 

jednokomorových pytlů bude potřeba 2480 pytlů a 99,2 tun písku, při dvouřadém kladení 

jednokomorových pytlů bude potřeba 4960 pytlů a 198,4 tun písku, apod. Pokud budu 
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uvažovat 100 pracovníků, tak ti jsou schopni postavit hráz z 4960 pytlů za 5,2, hod. Pokud ke 

stavbě použiji tandemové pytle, tak při kladení na šíři dvou pytlů bude potřeba 4800 pytlů a 

120 tun písku a při kladení na šíři 4 pytlů bude potřeba 9792 pytlů a 244,8 tun písku. Pokud 

bych chtěl např. 4800 pytlů naplnit za 7 hodin, tak bych k tomu potřeboval 21 pracovníků a 7 

plnících zařízení. Podobný postup je navržen i pro elektrickou stanici v Šumperku. Co se týče 

příslušenství a sil, tak jsem vycházel z návrhu metodického listu bojového řádu jednotek 

požární ochrany s názvem „Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem, kde jsou 

uvedeny přibližně jejich počty. Dále jsem v této kapitole zmínil prostředky, které by byly 

vhodné pro dopravu písku i ostatního příslušenství, pro realizaci navrženého opatření v okolí 

vytipovaných elektrických stanic. Samozřejmně mohou být použity kdekoliv, v případě 

vzniku povodní velkého rozsahu. V rámci posledního bodu této kapitoly jsem určil možné 

dodavatele písku, kteří by se mohli využít pro realizaci mnou navrženého či jiného opatření. 

V poslední kapitole této práce jsem porovnal mnou zpracovaný dokument se současnými 

dokumenty, které se zabývají ochranou území okresu Šumperk. Dospěl jsem k závěru, že není 

žádná dokumentace, která by se „přímo“ zabývala touto problematikou. Jsou spíše vytvořené 

dokumenty, kde jsou zachyceny jen některé části této problematiky, ale není zpracován žádný 

ucelený dokument v této oblasti.  

Mnou navžená dokumentace splňuje právní rámec a předpisy a po konzultaci 

s příslušnými orgány může být uvedena do praxe. Doporučil bych, aby se úplnost a správnost 

této dokumentace vyzkoušela formu různých námětových cvičení.  
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