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Příloha č. 1 
Přehled počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Šumperk k 31.12.2010 

 

Pořadové číslo Město, obec Počet obyvatel 

1. Bludov 3162 

2. Bohdíkov 1431 

3. Bohutín 809 

4. Branná 296 

5. Bratrušov 573 

6. Bušín 429 

7. Dlouhomilov 476 

8. Dolní Studénky 1313 

9. Hanušovice 3446 

10. Hraběšice 124 

11. Hrabišín 862 

12. Chromeč 586 

13. Jakubovice 198 

14. Janoušov 49 

15. Jindřichov 1411 

16. Kopřivná 290 

17. Libina 3489 

18. Loučná nad Desnou 1822 

19. Malá Morava 568 

20. Nový Malín 3083 

21. Olšany 1086 

22. Oskava 1420 

23. Petrov nad Desnou 1181 

24. Písařov 696 

25. Rapotín 3150 

26. Rejchartice 190 

27. Ruda nad Moravou 2569 

28. Sobotín 1256 

29. Staré Město pod Sněžníkem 1955 

30. Sudkov 1174 

31. Šléglov 34 

32. Šumperk 27946 

33. Velké Losiny 2783 

34. Vernířovice 190 

35. Vikantice 93 

36. Vikýřovice 2129 

Celkem 72269 
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Příloha č. 2  

Přehled počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Zábřeh k 31.12.2010 

 

Pořadové číslo Město - obec  Počet obyvatel 

1. Bohuslavice 487 

2. Brníčko 630 
3. Drozdov 341 
4. Dubicko 1103 

5. Horní Studénky 354 
6. Hoštejn 440 
7. Hrabová 565 

8. Hynčina 195 
9. Jedlí 681 
10. Jestřebí 591 

11. Kamenná 555 
12. Kolšov 744 
13. Kosov 310 

14. Lesnice 597 
15. Leština 1256 
16. Lukavice 902 

17. Nemile 630 
18. Postřelmov 3208 
19. Postřelmůvek 345 

20. Rájec 475 
21. Rohle 657 
22. Rovensko 724 

23. Svébohov 444 
24. Štíty 2024 
25. Vyšehoří 209 

26. Zábřeh 14021 
27. Zborov 224 
28. Zvole 808 

Celkem 33520 
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Příloha č. 3  

Přehled počtu obyvatel ve správním obvodu ORP Mohelnice k 31.12.2010 

 

Pořadové číslo Město, obec  Počet obyvatel 

1. Klopina 627 
2. Krchleby 196 
3. Líšnice 300 
4. Loštice 3069 
5. Maletín 370 
6. Mírov 417 
7. Mohelnice 9700 
8. Moravičany 1203 
9. Palonín 333 
10. Pavlov 613 
11. Police 222 
12. Stavenice 147 
13. Třeština 348 
14. Úsov 1202 

Celkem 18747 
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Příloha č. 4  

Záplavové území řeky Moravy na území ORP Šumperk 
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Příloha č. 5  

Záplavové území řeky Desné na území ORP Šumperk 
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Příloha č. 6  

Záplavové území řeky Moravy a Desné na území ORP Šumperk 
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Příloha č. 7  

Záplavové území řeky Moravy a Moravské Sázavy na území ORP Zábřeh 
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Příloha č. 8  

Záplavové území řeky Moravy a Třebůvky na území ORP Mohelnice 
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Příloha č. 9  

Návrh metodického listu bojového řádu jednotek požární ochrany  

 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky  

Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu 
Název: 

Stavba protipovodňových hrází z pytlů 
plněných pískem 

 

 
 
Metodický list číslo 
 

3 
Vydáno dne:  Stran: 5 

I. 

Charakteristika 
 

1) Pytle plněné pískem jsou nejrozšířenějším druhem mobilní protipovodňové ochrany. Lze 

je využít ke stavbě protipovodňových hrází, k utěsnění dveří, oken, větracích prostorů, 

kanálů apod. Účinnost hráze postavené z pytlů se výrazně zvyšuje využitím nepropustné 

fólie položené ze strany vody a vložené do základu hráze při její stavbě.  

2) Stavba hrází z pytlů vyžaduje značné množství osob, materiálu, je pomalá a fyzicky 

náročná. Stavba se musí organizovat a je nutno zabránit živelnosti při stavbě. 

3) Pytle s pískem se rozdělují na:  

a)  klasické – vyrobené z juty nebo umělých vláken  

- menší typy o hmotnosti průměrné náplně 20 – 25 kg, 

- větší typy o hmotnosti průměrné náplně 30 – 50 kg, 

b) dvoukomorové (tandemové), 

- menší typy o hmotnosti průměrné náplně 20 – 22 kg, 

- větší typy o hmotnosti průměrné náplně 23 – 25 kg. 

4) Množství písku v jednom pytli je dáno dvěma podmínkami: 

a) naplněný pytel musí mít hmotnost úměrnou fyzické schopnosti osob manipulujících 

s břemenem, je lepší menší hmotnost do 25 kg, 

b) pytel musí mít schopnost těsnit ve vazbě s ostatními (nesmí být příliš plný, aby se 

mohl přizpůsobit svým tvarem okolní vazbě a hráz těsnila).  
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II. 

Úkoly a postup činnosti 

5) Plnění pytlů lze provádět pomocí násypek nebo strojními plničkami. Zavázání pytle se 

provádí tak, že první „plnič“ pytel zaškrtí v ústí a druhý volné konce tkanic nejprve 

křížem třikrát pevně obtočí zaškrcením a pak udělá jednoduchý uzel s kličkou. 

Klasické pytle 

6) Jednořadé kladení pytlů. Před zahájením pokládání pytlů je nutno provést tzv. vázání 

hráze do terénu. První pytel se položí do zahloubení po sejmuté vrstvě zeminy, čímž se 

dosáhne pevného spojení základní vrstvy s okolním terénem. Po vytyčení hranic a směru 

hráze se začne stavět od spodního konce a postupuje se proti směru toku tak, aby každá 

vrstva byla ukončena najednou. Pytle se vždy ukládají úvazky pytlů směrem od proudící 

vody, patou pytle k vodě a mírně šikmo ve směru proudění vody, přičemž odklon  

od kolmého směru je asi 10o. Význam ukládání pytlů pod úhlem tkví v tom, že proudící 

voda unáší značné množství kalu, který se usazuje ve vzniklých spárách ve vazbě pytlů  

a přetlak stoupající vody pak přispívá k těsnosti vytvořené hráze. Maximální výška 

jednořadých hrází se doporučuje do 1 m. Při ukládání je důležité klást pytle tak, aby horní 

vrstva pytlů překrývala spáru mezi pytli vrstvy pod ní (cihlová vazba). Využitelná může 

být varianta víceřadého kladení, tzv. stavba hráze na cihlu. Prakticky jde o možnost 

zdvojení jednořadého kladení pytlů, viz. bod 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednořadé kladení pytlů 
 
V případě že je potřeba zabránit rozlivu vody o výšce max. do cca 10 - 20 cm, je možné 

vystavět hráz z podélně kladených pytlů. Výška hráze vždy závisí na podmínkách a je třeba 

zvážit, zda šířka a výška hráze odpovídá stavu vody (rychlost proudu vody apod.)  
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Jednořadé kladení pytlů - podélně 

7) Víceřadé kladení pytlů se provádí na místech, kde lze očekávat větší množství rychleji 

proudící vody a kde předpokládaná výška hladiny bude nad jeden metr oproti hraně břehu 

toku. Zásadně se používají pytle větších rozměrů. Při ukládání je třeba dodržet stejná 

pravidla jako při jednořadém uspořádání. Konce pytlů s úvazkem, které jsou na vnější 

(vzdušné) straně hráze, musí být vždy přesazeny přes paty pytlů vnitřní řady. Tento typ 

hráze lze stavět do výšky 1,5 m. Doporučuje se uzavřít hráz položením jedné řady pytlů 

kolmo na směr hrázky ve středové části, čímž se překryje styk obou řad pytlů. 

8) Kombinované víceřadé kladení pytlů. Vazba jednotlivých pytlů ve vrstvách je 

uzpůsobena jako při zdění cihel, tzv. „na cihlu a půl“. Jednotlivé vrstvy se střídají tak, že 

jedna vrstva z lícové strany má pytle položeny po délce a z druhé strany kolmo na 

podélnou osu hrázky a v další vrstvě je kladení obrácené. Kombinovaným způsobem 

postavená hráz může být vysoká až 2 m. V případě stavby vyšších hrází je nutno 

kombinovanou vazbu zdvojit nebo i vícenásobně zesílit. Platí pravidlo, že poměr tloušťky 

hráze k její výšce by měl být asi 1 : 3. Při kladení pytlů do vazby je vhodné vysypávat 

prostor spár mezi pytli další zeminou. 

 

 

 

 

První řada pytlů     Druhá řada pytlů 

9) Utěsňování otvorů se provádí ukládáním pytlů těsně vedle sebe přímo do otvoru  

ve vrstvách tak, aby paty pytlů mírně vyčnívaly nad lícovou stranu otvoru směrem k vodě 
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asi 10 cm. Pro utěsnění zejména dveřních a okenních vstupů do budov na celou výšku 

otvoru se využívá příložné těsnění tak, aby pytle v jednoduché vazbě položené na sebe 

zakryly celý obvod otvoru s minimálním přesahem 25 cm. Pytle se rovnají jednoduchou 

vazbou těsně na sebe a vedle sebe tak, aby zakrývaly celou desku a opíraly se za jejími 

okraji o zeď min. 25 – 30 cm, protože deska nepřiléhá k líci zdiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Zatěžování překrytých horizontálních otvorů s použitím pevné desky nebo prken se 

používá pro zvýšení těsnicích vlastností. Při překrývání otvorů je třeba dodržovat 

pravidlo orientace pytlů vzhledem ke směru toku (patou pytle proti směru toku)  

a minimálního překryvu otvorů o 20 cm. Otvor těsněný pytli se ještě navrch překryje 

deskou nebo prkny, na které se uloží další pytle, popř. větší balvan jako zátěž. Větší 

otvory mohou být také těsněny i hvězdicovým kladením pytlů do jednoduché vazby. 

11) V následující tabulce je uvedena spotřeba pytlů v závislosti na typu a délce hráze při 

výšce 1,5 m. Objem potřebného písku se získá vynásobením údaje určujícího počet pytlů 

číslem 0,04 (hmotnost písku v pytli v tunách) a vydělením číslem 1,6 (hustota písku 1,6 

t/m3). Např. pro stavbu jednoduché hráze o délce 10 m a výšce 1,5 m je třeba 155 pytlů, 

tj. 39,3
6,1

04,0
155 m=×  
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Délka hráze 
[m] 

Počet pytlů o náplni 40 kg písku pro stavbu vazby 
Jednoduché Dvouřadé Kombinované 

1 18 32 35 
2 31 62 56 
5 78 156 119 
10 155 310 308 
30 465 930 756 
50 775 1 550 1 260 
100 1 550 3 100 2 520 
200 3 100 6 200 5 040 
500 7 750 15 500 12 600 

12) V následující tabulce je uveden odhad doby stavby v závislosti na počtu pytlů potřebných 

pro stavbu a počtu stavebníků. Doba stavby zahrnuje i čas potřebný pro naplnění pytlů 

pískem (nezahrnuje se čas na odpočinek). 

Počet pytlů v hrázi Počet stavebníků Doba stavby [h] 
200 10 2 

1 000 10 10 
3 000 75 4,5 
8 000 75 11,5 
10 000 100 10,5 
15 000 100 15,5 

 

Dvoukomorové pytle 
13) Dvoukomorové pytle lze klást na šíři dvou nebo čtyř pytlů, někdy i více pytlů, přičemž 

výšku i šířku hrází je možno libovolně měnit. Pytle se pokládají podélně k toku vody.  

14) Při stavbě hráze je třeba dodržovat pravidlo cihlové vazby a pokládání sudých 

dvoukomorových pytlů opačně oproti pytlům lichým. 
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Detail vazby dvoukomorových pytlů    Umístění hráze z dvoukomorových pytlů 

 

15) V následující tabulce je uveden odhad doby plnění pytlů pro jedno plnicí zařízení, které je 

obsluhováno třemi osobami (doba plnění nezahrnuje čas na odpočinek). 

Šíře hráze Výška 
hráze [m] 

Délka 
hráze [m] 

Hmotnost 
písku [t] 

Objem 
písku [m3]  

Počet 
pytlů  

Doba 
plnění [h] 

2 pytle 1,1 25 19 12 750 6,5 
2 pytle 1,1 100 75 47 3 000 25 
2 pytle 0,5 100 40 25 1 580 13,5 
4 pytle 1,5 50 106 67 4 250 35,5 
4 pytle 1,1 15 23 15 918 7,5 

 

16) V následující tabulce je uveden odhad doby stavby hráze v závislosti na počtu 

dvoukomorových pytlů potřebných pro stavbu při počtu 20 stavebníků (doba stavby 

nezahrnuje čas potřebný pro naplnění pytlů s pískem ani čas na odpočinek). 

Šíře hráze Výška hráze [m] Délka hráze [m] Počet pytlů v hrázi Doba stavby 
[min] 

2 pytle 1,1 25 750 30 
2 pytle 1,1 100 3 000 120 
4 pytle 1,5 50 4 250 150 
4 pytle 1,1 15 918 45 
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III. 

Očekávané zvláštnosti 
17) Při stavbě hráze z pytlů naplněných pískem je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi: 

a) nedostatek písku, 

b) písek bude mokrý, těžký, nebude sypký a bude ucpávat plnicí zařízení, 

c) nebude k dispozici dostatečný počet pytlů, příslušná technika nebo nářadí pro těžbu 

písku a plnění pytlů pískem, 

d) místo plnění pytlů pískem bude vzdálené od stavěné hráze, 

e) špatná organizace práce a stavba bude prováděna v rozporu se správnou metodikou. 
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Příloha č. 10 

Instruktáž v Jihočeském kraji - protipovodňová ochrana 

 
Ve spolupráci s krajským ředitelstvím HZS Olomouckého kraje se příslušníci oddělení 

ochrany obyvatel a KaHP, pracoviště Šumperk aktivně podíleli na instruktáži v provádění 

protipovodňové ochrany. Tato instruktáž proběhla ve dnech 1. – 3. září 2010 a byla určená 

především pro příslušníky oddělení OO a KaHP z krajského ředitelství a územních odborů 

HZS Jihočeského kraje – Český Krumlov, Prachatice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice  

a Tábor v počtu 25 osob. Přítomno bylo také 15 vybraných zaměstnanců magistrátu města 

České Budějovice, kteří se touto problematikou protipovodňové ochrany zabývají. Samotná 

instruktáž se konala v areálu policejní střelnice v Českém Krumlově. Probíhala formou 

teoretické části, v níž zástupci HZS Olomouckého kraje předvedli zpracovanou prezentaci 

výstavby protipovodňových hrází a podělili se o zkušenosti získaných při výcviku jednotek 

PO v této problematice. Praktická část v první fázi probíhala opět v režii příslušníků HZS Ol. 

kraje, kdy pro účastníky připravili ukázky různých způsobů použití protipovodňových pytlů 

jednokomorových a především dvoukomorových. Poté v praktickém nácviku dostali prostor  

i samotní účastníci instruktáže. Z připravených dvoukomorových pytlů, které plnili pískem, 

cvičili možnosti protipovodňové ochrany z těchto prostředků. Po celou dobu praktické části se 

dbalo na správné kladení pytlů při různých způsobech použití tak, aby nácvik splnil svůj účel 

a každý účastník se s touto problematikou co nejlépe seznámil. Účastníci instruktáže budou 

závěry výcviku využívat a přenášet na výcvik jednotek PO v Jihočeském kraji. 
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