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Cílem této diplomové práce je analyzovat rizika přirozených a zvláštních povodní pro město 

Ostravu a optimalizovat současná protipovodňová opatření. Práce bude zaměřena na analýzu 

současných rizik vyplývající z přirozených a zvláštních povodní, posouzení stávajících 

ochranných opatření a návrh jejich optimalizace pro město Ostravu. 
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1 Úvod 

Povodně způsobují nejvíce škod a patří k nejčastějším příčinám pohrom s těmi nejhoršími 

následky. Proto je velmi důleţité zabývat se organizací a řízením protipovodňové ochrany, 

která směřuje k záchraně lidských ţivotů, zvířat, ţivotního prostředí a prevenci škod na 

majetku. 

Z historického hlediska ničivé povodně byly a jsou v některých oblastech, jako je Egypt a 

Mezopotámie, očekávanou podmínkou zemědělství.  

V současné době jsou povodně globálním problémem, a proto jsou velmi sledovány a jejich 

počet v budoucnosti moţná vzroste v souvislosti s předpokládanými změnami klimatu. 

V západní Evropě má nejlepší protipovodňovou ochranu Nizozemí, které vyuţívá tzv. vodní 

díla v říční deltě (Deltawerken). V Německu na území Bavorska se pouţívají jako hlavní 

protipovodňové opatření řízené poldry. Ve Francii se kolem řek jako záplavové území 

vyuţívají k odvodu vody bývalé lomy. 

Na území České republiky byla preventivní protipovodňová ochrana po několik desetiletí 

výrazně oslabena, protoţe poslední katastrofické povodně se vyskytly na přelomu 19. a 20. 

století. Sice se s rozvojem vodohospodářských úprav na vodních tocích a výstavbou přehrad 

částečně eliminovali následky menších povodní, ale také došlo k zastavení rozvoje 

preventivních opatření a ke sníţení vnímavosti povodňového nebezpečí. Tohle podcenění 

rizik vedlo k fatálním důsledkům na území celé ČR, zejména při povodních v roce 1997 a 

2002. Proto celá ČR včetně statutárního města Ostravy po katastrofických povodních v roce 

1997 začala soustavně řešit protipovodňovou ochranu.  

Práce je zaměřena na analýzu současných rizik vyplývající z přirozených a zvláštních 

povodní. Řešeným územím je statutární město Ostrava. Tato práce se zabývá zejména 

nejvýznamnějšími vodními toky protékajícími městem, kterými jsou: Odra, Ostravice, Opava, 

Lučina a Porubka. Dopady povodní na město Ostravu budou analyzovány pomocí Souhrnné 

analýzy vzniku mimořádných událostí, metodou expertních odhadů. Nejrizikovější události 

vzešlé z analýzy budou posouzeny a v případě potřeby budou navrţena opatření k jejich 

optimalizaci. Pro posouzení bude vyuţito map záplav přirozených a zvláštních povodní. Dále 

budou posouzeny stávající ochranné povodňové opatření na území Ostravy. Výstupem práce 

budou návrhy optimalizace opatření, které zvýší protipovodňovou ochranu.  



 

 

2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je analyzovat rizika přirozených a zvláštních povodní pro město 

Ostravu a optimalizovat současná protipovodňová opatření.  

 

 

 

 

 



 

 

3 Rešerše 

Problematikou kolem povodní se zabývá skupina odborné literatury. V této části rešerše 

uvádím několik zdrojů, se kterými jsem v rámci přípravy diplomové práce pracovala. 

BROSCH, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Povodí Odry, 2005. 324 s. ISBN 8073420481.[39] 

V této publikaci nalezneme historii vodního hospodářství v české části povodí Odry od 

prvopočátků v 11. století aţ do současné doby. 

Kozák, J.: Povodně v Českých zemích, 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2007,   

144 s.  ISBN 978-80-86946-39-9.[5] 

Kniha popisuje informace o příčinách a průběhu povodní v českých zemích od nejstarších dob 

aţ po současnost.  

Kovář, M.: Ochrana před povodněmi. vyd. 1. Praha: TRITON, s. r. o., 2004, 102 s. ISBN 

80-7254-499-3.[8] 

Publikace se zaměřuje na protipovodňová opatření ochrany osob, majetku a ţivotního 

prostředí.  

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

pozdějších předpisů.[9] 

Legislativa definuje a určuje míru protipovodňové ochrany a uţívání povrchových a 

podzemních vod. Také se zabývá pozemky a stavbami, které se k nim vztahují. 

Internetové stránky MŢP [online]. 2010 [cit. 2011-01-28]. Povodňový plán ČR. Dostupné 

z WWW: <http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?c_spa.htm>.[24] 

Na této internetové stránce se nachází Povodňový plán České republiky. Je to základní 

dokument pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. Určuje podrobné 

rozdělení úkolů a činností při protipovodňové ochraně na úrovni ústředních orgánů státní 

správy a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností. 

Internetové stránky Povodí Odry, s. p.[online]. 2011 [cit. 2011-01-24]. Povodí Odry . 

Dostupné z WWW: <http://www.pod.cz/index.html>.[22] 

Jedná se o webové stránky státního podniku Povodí Odry. Hlavním dokumentem, který se zde 

nachází, je Plán oblasti povodí Odry. 



 

 

Internetové stránky Hlásné a předpovědní sluţby-ČHMÚ [online]. 2011 [cit. 2011-01-

21]. Hlásná a předpovědní služba. Dostupné z WWW: <http://hydro.chmi.cz/hpps/>.[18] 

Zde informuje Hlásná a předpovědní sluţba veřejnost o výstrahách, hydrologické předpovědi 

a hlásné profily. 

Evropská komise ţivotního prostředí [online]. 2011 [cit. 2011-03-08]. WISE water 

information system for europe. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm>.[4] 

Na těchto stránkách se Evropská komise ţivotního prostředí zabývá ochranou vodních zdrojů 

na úrovni Evropské unie.  

Internetové stránky Deltawerken online [online]. 2005 [cit. 2011-01-31]. Deltawerken. 

Dostupné z WWW: <http://www.deltawerken.com/Deltaworks/23.html>.[28] 

Internetové stránky seznamují s protipovodňovou ochranou v Nizozemsku. 

Internetové stránky France-Flood control [online]. 2007-2011 [cit. 2011-02-17]. 

Environment. Dostupné z WWW: <http://www.lafarge.com/wps/portal/2_4_4_1-

EnDet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Lafarge.com/AllCS/Env/QR/CP16

10625191/CSEN>.[29] 

Webová stránka řeší povodně na území Francie a jejich ochranu na obyvatelstvo, majetek a 

ţivotní prostředí.  

Ochrana před povodněmi v Bavorsku. Vydalo Bavorské státní ministerstvo pro ţivotní 

prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů. Mnichov, 2003, 15 s. ISBN 80-903244-9.[7] 

Publikace řeší podrobně protipovodňovou ochranu na území celého Bavorska.  

 



 

 

4 Povodně 

Česká republika se nachází v oblasti mírného klimatického pásma, kde se vyskytuje 

pravidelný sezónní cyklus teplot a sráţek. Na krátkodobou změnu počasí má vliv častější 

přechody atmosférických front, které způsobují sráţky. V zimním půlroce rovněţ oteplením a 

následně vyvolaným táním sněhové pokrývky, zvláště je-li provázeno sráţkami. Povodně 

spíše lokálního významu mohou být způsobeny jinými příčinami, např. přehrazením toku, 

sesuvem půdy. 

Povodně jsou přirozený hydrologický jev, který je následkem extrémních projevů počasí. 

Vyskytují se nepravidelně v závislosti na aktuálním vývoji meteorologické situace.  

Povodně jsou definovány podle vodního zákona č. 254/2001 Sb[9]. o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povodeň má za následek zvýšení hladiny 

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

vodního toku a můţe způsobit škody. Je to také stav, kdy voda způsobí škody tím, ţe 

z určitého území nemůţe po nějakou dobu přirozeným způsobem odtékat a její odtok je tedy 

nedostatečný a dochází k zaplavení území při soustředném odtoku sráţkových vod.  

Pro ČR představují největší přímé nebezpečí přírodních katastrof, kterému nejde zabránit, lze 

jen zmírnit jejich katastrofální účinky. Jelikoţ se povodně vyskytují nepravidelně a jejich 

variabilní rozsah nepříznivě ovlivňuje vnímání rizik, komplikují systematickou realizaci 

preventivních opatření. 

4.1 Základní pojmy 

Povodeň můţe být přirozená, která je způsobena přírodními jevy, jako jsou dešťové sráţky, 

chod ledů a tání.[9]  

Zvláštní povodeň vzniká v důsledku technické závady či havárie na vodním díle v povodí 

příslušného toku.[9]  

Termín záplava znamená vylití vody z koryta v důsledku povodně.[9] 

Záplavové území je administrativně určené území v územních plánech obcí, které jsou 

zaplaveny v případě povodně.[9] 

Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti a je typická pro 

suché, pouštní nebo polopouštní oblasti. Můţe vznikat také v horských a podhorských 



 

 

oblastech a také tam, kde nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy 

(například rozsáhlé zpevněné plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací). Za 

intenzivní sráţky způsobující bleskové povodně se povaţuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 

mm/3h a 60 mm/5h a více sráţek.[27] Blesková povodeň není pojem daný legislativou. 

Povodňová (průtoková, průlomová) vlna je charakteristická: vysokou rychlostí (10-50 

km/h), značnými destrukčními účinky (zničení mostů, ţeleznic, cest, budov, ochranných 

hrází, přehrad), mohutnými průtoky (převyšujícími hodnoty tzv. stoleté vody), ohroţením 

rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená záplavová území při přirozených 

povodních), vysokou pravděpodobností usmrcení všeho ţivého v zaplavovaném území.[25] 

Retenční prostor slouţí k přechodnému zadrţení velké vody. Aktivuje se vzdutím vody 

respektive jejím vylitím.[30] 

Niva je oblast v okolí vodního toku určovaná jeho dynamikou. Zahrnuje plochy, které jsou 

přirozeně ovlivňovány velkou vodou, buď přímo zaplavením, nebo nepřímo stoupající 

hladinou spodní vody. Často je identická s údolním dnem.[30] 

Poldr je přirozeně nebo uměle ohraničený prostor v blízkosti vodního toku, který je za sucha 

vyuţíván zemědělsky a při povodni slouţí k zachycení části povodňové vlny a má funkci 

retenční.[8] 

100letá povodeň (Q100) – navrhovaná povodeň. Kulminační průtok povodně, který je 

v určitém místě překročen jednou za sto let. Protoţe se jedná o statistický průměr, můţe se 

tento průtok vyskytnout v průběhu sto let i několikrát.[30] 

4.2 Předpověď povodní 

V současné době jsou k dispozici data o průtocích na vodních tocích a sráţkách. Také jsou 

vyuţívány meteorologické a hydrologické modely, které pomáhají odhadnout budoucí vývoj 

počasí a odtoku. Bohuţel není moţné povodeň předpovědět přesně. Počítačové programy 

nedokáţou sloţité procesy v atmosféře a na zemském povrchu přesně určit. Předpovědi se 

také liší podle různých druhů povodní a situacích.  

U letních povodní z dlouhotrvajících sráţek je nejdůleţitější přesná předpověď sráţek 

meteorologickým modelem, která je nejtěţší v meteorologii.   

V zimním období hydrologickou předpověď komplikuje nedostatek informací o sněhu 

(mnoţství vody, kterou sníh obsahuje). 



 

 

Přívalové sráţky se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv, proto je meteorologické modely 

nedokáţou předpovědět. Ohniska bouřek vznikají náhodně a jiţ po 15 – 30 minutách mohou 

zaniknout. Proto je lepší sledovat radary a oblohu. 

Předpovědní systém z hydrologického hlediska představuje matematické modelování povodí, 

které je členěno do subsystému. V následujícím obrázku je model předpovědi vyobrazen. 
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Obrázek 1-Schéma předpovědního modelu[33][40] 

Meteorologický a hydrologický model jsou sloţité počítačové programy. V ČR se vyuţívá 

meteorologický model ALADIN, který vypočítává vývoj atmosférických procesů na několik 

hodin (standartně 48 hodin) dopředu. Předpovídá mnoţství sráţek, oblačnosti, větru a teplotu. 

Sráţko-odtokový model Sacramento SAC-SMA simuluje, co se děje se spadlou vodou 

v půdě, neţ se dostane do vodního toku. V kombinaci s modelem tvorby a táním sněhu, např. 

SNOW-17  je určen pro výpočet odtoku z povodí.[33] 

Sráţko-odtokový model HYDROG byl vyvinut pro potřeby, spojité simulace odtoku z povodí 

s nádrţemi. Ze sráţkoměrných stanic, které jsou napojeny na automatizovaný přenos, lze 

v reálném čase předpovídat průtok v libovolném profilu v povodí. Systém je vyuţíván 

například na ČHMÚ v rámci působnosti poboček Ostrava, Brno a na Povodí Labe, s. p., 

Povodí Ohře, s. p. a Povodí Odry, s. p. 

 

Obrázek 2-model Aladin-oblačnost (černá=jasno, 

bílá=zataţeno)[16] 

 

Obrázek 3-Hydrologický model SAC-SMA[33] 

Z obecného hlediska je větší problém úspěšně předpovídat povodně na menších tocích hlavně 

při intenzivních bouřkových sráţkách. Poměrně spolehlivá je předpověď na 24 hodin pro větší 

toky s povodím o rozloze více neţ 1 500 km. 
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výpustných zařízení VHP děl

-  nouzové řešení KS z hlediska 

bezpečnosti VHP díla

 

Obrázek 4-Druhy povodní[5][40] 

Druhy povodní jsou vyobrazeny výše na obrázku. Základní rozdělení je na přirozené a 

zvláštní povodně. 

přirozené 

 Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, případně v kombinaci 

s dešťovými sráţkami. Vyskytují se v podhorských tocích a v níţinných úsecích 

velkých toku a pahorkatinách v povodí Moravy, Labe a Vltavy. Velmi záleţí na 

intenzitě oteplení, mocnosti sněhové pokrývky, vodní hodnotě sněhu, nadmořské 

výšce, expozici povodí, téţ do jaké míry je půda zamrzlá. Výskyt není vázán pouze na 

jaro, ale i na typicky zimní měsíce (prosinec aţ únor). Povodňové vlny s plochým 

vrcholem dosahují zpravidla největšího objemu v roce a dlouhé doby trvání.[24] 

Příkladem jsou povodně v ČR z přelomu března a dubna 2006 a 2010. 

 Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti – vyskytují se na všech 

tocích v zasaţeném území. [24] 

Tabulka 1-Příklady letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti[18] [22] 

Povodně Lokalita Oběti Max. denní úhrn sráţek 

Červenec 

1997 

Povodí Odry, Moravy a horního 

Labe 
52 

Krkonoše (Studiční 

hora) 261mm 

Lysá hora 234 

mm 

(SV Morava, 

Slezsko) okolo 

800 mm 

Srpen 

2002 

Povodí Vltavy a tok Labe pod 

ústím Vltavy 
17 

Jiţní Čechy přes 400 

mm 
Krušné hory (Cínovec) 312 mm 



 

 

Obě povodně proběhly ve dvou vlnách, kdy hraje větší roli nasycenost povodí 

předchozími sráţkami. Na vodních tocích bylo v obou případech v mnoha profilech 

dosaţeno největších průtoků za období pozorování (stoleté a víceleté průtoky), v červenci 

1997 na řece Moravě např. v Raškově 800-letá, Olomouci 500-letá a Kroměříţi 300-letá 

voda. 

 Letní povodně způsobené krátkodobými sráţkami velké intenzity, které vyskytují se 

kdekoliv na malých tocích a zasahují poměrně malá území.[24]  

K tomuto typu lze řadit povodeň z přelomu června a července 2006 na Dyji v Podhradí. 

 Zimní a jarní typ povodní, kdy dojde k zmenšení průtočnosti koryta, a tím k vzestupu 

hladiny. Povodně vznikají jako následek výskytu ledových jevů. Záplavy mohou 

nastat i v tocích s relativně nízkými průtoky.[24] 

Zvláštní povodně  

Zvláštní povodně mohou nastat na vodních dílech, které vzdouvají vodu. Uţivatelé nebo 

správci děl jsou povinni zajišťovat na nich odborný dohled a navrhování opatření k nápravě. 

Pro účely dohledu jsou vodní díla zařazena do 1. aţ 4. kategorie dle výše škod v území pod 

vodním dílem při případné havárií hráze. 

4.3 Legislativa 

Povodňová ochrana je zajišťována novelami zákonných norem včetně ostatních obecně 

závazných předpisů resorty MZe, MŢP a MV s moţnostmi vyuţití zákonné iniciativy krajů.  

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů[9].  

Základním účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod. Vytváří podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajišťuje bezpečnost vodních děl v souladu s Evropským společenstvím. 

 Směrnice č. 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik ve znění 

pozdějších předpisů. [44] 

Určuje předběţné vyhodnocování povodňových rizik a zvládání povodňových rizik s cílem 

sníţit nepříznivé účinky na lidské zdraví, ţivotní prostředí, kulturu a hospodářskou činnost, 

které souvisejí s povodněmi ve Společenství. 

 Rámcová směrnice č. 2000/60/ES, o vodě ve znění pozdějších předpisů. [45] 



 

 

Popisuje činnost v oblasti vodní politiky a poţadavky na dosaţení a následné udrţení dobrého 

ekologického stavu vod.  

 Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů[10]. 

Rozumí pod pojmem ochrana obyvatelstva jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména 

varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přeţití. 

 Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích ve znění pozdějších předpisů[12]. 

Zákon stanovuje postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení státních 

podniků Povodí. 

 Vyhláška 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly ve 

znění pozdějších předpisů[13]. 

 Vyhláška 195/2002 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů 

vodních děl[14], 

 Vyhláška 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 

záplavových území. 

Systém usměrňování nástrojů ke sniţování škod způsobené povodněmi, je předmětem směrné 

části Plánu hlavních povodí ČR a je nad rámec návrhu plánu oblasti povodí. 

4.4 Organizace a řízení povodňové ochrany v ČR 

Protipovodňová ochrana jsou opatření, které slouţí k ochraně obyvatel, zvířat, majetku a 

ţivotního prostředí. Zaměřují se na přípravu na povodňovou situaci, organizaci a řízení a 

kontrolu činností během a po povodních. Provádí se podle PP a při vyhlášení krizového stavu 

Krizovými plány.  

Povodňové orgány ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, 

řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Tato činnost 

je rozdělena do dvou fází. 

Mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo 

jiným opatřením podle obecně závazných právních předpisů.[24]  

V průběhu povodně orgány státní správy a samosprávy zřizují jako své výkonné sloţky 

povodňové komise, které jsou oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a 

záchranným pracím.[24] Ty nejsou rozhodnutím podle správního řádu a není proti nim ţádný 



 

 

opravný prostředek. Za vyhlášení nouzového stavu a stavu nebezpečí přecházejí oprávnění a 

povinnosti na územní orgány krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

v platném znění[11]. Na výzvu povodňových orgánů musí orgány státní správy zajišťovat 

řízení ochrany před povodněmi.  

Povodňové orgány

Mimo povodeň Při povodni

 Orgány obcí

 ORP

 KÚ

 MŽP

 MV pro 

zabezpečení ZaLP

 PK obcí

 PK ORP

 PK kraje

 ÚPK

 

Obrázek 5-Povodňové orgány[5][40] 

Ostatní účastníci povodňové ochrany jsou správci vodních toku, uţivatelé nebo správci 

objektu na vodních tocích, český hydrometeorologický ústav, uţivatelé a správci nemovitostí 

v ohroţeném území, HZS a jednotek poţární ochrany, útvary Policie ČR, sloţky Armády ČR, 

orgány ochrany veřejného zdraví, organizace zabezpečující technicko-bezpečnostní dohled a 

další subjekty, které mohou být vyuţity k ochraně před povodněmi.[24] 

Úkoly orgánů krizového řízení 

PK obce je během povodně povodňovým orgánem obce a můţe vydávat příkazy a udělovat 

opatření. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise ze členů 

obecního zastupitelstva, FO a PO, které mají způsobilost k provádění protipovodňových 

opatření. Povodňové orgány obce jsou podřízeny povodňovému orgánu ORP.  

Hlavní činnosti[24]: 

 organizují přípravu obce na přirozené a zvláštní povodně, 

 vyhlašují a odvolávají SPA v rámci územní působnosti, 

 zajišťují varování občanů obce, 

 evakuaci osob před hrozícím nebezpečím, 

 provádějí povodňové prohlídky, 

 organizují a zabezpečují povodňovou hlásnou sluţbu a hlídkovou sluţbu, 

 zabezpečují varování PO a FO v územním obvodu obce s vyuţitím jednosměrného 

systému varování, 



 

 

 podílejí se na zajištění nouzového přeţití obyvatel obce a zpracovávají Povodňový 

plán obce, 

 organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před přirozenou povodní 

podle Povodňového plánu obce a při zvláštní povodni podle Plánu ochrany pod 

vybranými vodními díly před zvláštní povodní. 

Obecní úřad má na starost informovat obyvatelstvo o charakteru moţného ohroţení, 

připravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva pro případ vzniku 

přirozené a zvláštní povodně.[8] Mezi další účastníky protipovodňové ochrany patří HZS ČR, 

který plní úkoly v souladu s PP ČR. 

4.5 Protipovodňová opatření 

Jsou rozčleněna na opatření prováděna mimo povodeň a během povodní. Do tohoto rozdělení 

není začleněna výstavba ochranných hrází, investiční výstavba, opravy ostatních 

protipovodňových opatření apod. 

Rozhodnutí povodňových orgánů jsou vydávána dle správního řádu nebo jiným opatřením 

podle obecně závaţných právních předpisů. 

PK jsou oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. 

Tyto příkazy nejsou rozhodnutím dle správního řádu a není proti nim opravný prostředek. 

Během povodněPřed povodní Po povodni

 Zpracování PP
 Provádění prohlídek
 Organizační a 

technická příprava
 Zajišťování rezerv
 Vyklízení záplavových 

území
 Školení pracovníků 

povodňové služby
 Zajištění technicko-

bezpečnostního 
dohledu na VD

 Činnost PPS a 
informačního systému

 Ovlivňování odtokových 
poměru

 Zabezpečovací povodňové 
práce

 Záchranné povodňové 
práce

 Náhradní doprava
 Zajištění zásobování 

vodou, potravinami a 
energií

 Činnost ostatních 
účastníků povodňové 
ochrany (AČR, PČR…)

 Obnovení narušených 
funkcí v zasaženém 
území, kromě 
investiční výstavby

 Zjišťování a oceňování 
povodňových škod

 Evidenční a 
dokumentační práce

 Celkové vyhodnocení 
průběhu povodně

 

Obrázek 6-Protipovodňová opatření[24][40] 



 

 

4.6 Povodňové plány 

Dokumenty, které slouţí k včasnému vyrozumění o vývoji povodně, moţnosti ovlivnění 

odtokového reţimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné 

aktivizaci povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové sluţby a ochrany objektu, 

přípravy a organizace záchranných a likvidačních prací a stanovené směrodatné limity SPA. 

Obsah PP[24]: 

 Věcná část – informace pro zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, obce, 

uceleného povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity pro vyhlašování 

SPA. 

 Organizační část – jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před 

povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové sluţby. 

 Grafická část – mapy, plány (záplavová území, evakuační trasy a místa shromáţdění, 

hlásné profily, informační místa).  

Povodňové plány územních celků[24]: 

 PP obcí – zpracovávají orgány obcí, v jejichţ územních obvodech můţe dojít 

k povodním, 

 PP ORP – zpracovávají ORP ve svém správním obvodu, 

 PP správních obvodů krajů – zpracovávají příslušné orgány krajů v přenesené 

působnosti úkolů státní správy ve spolupráci se správci povodí, 

 PP ČR – zpracovává MŢP ve spolupráci s MZe a vybranými resorty. 

PP územních celků se kaţdoročně prověřuje jejich aktuálnost obvykle před jarním táním 

sněhu. Tohle prověření se dokladuje. Součástí PP územních celků je i organizace 

povodňových prohlídek vodních toků. Na základě prohlídek provozními sloţkami správců 

toků ve spolupráci s příslušnými povodňovými orgány je vypracována závěrečná zpráva. 

Ostatní povodňové plány 

Vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh obce, 

zpracovávají PP pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce. 

V pochybnostech o rozsahu této povinnosti rozhodne o jejich návrhu vodoprávní úřad.[5] 



 

 

Ostatní PP zpracovatelé přezkoumávají kaţdoročně a v případě změn, za kterých byly 

zpracovány. Jestli vyplyne z přezkoumání potřeba úpravy, učiní tak zpracovatelé neprodleně.  

Ochrana před zvláštní povodní 

V důsledku MU na vodním toku (vodní dílo) můţe vzniknout porucha vodního díla, která 

můţe vést k jeho poničení, protrţení a vzniku povodňové vlny, která má značné ničivé účinky 

a vyţaduje neodkladná opatření: 

 varování obyvatelstva, 

 evakuaci obyvatelstva, zvířat a cenného majetku. 

Tato situace je řešena Krizovým plánem kraje, jehoţ přílohou jsou PP pro přirozené a zvláštní 

povodně. Povodňová vlna je charakteristická vysokou rychlostí (10-50 km/h), destrukční 

účinky (zničení mostů, ţeleznic, cest apod.), mohutnými průtoky (překračuje hodnoty Q100), 

ohroţuje rozsáhlé území (přesahuje vymezená záplavová území při přirozených povodních) a 

vysokou pravděpodobností ztrátou na ţivotech. 

Plán ochrany území pod vybraným vodní dílem před zvláštní povodní 

Zpracovatel je MŢP ve spolupráci s MV – GŘ HZS ČR a MZe připravován metodický pokyn. 

V tomto metodickém pokynu je rozpracován Typový plán – narušení hrází vodních děl. Plán 

je součástí Krizového plánu kraje. 

4.7 Stupně povodňové aktivity 

SPA jsou obvykle vázané na dosaţení nebo předpověď dosaţení směrodatného limitu 

hladin nebo průtoku stanovených v PP, informační zprávy předpovědní nebo povodňové 

sluţby a dalších skutečností, které charakterizují míru povodňového nebezpečí. 

Stupně povodňové aktivity

1. STAV BDĚLOSTI

 Vznik - při 

nebezpečí vzniku 

povodně

 Zánik – pominou-li 

příčiny nebezpečí

Zahajuje činnost 

hlásná a hlídková 

povodňová služba

2. STAV POHOTOVOSTI

 Vznik - nebezpečí 

přirozené povodně 

přerůstá v povodeň a při 

překročení mezních 

hodnot na VD

Aktivace povodňových orgánů 

a ostatních účastníků 

protipovodňové ochrany

Uvádějí se do pohotovosti 

prostředky pro zabezpečovací 

práce a opatření dle PP

3. STAV OHROŽENÍ

 Vznik - při škodách 

většího rozsahu, při 

ohrožení životů a 

majetku a při 

dosažení kritických 

hodnot na VD

Prováděny 

zabezpečovací, 

záchranné práce a 

evakuace 

 

Obrázek 7-Stupně povodňové aktivity[24][40] 



 

 

SPA jsou obvykle vázané na určité objektivně stanovené vodní stavy nebo průtoky v hlásném 

profilu vodního toku, popř. na mezní nebo kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn sráţek, 

hladina vody v nádrţi, průsak nebo deformace hráze, vznik ledových nápěchů a barier, chod 

ledu apod.). Směrodatné stavy pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsaţeny v PP 

a spolu s nimi schvalovány povodňovými orgány. Směrodatné povodňové stavy uvedené v PP 

větších územních celků musí být zohledněny i v místně příslušných PP územních celků.[24] 

První SPA nastává při dosaţení směrodatného stavu a při jeho pominutí zaniká. Druhý a třetí 

SPA vyhlašují a odvolávají povodňové orgány, přičemţ dosaţení směrodatného stavu je 

objektivním podnětem k vyhlášení. Povodňové orgány však mohou vyhlásit SPA i z jiných 

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

správců povodí.[24] 

4.8 Hlásná povodňová sluţba 

HPS má za úkol informovat povodňové orgány pro varování obyvatelstva a řídit 

protipovodňových opatření. Pro zabezpečení HPS se pouţívá hlídková sluţba, kterou 

organizují povodňové orgány obcí. Podrobnosti upravují PP.  

Systém HPS musí být propojen s PP zejména ve[24]: 

 stanovení hlásných profilů a SPA, 

 zabezpečení pozorování hlásných profilů a předávání hlášení, 

 opatření prováděna při dosaţení nebo vyhlášení SPA.  

Hlásný profil slouţící pro sledování povodní se rozděluje do 3 kategorií[24]: 

 Základní hlásné profily – kategorie A – na významných vodních tocích, informace 

slouţí pro řízení protipovodňových opatření na národní úrovní nebo jsou vyuţívány 

pro předpovědní povodňovou sluţbu, jsou provozované ČHMÚ nebo správci povodí, 

 Doplňkové hlásné profily – kategorie B – na regionální (krajské) úrovni, jsou 

zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. 

 Pomocné hlásné profily – kategorie C – mohou zřídit a provozovat pro své potřeby 

obce nebo vlastníci ohroţených nemovitostí. 



 

 

  

Obrázek 8-Hlásný profil u LG stanice Svinov na Odře[40] 

 

Obrázek 9-Schéma přenosu informací HPS při přirozených povodní[26] 



 

 

4.9 Předpovědní povodňová sluţba 

PPS zabezpečuje dle zákona o vodách[9], ČHMÚ ve spolupráci se správci Povodí. Na PPS 

v ČHMÚ spolupracuje úsek meteorologie, hydrologie a regionální pobočky ústavu. 

Ústav má centrální PPS (Praha-Komořany) a 6 regionálních PPS. Centrální PPS Praha má 

celostátní působnost, ale také i regionální působnost pro středočeskou oblast, dolní tok Labe 

aţ po státní hranice a některá další povodí (Jizera, Sázava).[16] 

Meteorologická sluţba na centrální PPS v Praze a regionální PPS v Ostravě a Ústí nad Labem 

je zabezpečena v nepřetrţitém provozu.  

PPS má za úkol informovat povodňové orgány a ostatní účastníky protipovodňové ochrany. 

Předpovědní pracoviště centrální PPS a regionální PPS vyhlašují při očekávaných extrémních 

jevech výstrahy a v průběhu povodně vydávají informační zprávy o vývoji povodní. 

4.10 Mezinárodní spolupráce v ochraně před povodněmi 

Vzhledem k tomu, ţe 60 % evropských povodí přesahuje hranice jednotlivých států, je třeba, 

aby členské státy při ochraně před povodněmi spolupracovaly. Členské státy musí pro tyto 

mezinárodní oblasti povodí vypracovat jednotný plán a do jeho přípravy v případě potřeby 

zapojit i země, které nejsou členy EU. 

Územní spolupráce

celosvětová regionální
Mezinárodní 

povodí

Agencie OSN
 VLÁDNÍ - 

mezinárodní 
organizace

 NEVLÁDNÍ -  
asociace

Celá Evropa
 Světová 

meteorologická 
organizace – 
WMO (50 zemí)

 Evropská unie – 
EU (27 zemí)

Hydrologické 
celky

 

Obrázek 10-Mezinárodní spolupráce na územní úrovni[1][40] 

Ochrana je zaměřena na: koncepční materiály, návody, technickou pomoc na konkrétních 

projektech, metodické pokyny na konkrétní projekty, přímou spolupráci (prevence), zvládaní 

povodní, předpovědi a výstrahy. 



 

 

Dvoustranná spolupráce na hraničních tocích – vládní zmocněnci (Německo, Polsko, 

Slovensko, Rakousko)- pracovní skupiny pro hydrologii a ochranu před povodněmi 

 Směrnice pro hlásnou a varovnou povodňovou sluţbu (ČHMÚ, PPS). 

Z Evropské vodní charty vyplývá, ţe “Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v 

rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.” Naše republika má 

proto uzavřeny dvoustranné dohody se všemi sousedícími státy a nepřímo se tak podílí na 

sníţení znečištění Severního, Baltického a Černého moře.  

Celosvětová úroveň

WMO

 Program hydrologie a 

vodních zdrojů

 Program prevence a 

zvládání přírodních 

katastrof

UNESCO

 Mezinárodní 
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WMO-GWP

 Doprovodný program 

na řízení 

povodňových rizik

WMO-UNESCO

 Integrovaný program 

pro vodní 

hospodářství

UN-Water

 Cíl - podpořit 

iniciativy OSN v 

oblasti vod

WCP-Water

 Světový klimatický 

program pro vodu

4. Světové fórum o vodě

 Mexiko 2006

 Téma 5 - Základní 

dokument řízení rizik

WMO

 Regionální asociace VI

(pracovní skupina WWW, 

pracovní skupina hydrologie, 

podskupina meteorologie a 

hydrologie)

Regionální úroveň

UN-ECE

 Konvence pro využití a 

ochranu přeshraničních 

řek a jezer

DG ENV

 Osvědčené postupy v oblasti 

prevence před povodněmi a 

jejich zmírnění (2003)

 Akční protipovodňový 

program EU

 Společná strategie rámcové 

vodní směrnice

Směrnice 2007/60/ES

 Předběžné vyhodnocování 

povodňových rizik (2012)

 Zpracování map nebezpečí a 

map rizika (2013)

 Plány pro zvládání 

povodňových rizik (2015)

Směrnice 2000/60/ES
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politiky
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pro ochranu před 

povodněmi
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Obrázek 11-Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany před povodněmi[1][40][22] 

Mezinárodní spolupráce na řece Odře mezi ČR, Polskem a Německem je řešena Mezinárodní 

komisi pro ochranu Odry před znečištěním, která vstoupila v platnost 26. dubna 1999. Cílem 



 

 

spolupráce je předcházet a trvale sniţovat zatíţení Odry a Baltického moře škodlivými 

látkami, vyuţití Odry k získávání pitné vody a k zemědělskému vyuţití a společně 

koordinovat protipovodňová opatření.  

Zásady spolupráce na hraničních tocích jsou nově řešeny Směrnicí 2000/60/ES Evropského 

parlamentu a Rady z 23. října 2000, jejímţ cílem je dosaţení dobrého ekologického a 

chemického stavu povrchových a podzemních vod.[45] Výstupem je jiţ zpracovaný Plán 

mezinárodní oblasti povodí Odry, který shrnuje dílčí plány všech tří států na řece Odře. Tento 

plán by měl být, stejně jako plány dílčích států aktualizován kaţdých šest let. 

Řeka Odra je šestým největším přítokem Baltského moře. Protéká třemi státy-ČR, Polskem a 

Německem, přičemţ většina jejího povodí z celkové rozlohy 124 090 km
2
 se nachází v Polské 

republice (87%), z 7% na území Německa a 6% připadá na Českou republiku (7278 km
2
).[22]  

Celková délka řeky Odry činí 854 km, z toho na Polsko připadá 742 km, včetně 187 km na 

hranici s Německem, přes české území má Odra délku 112 km. Nejvýznamnějšími přítoky 

Odry jsou zleva Luţická Nisa, Bobr, Kaczawa, Bystrzyca, Olawa, Kladská Nisa a Opava, 

pravostranných přítoků to jsou Varta, Barycz, Widawa, Stobrawa, Mala Panew, Klodnica, 

Olše a Ostravice.[22] 

Významný vliv na povodí Odry má hlubinná a povrchová těţba. Horní část povodí je 

významně ovlivněna poddolováním, těţbou černého uhlí v ČR (ostravsko karvinský revír) a 

Polské republice (Dubnický revír). Ve střední části povodí je významná těţba hnědého uhlí 

(oblast Turka, Luţický revír). Vodní energie je vyuţívána zejména v polské části povodí 

(kaskáda nádrţí na Kladské Nise Topola-Kozielno-Otmuchow-Nysa a nádrţ Pilchowice), 

v německé části je celá řada malých vodních elektráren na Luţické Nise, v české části má 

největší energetický význam kaskáda nádrţí Slezská Harta-Kruţberk. 

Od pradávna slouţila Odra jako vodní cesta. Pro velké lodi nyní je vybudována trasa aţ po 

město Kozlev, výše proti proudu by se cesta mohla prodlouţit v rámci vybudování průplavu 

Dunaj-Odra-Labe. Nejvýznamnějším přístavními městy na Odře jsou Vratislav a Štětín. Díky 

řadě spojení vodních cest je Odra propojena s Labem, Rýnem či řekou Vislou. 

Fenoménem, který stojí za zmínku, jsou i hraniční meandry na řece Odře v Bohumíně, tvořící 

8 km dlouhou hranici mezi ČR a Polskem nad soutokem Odry s Olší. Jedná se o výjimečně 

zachovaný dlouhý přirozený úsek na řece Odře, kde se nachází celá řada významných 

chráněných druhů ţivočichů. Proto byly hraniční meandry Odry vyhlášeny nařízením 

Moravskoslezského kraje ode dne 1.11.2011 přírodní památkou. 



 

 

5 Ochrana před povodněmi v ostatních zemích 

V mnoha částech Evropy roste povodňové riziko v důsledku urbanizace, intenzivnějšího 

zemědělství a odlesňování a všechny tyto činnosti omezují schopnost krajiny zadrţet vodu při 

povodních. Udrţitelné metody ochrany před povodněmi se snaţí tento vývoj zvrátit a 

vyuţívají přirozenější a hospodárnější metody sniţování povodňových rizik. Takovéto 

metody zahrnují obnovu horských lesů a mokřadů, které dokáţou absorbovat povodňové 

vody, a obnovu přirozených meandrů řek, které byly svedeny do rovných a úzkých koryt 

kanálů. Meandry mohou zpomalit průtok vody a omezit povodně na dolním toku. V několika 

členských státech byly takovéto metody zavedeny, např. na skotské řece Devon ve Spojeném 

království. Obnova záplavových území je dalším důleţitým krokem ke sníţení povodňových 

rizik. 

5.1 Nizozemsko 

Obyvatelé Nizozemska v průběhu posledních 2000 let se museli často vyrovnávat 

s povodněmi. Jak jiţ jméno Nizozemsko naznačuje, leţí tento stát v níţině. V případě, kdyţ se 

vyskytne silná bouře, která rozvíří vlny moře, tak můţe dojít k zaplavení pobřeţní oblasti. 

V roce 1953 byla záplava, které měla za následek téměř 2000 obětí. Po této katastrofě byla 

zřízena komise Deltawork, která měla za úkol zvýšení protipovodňové ochrany. Kvůli 

hospodářskému významu přístavů Rotterdam a Antverpy zůstaly Nový Waterweg a západní 

Schelde otevřeny. Aby mohly být postaveny přehrady v ústí řek, musely být nejprve 

postaveny pomocné hráze v Zandkreek, Krammer, Grevelingen a Volkerak. [28] 

V roce 1958 byla první Deltawork v provozu. Byly to bariéry proti bouři na řece Hollandse 

IJssel, které chránily hustě obydlenou západní část Nizozemska. Velké mnoţství 

propouštěcích komplexů toku bylo postaveno v Haringvliet, aby mohla odtékat vody z řeky 

Rýn. Propustí jsou schopné být otevřené během velmi studené zimy. V oblasti východní 

Schelde byla vybudována otevřená bariéra. 

Výhody: zkrácení délky hráze na 700 km, zlepšení zemědělské sladké vody, přebytečná voda 

mohla být přepravena na sever Nizozemska – zlepšení stavu vody, zlepšení kompletní vodní 

bilance v oblasti delty, propojení komunikace mezi ostrovy a poloostrovy, podpora 

vnitrozemské vodní dopravy. 



 

 

Jelikoţ došlo ke změně klimatu, zvýšila se i výška mořské hladiny. Počet lidí, kteří ţijí 

v oblasti polderů, se od roku 1953 zvýšil. Nizozemský boj proti rozbouřenému moři tedy ještě 

neskončil. 

  

Obrázek 12-Protipovodňové bariéry Deltawerken[28] 

5.2 Francie 

Ve Francii v oblasti Pikardie se vyskytují pravidelně záplavy, zejména při řece Oise. Tohle 

území se nachází na severu Francie při pobřeţí Lamanšského průlivu a tvoří jeden z 26 

regionů Francie. Tato oblast je vymezená územím departementů Aisne, Oise a Somme. 

 

Obrázek 13-Oblast Pikardie ve Francii[29] 

 

Obrázek 14-Mapa oblasti Pikardie ve 

Francii[29] 

Na území Loungueil Sainte-Marie se dají vyuţít bývalé lomy, které mohou být zaplavené. Ve 

spolupráci s francouzskými vnitrostátními a místními orgány byla vytvořena protipovodňová 

nádrţ s celkovou 600.000 m³, byly postaveny hráze, kanály, příkopy a vysazeny v okolí 

přehrady.[29] Ochrana povodí řeky Oise vznikla roku 2001. Dalším programem pro utlumení 

povodní je rozšíření na další bývalé lomy, který posilní celkovou kapacitu nádrţí na 10 

milionů m³.  



 

 

5.3 Německo 

Svobodný stát Bavorsko je největší ze 16 spolkových zemí Spolkové republiky Německo. 

Hlavním městem je Mnichov. Na území Bavorska se nachází 7 řízených poldrů. 

 

Obrázek 15-Mapa umístění řízených poldrů v Bavorsku[30] 

Velmi vydatné a vytrvalé sráţky pozdě na jaře a v létě v podhůří Alp a v Bavorském lese 

způsobují povodně pravidelně v níţe poloţených regionech středního a severního Bavorska. 

Po povodni, která nastala v srpnu 2002, bylo expertně rozhodnuto, ţe nejlepší ochrana jsou 

řízené poldry. V roce 1999, kdy došlo k protrţení hráze u Neustadtu nad Dunajem, se ukázalo, 

ţe ke sníţení hladiny velké vody o jeden cm by se na středním toku Dunaje muselo cíleně 

zadrţet kolem jednoho miliónu m
3
 přitékající vody. Do neustadtského poldru tehdy nateklo 

téměř 23 mil. m
3
 vody, coţ vedlo ke katastrofálním důsledkům pro zástavbu za hrází. 

Poldr je níţinná plocha, která je chráněná hrázemi před zaplavením (přímořská oblast 

severního Německa, v Nizozemí a na řece Dunaj).  

Povodňové poldry jsou plochy, které jsou při záplavách cíleně zaplavovány. Jsou separovány 

hrázemi, aby při záplavách nedocházelo k zaplavení dalších prostorů. V území poldru se 

nesmí nacházet ţádná zástavba ani důleţitá infrastruktura. Pro zřízení je důleţitá existence 

hráze, na kterou se napojí další hráz, aby vznikl kapsovitý útvar (povodňový poldr). Přes 

vpust, která je vybudována v hrázi u řeky, se řídí Poldr. Několik dní po povodni je výpust 



 

 

zase vyprázdněna. Poldrové plochy se zaplavují těsně před tím, neţ hladina řeky kulminuje 

pro vyuţití záchytné kapacity, jsou nutné přesné údaje o sráţkách a očekávaném vývoji 

povodňové vlny.[30]  

Odsazení hrází Řízený povodňový poldr
Retenční prostor Retenční prostor

vpust

 

Obrázek 16-Odsazení hrází a Řízený povodňový poldr[30] 

Řízené poldry jsou účinnější ochranou proti povodním neţ odsazování hrází. Odsazením hrází 

se zvětší říční nivy a získá se dodatečný retenční prostor, který má smysl z ekologického 

hlediska, ale bohuţel pro ochranu před povodněmi nedostačuje. Takhle nově získaný retenční 

prostor je zaplaven uţ ve chvíli, kdy povodňová vlna přiteče, a proto lze kulminující hladinu 

průtoku omezit jen v omezené míře. Naproti tomu u řízených poldrů se retenční prostor zcela 

vyuţije k zachycení povodňové vlny.  

 



 

 

6 Statutární město Ostrava 

Statutární město Ostrava leţí na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě ČR a je svou 

rozlohou a dle počtu obyvatel třetím největším městem ČR. Leţí směrem k jihu od státní 

hranice s Polskem 10 km a 50 km západně od hranice se Slovenskem.  

Jelikoţ Ostrava je umístěna v Moravské bráně, spadá do teplé klimatické oblasti s průměrnou 

nadmořskou výškou 210 m n. m. Oproti jiným regionům se liší specifickými zvláštnostmi, 

které jsou způsobené vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou. V ostravském regionu 

jsou klimatické podmínky specifikovány horkými, vlhkými léty a mírnými zimami.  

Kvůli vysoké koncentraci těţkého průmyslu má město dlouhodobě značně znečištěné ŢP 

(hlavně ovzduší). Podle měření ČHMÚ patří Ostrava ve znečištění rakovinotvorným 

benzopyrenem k nejzamořenější oblastí v ČR.[19]  

Ve městě Ostrava je dopravní síť tvořena: tramvajovou, autobusovou, trolejbusovou a silniční 

dopravou. Asi 20 km od centra města Ostravy se nachází Letiště Leoše Janáčka Ostrava. 

Tabulka 2-Charakteristika města Ostrava[19] 

Rozloha 

 

Obrázek 17-Znak města Ostravy[19] 

Celková rozloha města 21 427 ha 

Zemědělská půda       8 529 ha 

Lesní půda 2 366 ha 

Vodní plochy    970 ha 

Zastavěné plochy   2 036 ha 

Ostatní plochy    7 526 ha 

Území města Ostravy měří vzdušnou čarou 19,657 km ve směru východ-západ 

 20,442 km ve směru sever-jih 

Nadmořská výška 

Průměrná nadmořská výška 227 m n. m. 

Nejvýše poloţené místo 336 m n. m. (v oblasti ulice Vodárenské, Krásné pole) 



 

 

Nejníţe poloţené místo 
193 m n. m (křiţovatka ulic Jan Marie a Garbova, Slezská 

Ostrava) 

Geografická poloha 

Zeměpisné souřadnice (středu města) N 49° 48' 50.689 délka, 

 E 18° 14' 46.315 výška 

Klimatické podmínky Převládající směr větrů jihozápadní 

Průměrný úhrn ročních sráţek: 705 mm 

Průměrná roční teplota: 8,6 °C 

Průměrná lednová teplota: -1,4 °C 

Průměrná červencová teplota: 18,3 °C 

Nejvyšší denní teplota 37,4 °C 

Nejniţší denní teplota - 27,3 °C 

Počet obyvatel 310 464 

6.1 Městské obvody 

Statutární město Ostrava se člení na 23 městských obvodů. Přehled je vyobrazen 

v následujícím obrázku. 

 

Obrázek 18-Mapa městských obvodů města Ostravy[19] 



 

 

6.2 Vodstvo na území města Ostrava 

Statutárním městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a 

Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních 

toků. Délka vodních toků na území města je 320 km, z toho 238 km významných vodních 

toků ve správě státního podniku Povodí Odry (Odra, Ostravice, Opava, Lučina, Porubka). 

Drobné vodní toky byly ke dni 1.1. 2011 převedeny do správy Povodí Odry, s. p. od podniku 

Zemědělské vodohospodářské správy (např. Polančice, Plesenský potok, Ludgeřovický potok, 

Starobělský potok). Další drobné vodní toky spravují Lesy České republiky s. p. 

(např. bezejmenný potok, který je přítokem Starobělského potoka, bezejmenný potok který je 

přítokem Porubky bezejmenný potok který je přítokem Plesenského potoka). 

Některé drobné vodní toky jsou ve správě městských obvodů statutárního města Ostravy, 

společnosti OKD, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s. 

6.2.1 Vodní toky 

Město Ostrava spadá pod působnost Povodí Odry, s. p. Zimní povodně v této oblasti nehrozí a 

neměly by překročit Q20. Je to způsobeno strmou horskou oblastí Jeseníky a Beskydy. 

Odtékání sněhu do toků není naráz. Pro město Ostravu jsou velmi nebezpečné bleskové 

povodně, které vznikají po krátkém přívalovém dešti. Jsou nebezpečné zejména pro malé 

vodní toky. 

Na obrázku uvedený níţe je uvedený přehled stanic řek, které ohroţují Ostravu.  

 

Obrázek 19-Mapa řek ohroţující Ostravu[22] 

 



 

 

Vodní tok Odra  

 se vlévá v Polsku do Baltského moře a opouští ČR severně od Bohumína v nadmořské 

výšce 189,55 m. n. m. na 741, 90 ř. km. Pramení v Nízkém Jeseníku jv. od Kindlova 

kopce (680 m. n. m.) v nadmořské výšce 633,59 m. Největším přítokem je na českém 

území Opava (110, 66 km). V povodí se nachází 3 882 vodních ploch s celkovou 

rozlohou 5 074,90 ha. Největší z nich je vodní nádrţ Slezská Harta (840,10 ha). [22]  

Tabulka 3-Stavy a průtoky na Odře[22] 

Tok Odra Stanice LG SVINOV Tok Odra Stanice 
LG 

BOHUMÍN 

Povodně 

1. SPA  310 cm 

Povodně 

1. SPA  400 cm 

2. SPA  460 cm 2. SPA  500 cm 

3. SPA  520 cm 3. SPA  600 cm 

3. SPA!!!  666 cm 3. SPA!!!  722 cm (Q50) 

Historické povodně [m3.s-1] Historické povodně [m3.s-1] 

 9.8.1985 372   N ~ >10  9.8.1985  732   N ~ <5 

8.7.1997 688 N ~ >100 8.7.1997 2160 N ~ >100 

 17.5.2010 404   N ~ 20 17.5.2010 1067 N ~ 20 
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Obrázek 20-N-leté průtoky Odry LG Svinov[22] 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

N-leté průtoky [m3/s]

Řada1

 

Obrázek 21-N-leté průtoky Odry LG Bohumín[22] 

Vodní tok Ostravice 

 Ostravice je pravostranný přítok Odry, do kterého se vlévá v Ostravě na jejím 

756,83 ř. km. v nadmořské výšce 198,89 m. Vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice 

v Moravskoslezských Beskydách v nadmořské výšce 520,72 m. Největším přítokem je 

Olešná (21,45 km). V povodí se nachází 598 vodních ploch s celkovou rozlohou 



 

 

820,29 ha. Největší z nich jsou vodní nádrţe Šance (239,84 ha) a Ţermanice 

(219,61 ha).[22]  

Tabulka 4-Stavy a průtoky na Ostravici[22] 

Tok Ostravice Stanice LG OSTRAVA Tok Ostravice Stanice 
LG Frýdek-

Místek 

Povodně 

1. SPA  290 cm 

Povodně 

1. SPA  300 cm 

2. SPA  400 cm 2. SPA  400 cm 

3. SPA  530 cm 3. SPA  450 cm 

3. SPA!!!  645 cm (Q50) 3. SPA!!!  549 cm (Q50) 

Historické povodně [m3.s-1] Historické povodně  [m3.s-1] 

 22.8.1972 676  N ~ <20 21.8.1972 331 N ~ 5 

9.7.1997 898 N ~ <50  9.7.1997  732  N ~ 50 

17.5.2010  780  N ~ 50 17.5.2010 546  N ~ 100 
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Obrázek 22-N-leté průtoky Ostravice LG 

Ostrava[22] 
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Obrázek 23-N-leté průtoky Ostravice LG Frýdek-

Místek[22] 

Vodní tok Opava 

 Opava je levostranný přítok Odry, do kterého se vlévá v Ostravě – Mariánských 

Horách v nadmořské výšce 207,02 m. Vzniká soutokem Střední a Černé Opavy u 

Vrbna pod Pradědem v nadmořské výšce 529,25 m. Největším přítokem je Moravice 

(100,53 km). V povodí se nachází 754 vodních ploch s celkovou rozlohou 

1 723,30 ha. Největší z nich je vodní nádrţ Slezská Harta (840,10 ha).[22]  

 

 



 

 

Tabulka 5-Stavy a průtoky na Opavě[22] 

Tok Opava Stanice LG DĚHYLOV Historické povodně [m3.s-1] 

Povodně 

1. SPA  210 cm  20.5.1940  441  N ~ >20 

2. SPA  265 cm 23.8.1977 362  N ~ <20 

3. SPA  320 cm  7.7.1997 744  N ~ >100 

3. SPA!!!  508 cm](Q50)  
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Obrázek 24-N-leté průtoky Opavy[22] 

 

Vodní tok Lučina 

Úprava vodního toku je z dob předválečných, skýtá ochranu na 100letou vodu. 

Tabulka 6-Stavy a průtoky Lučiny[22] 

Tok Lučina Stanice LG ŽERMANICE Historické povodně [m3.s-1] 

Povodně 

1. SPA  90 cm 30.7.1966 34,4  N ~ 5 

2. SPA  115 cm  1.7.1972 31,9  N ~ <5 

3. SPA  160 cm  9.7.1997 41,8  N ~ <10 

3. SPA!!!  294 cm (Q50)  
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Obrázek 25-N-leté průtoky Lučiny[22] 

 

Vodní tok Porubka 

Je to vodní tok, který má nevyhovující kapacitní a směrné parametry. Protipovodňová ochrana 

přilehlého území je jen na 20letou vodu a v Ostravě-Porubě, dokonce jen na 10letou vodu. 

Tabulka 7-Stavy a průtoky Porubky[22] 

Tok Porubka Stanice LG VŘESINA Historické povodně [m
3
.s

-1
] 

Povodně 

1. SPA  110 cm 7.9.2007 23,9  N ~ 20 

2. SPA  130 cm 17.5.2010 23,7 N ~ 20 

3. SPA  170 cm 

 

3. SPA!!!  265 cm (Q50) 
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Obrázek 26-N-leté průtoky Porubky[22] 

Vodní tok Černý příkop 

Je umělý vodoteč, který odvodňuje průmyslový areál komplexu závodu BorsodChem 

MCHZ,  a. s., OKD, OKK, a. s. Do Černého příkopu je zaveden odpad z ÚČOV Ostrava-

Přívoz. Jsou to odpadní vody, které slouţí pro odběry vody pro průmysl na řece Odře.[22] 



 

 

Vodní tok Ščučí 

Úprava potoka Ščučí byla vybudována počátkem 90-tých let minulého století. Ščučí je 

neupravený vodní tok s málo kapacitním korytem, který se nachází v zastavěné části Hrabová. 

Vodní tok Struţka 

Struţka protéká okrajem části města Ostrava-Heřmanice. Jedná se především o nezastavěné 

území, jehoţ přilehlá část je záplavovým územím. 

Přehled o vlivu údolních nádrţí na reţim malých průtoků i povodní udává tabulka níţe. 

 

Tabulka 8-Vliv údolních nádrţí na reţim malých průtoků i povodní[22] 

Vodní tok Profil 

Plocha 

povodí 

[km²] 

Q364d [m³/s]  Q100  [m³/s] 

Ovlivnění údolní nádrţe 

Neovliv. Ovliv. Neovliv. Ovliv. 

Opava 
Pod 

Moravicí 
1 847 1,73 2,1 570 500 Slezská Harta, Kruţberk 

Opava Děhylov 2 039 1,89 2,2 576 560 Slezská Harta, Kruţberk 

Ostravice Šance 146 0,11 0,6 313 70 Šance 

Ostravice 
Frýdek-

Místek 
485 0,66 1,0 865 550 Šance, Morávka 

Lučina Ţermanice 45 0,02 0,2 80 20 Ţermanice 

Ostravice 
Slezská 

Ostrava 
823 1,34 1,6 1 124 840 

Šance, Morávka, Olešná, 

Ţermanice 

Odra Bohumín 4 662 4,65 5,2 1 807 1 550 
Slezská Harta, Kruţberk, Šance, 

Morávka, Olešná, Ţermanice 

6.2.2 Vodní díla 

Na území statutárního města Ostravy se nacházejí rovněţ vodní nádrţe. Jedná se o umělé 

nádrţe, zejména rybníky, které jsou vyuţívány např. pro chov ryb (na území městského 

obvodu Polanka nad Odrou a Svinov) a jsou obhospodařovány Českým rybářským svazem. 

Mezi právní subjekty, které se zabývají chovem ryb v těchto lokalitách, je společnost CHOV 

RYB JISTEBNÍK s.r.o. a RYBASPOL A&V spol. s.r.o. Dále se nacházejí na území taktéţ 

zatopené štěrkovny a pískovny. Celkově je na území města 530 ha vodních ploch, 60 vodních 



 

 

nádrţí má rozlohu na 1 ha, z toho největší je Heřmanický rybník (103 ha), který je ve správě 

společnosti OKD, DPB, a.s. se sídlem v Paskově.  

K významným zařízením slouţící k ochraně před povodněmi, jsou údolní nádrţe. Na území 

MSK je jich celkem sedm a všechny jsou ve správě Povodí Odry, s.p. Uvedené nádrţe 

ovládají odtok z cca 18 % plochy povodí Odry. 

 

Obrázek 27-Mapa Vodních nádrţí[22] 

Vodní dílo Šance 

 Vodní nádrţ na řece Ostravici u ţelezniční zastávky Šance byla postavena v letech 

1964-1969. Jejím původním záměrem byla ochrana před povodněmi a později byla 

zaměřena na zásobení ostravského průmyslu a pitnou vodou pro obyvatelstvo, 

zlepšení průtoků v řece Ostravici a energetické vyuţití průtoků vypouštěných do toku 

pod hrází.[22]  

Vodní dílo Morávka 

 Údolní nádrţ byla postavena v letech 1961-1967 na řece Morávka. Byla vybudována 

jako vodárenský zdroj ke krytí narůstajících poţadavků na zajištění pitné vody. Jejím 

hlavním účelem bylo zlepšování průtoků pod přehradou, sníţení povodňových průtoků 

a průběţné energetické vyuţití průtoku vypouštěného pod přehradu (zásoby pro 

obyvatelstvo pitnou vodou).[22] 

Vodní dílo Těrlicko 



 

 

 Vodní nádrţ na řece Stonávce v Těrlicku byla postavena v letech 1955-1964 za 

účelem zásobování Třineckých ţelezáren a dolů provozní vodou. Pro Elektrárnu 

Dětmarovice byla nádrţ posílena výstavbou přivaděče z Ropičanky. Další účely údolní 

nádrţe jsou: povodňová ochrana níţe leţícího území, zlepšení průtoků na řece 

Stonávce pod nádrţí a vyuţití pro rekreaci.[22]  

Vodní dílo Ţermanice 

 Vodní dílo Ţermanice na řece Lučině byla postavena v letech 1951-1957 pro 

zásobování provozní vodou ostravského průmyslu. Díky nedostatečné průtočnosti 

řeky Lučiny byla provedena přestavba k převodu vody z řeky Morávky, která byla 

dokončena v roce 1959. V povodí řeky Morávky a Lučiny přibyla později postavená 

nádrţ na řece Morávce. Hlavním účelem vodní nádrţe je zásobování ArcelorMittal 

Ostrava, a.s., která má sídlo v Ostravě a Biocelu Paskov, a. s. provozní vodou, 

zlepšování průtoků v toku pod přehradou a výroba elektrické energie.[22]  

Vodní dílo Olešná 

 Nádrţ byla postavena v letech 1960-1964 na řece Olešná nedaleko Frýdku-Místku. 

Byla vybudována za účelem pokrytí potřeb vody pro průmysly, jako protipovodňová 

ochrana Paskova, rekreaci a chov ryb. Vzhledem k její malé velikosti je její vliv na 

město Ostravu minimální. 

Vodní dílo Kruţberk 

 Nádrţ byla postavena na řece Moravici v rozmezí let 1948-1955 jako 1. údolní nádrţ 

v povodí řeky Odry. Prvotně slouţila pro energetické vyuţití zásob ostravského 

průmyslu a následně byl záměr pro potřeby pitné vody. Po postavení údolní nádrţe 

Slezská Harta, s kterou nádrţ Kruţberk úzce spolupracuje, zabezpečuje další úkoly: 

dodává vodu pro vodárnu v Podhradí, zlepšuje průtok na řece Moravici, Opavě, Odře, 

lepší podmínky a průmyslový odběr v tocích řek. Pro zajištění dodávky vody do 

vodárny v Podhradí slouţí tlakový přivaděč, na jehoţ konci je ještě kromě vodárny 

elektrárna s výkonem 7 MW. Pro protipovodňovou ochranu je významné, ţe lze 

transformací povodňové vlny sníţit kulminaci stoleté vody z 257 m
3
/s na 50 m

3
/s.[22]  

Vodní dílo Slezská Harta 

 Výstavba vodního díla byla provedena v letech 1987-1997 a napouštění nádrţe se 

provedlo počátkem roku 1996 a skončilo v roce 1998. Stavba nádrţe u obce Slezská 



 

 

Harta byla za účelem posílení níţe leţícího vodárenského zdroje Kruţberk. Posléze se 

vyuţití nádrţe rozšířilo o: ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely, 

zlepšení průtoků na řece Moravici, Opavě a Odře, odběry vody pro průmysl a vyuţití 

vodní energie. Součástí vodní nádrţe Slezská Harta je vodní elektrárna, která má 2 

Francisové turbíny o výkonu 2,75 a 0,4 MW.[22] 

Návrhy úprav manipulačních řádů[14] jsou jedním z organizačních opatření ke zvýšení 

ochrany před povodněmi. Výše popsané nádrţe svými retenčními objemy ovlivňují průběh 

povodní. Po katastrofických povodních v roce 1997 byly podrobeny parametry retenčních 

objemů přehrad a pravidla manipulace. Po této analýze došlo k přerozdělení objemů u nádrţe 

Slezské Harty na Moravici a Šance na Ostravici. V současné době jsou povaţovány pravidla 

Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy a v nejbliţší době se s dalšími změnami 

nepočítá. Rozdělení objemů údolních nádrţí a jejich základní parametry ve vztahu 

k protipovodňové ochraně jsou uvedeny v tabulce níţe. 

Tabulka 9-Základní parametry údolních nádrţí[22] 

Údolní nádrž 

Q100 

neovli

vněná 

Objem 

PV100 

Q100 

transfor

movaná 

Objem retenční 
Kapacita při max. 

retenční hladině Neškodný 

odtok 

Ovladatelný Neovladatelný 
Spodních 

výpustí 

Bezp. 

přelivu 

[m³/s] [mil.m³] [m³/s] [mil.m³] [m³/s] 

Slezská 

Harta 
231 42 50 11,4 17,8 89 187 60 

Kruţberk 257 48 50 6,9 0 99 555 35 

Šance 313 29 70 7,5 8,7 112 118 70 

Morávka 187 15,3 50 5,2 1,3 70 103 60 

Olešná 87 7 87 0,2 0,9 29 77 40 

Ţermanice 80 7,9 20 5,8 0 32 144 20 

Těrlicko 150 11,7 64 1,5 3,3 47 126 40 

6.3 Historie povodní v Ostravě 

Povodně na území města Ostravy způsobily velké ztráty na zdraví, ţivotech, majetku a 

ţivotního prostředí. Přehledný historický výpis je popsán v následující kapitole. 



 

 

6.3.1 Povodně před rokem 1880 

Historické povodně na území Ostravy jsou zdokumentovány od roku 1500 

V tabulce níţe je vyobrazen přehled historických povodní na území města Ostravy před 

rokem 1880. 

Tabulka 10-Historické povodně na řece Odře v oblasti Ostravy[43] 

Rok Oblast Také povodeň Škody 

Červen 1533 Moravská Ostravice Spor o louky po povodni 

1571 Poruba  Pro škody na rybnících neplaceny daně 

25. 7. 1593 Ostrava  Škody na staveních, mostech, lukách, zahradách a polích 

Léto 1649 Přívoz Ostravice  

1713 Poruba  Polní plodiny, odnesené dřevěné domky 

1723 Moravská Ostravice  

Březen 1741 Moravská  Ostavice  

7. 9. 1831 Ostrava  Zaplavené stáje a stodoly 

20.2. 1871 Svinov  Protrţení rybníků, zaplavená silnice 

5.8.1871 Svinov  Škody na polních plodinách 

13.6.1878 Ostrava  Odplaveno seno 

6.3.2 Povodeň v roce 1880 

Povodeň v roce 1880, také nazývaná jako „tisíciletá voda“, způsobil soutok Ostravice, 

Lučiny, Opavy, které se slévají do odtokové řeky Odry. Záplava způsobená hustým deštěm 

s vichřicí nastala 2. 8. 1880. Dne 4. 8. se začaly vodní toky vylévat ze svých koryt (Plesenský 

potok – Ostrava-Martinov a řeka Opava). O den později konečně déšť mírně polevil. Voda 

řeky Odry dosahovala aţ 4 m nad normálem (také povodeň Bečvy, Lubiny a Ostravice). 

Některé části Ostravy zaplaveny aţ do výšky 2,5 m. Z centra města zůstalo uchráněno jen 

hlavní náměstí s přilehlými ulicemi a kostel sv. Václava.  

Záplavy způsobily velké škody, především rolníkům na polích. Pomocnou ruku dal císař 

František Josef I., který daroval obcím 8 tisíc zlatých a byl zaloţen „výbor pomocný“ pro 

postiţenou Ostravu a okolní obce.  



 

 

6.3.3 Povodeň 1997 

Povodeň, která vznikla 5.-16. července 1997 na Moravě, Slezsku, východě Čech, Polsku, 

Slovensku, Rakousku a dolní hranicí s Německem. Tlaková níţe byla příčinou vydatných 

sráţek, kdy spadlo v povodí Odry a Moravy místy aţ přes polovinu ročního úhrnu.  

Řeky a jejich přítoky dosáhly na úroveň 150leté aţ 500leté vody. Při této povodni zahynulo 

cca 50 osob, přes 2000 bylo zničeno domů (dalších 5 a půl tisíce se stalo dlouhodobě 

neobyvatelnými), strţeno 26 mostů a na několik dnů byl zastaven provoz ţelezničních tratí. 

Došlo k rozsáhlému poškození měst Ostravy, Opavy, Otrokovic, Přerova, Olomouce a 

dalších, které by bylo značně výraznější, kdyby neexistovaly v povodí údolní nádrţe a kdyby 

nebylo vyuţití jejich zadrţovacích kapacit účinně řízeno.  

Nádrţe sníţily kulminační průtok o 10-33 % zejména na: 

Tabulka 11-Ovlivnění průtoků na tocích během povodní v roce 1997[21] 

Tok 

7.7.1997, 2:00 hod 9.7.1997, 2:00 hod 

Přítok [m3/s] Odtok [m3/s] Přítok [m3/s] Odtok [m3/s] 

Ostravice – Frýdek-Místek 1000 330 950 225 

Ostravice – Ostrava 1020 310 1080 200  

Odra - Ostrava  80   

Odra - Bohumín 2415 315   

Odra – soutok s Olší 2850 250   

Tabulka 12-Ovlivnění průtoků nádrţí během povodní v roce 1997[21] 

Nádrž 

7.7.1997, 2:00 hod 9.7.1997, 2:00 hod Retenční 

prostor 

[%] 

Zachyceno 

[mil. m3] Přítok [m3/s] Odtok [m3/s] Přítok [m3/s] Odtok [m3/s] 

Šance 290 70 260 230 94,4 14,746  

Morávka 130 65 129 8  99,3 6,5 

Olešná  13   62,3  0,564 

Ţermanice 48 28 98 58 69,8  4,064 

Těrlicko 77 26 124 31 74,7  3,541 

Kruţberk  45    48,3  

Slez.  Harta      125,9 

Celkem 78 



 

 

Příčiny povodní[21]:  

 selhání státních a soukromých orgánů, organizací a institucí, absence PP, ve firmách 

byly porušovány bezpečnostní předpisy, špatný technický stav zařízení, koryta řek 

nebyla udrţována, selhání systému hlásné sluţby a varování viz. Troubky. 

Díky záplavám, které měly za následek ztrátu na ţivotech, majetku a ŢP, byly vyvinuté nové 

protipovodňové opatření na celém území ČR, které sníţily následky povodní v roce 2002. 

Povodně v roce 1997 měly za následek 60 obětí na ţivotech a 62,6 mld. Kč škod 

Z map, které jsou umístěné v příloze je patrné, ţe povodně v roce 1997 zaplavily daleko větší 

část území Ostravy. A to městské obvody: Svinov, Ostrava-Jih, Stará-Bělá, Polanka, 

Proskovice, Poruba, Plesná, Martinov, Vítkovice, Hrabová, Martinov, Plesná a Petřkovice.  

6.3.4 Povodně 2010 

Od 14.5.2010 začaly vydatné sráţky v Moravskoslezském kraji. Významnou 

protipovodňovou ochranu měly přehrady, které umoţnily sníţit významným způsobem odtok 

ze sráţek. Ty činily v denním úhrnu aţ 150 mm a v týdenním úhrnu aţ 270 mm. Celý retenční 

a část zásobního prostoru, který byl získán odpuštěním přehrad, se postupně zaplnil do 

17.5.2010 v podvečerních hodinách. Tento bod se naplnil v době, kdy sráţky začaly 

významně slábnout. Stavy průtoků 19.5 2010 jsou popsány v tabulce níţe. 

Tabulka 13-Stavy průtoků na tocích dne 19.5.2010 v 15:00 hod[22][32] 

Tok Stanice Výška [cm] Průtok [m³/s] Maximum [cm] SPA 

Morava Stráţnice 701 19 701 3 

Olše Věřnovice 538 363 717 2 

Bečva Dlunovice 453 342 698 2 

Bečva Teplice nad Bečvou 287 210 644 1 

Odra Bohumín 584 1020 666 2 

V tiskové zprávě Povodí Odry, s. p. je popsáno, ţe některé informace, které se objevily ve 

sdělovacích prostředcích, byly mylné. Jednalo se hlavně o tvrzení, ţe přehrady Těrlicko a 

Olešná přetekly. Naštěstí údolní nádrţe uspěly v boji a významně přispěly ke zmírnění 

povodní. Jejich průlomové vlny jsou znázorněny v příloze. 

Za prioritu v plánovacím období 2010 – 2015 je zařazena příprava a rekonstrukce vodního 

díla Šance ve výši 0,586 mld. Kč. Jedná se o přestavbu a vyuţití kapacit bezpečnostních 

přelivů atd. Následná je podobná rekonstrukce vodního díla Těrlicko za 1,56 mld. Kč.  



 

 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, ţe k záplavám na území Ostravy docházelo i v minulosti. Lidé 

volili na základě historických podkladů takový způsob ochrany, aby riziko škod 

minimalizovali. V minulosti byl za majetek povaţován zejména dobytek či úroda, zatímco 

vybavení domácností bylo poměrně jednoduše nahraditelné. Vlivem výstavby a rozvoje měst 

je záplavami ve 21. století značně poškozována technická infrastruktura.    

 

 



 

 

7 Analýza dopadů povodní na město Ostravu 

Pro analýzu města Ostravy jsem vybrala Souhrnnou analýzu mimořádných událostí. Metoda 

vznikla na základě zkušeností a vzájemné spolupráce jednotlivých členů expertního týmu 

HZS MSK. Analýza se skládá ze dvou etap, které jsou popsané níţe.  

7.1 Postup souhrnné analýzy vzniku MU 

 Výčet MU a ohodnocení dle pravděpodobnosti vzniku (P) podle tabulky níţe, 

Tabulka 14-Hodnocení z hlediska pravděpodobnosti[15] 

Index Pravděpodobnost 

1 Méně neţ 1 x za 1000 let Nepravděpodobné 

2 1 x za 100 – 1000 let Málo pravděpodobné 

3 1 x za 10 – 100 let Dost pravděpodobné 

4 1 x za 1 – 10 let Pravděpodobné 

5 Více neţ 1 x ročně Velmi pravděpodobné 

 Ohodnocení vzniku MU z hlediska časové Predikce (Pr) podle tabulky č. 15. Časová 

predikce začíná v čase, kdy MU můţe být detekována. 

Tabulka 15-Hodnocení z hlediska časové predikce[15] 

Časová predikce 

1 Méně neţ 1 hodina 

2 1 hodina – 1 den 

3 1 den – 1 měsíc 

4 1 měsíc – 1 rok 

5 Více jak 1 rok 

 Doba trvání MU (T) do obnovení základních sluţeb. Je shodná indexově s tabulkou 

časové Předikce. Je to odhadovaná délka trvání od vzniku MU do času obnovení 

základních sluţeb. 

 Ohroţení: Obyvatelstvo (O), Plochy (S), Budovy, obce (B), Dopravní prostředky (D), 

Chov zvířat (C) 

 



 

 

Tabulka 16-Hodnocení z hlediska ohroţení[15] 

Index O S B C D 

0 Bez ohroţení Řádově v m² Bez ohroţení objektů Bez ohroţení 
Bez účasti dopravních 

prostředků 

1 Jednotlivé osoby Do 500 m² 
Jednotlivý objekt 

nebo část 
Jednotlivá zvířata 

Jednotlivé prostředky 

osobní nebo nákladní 

dopravy 

2 Max 100 osob Do 10 000 m² Více jak 1 objekt Cenný chov zvířat 
Jednotlivé prostředky 

hromadné dopravy osob 

3 100 – 1000 osob Do 1 km² 
Část obce nebo areál 

podniku 

Několik chovů 

hospodářských 

zvířat 

Hromadná silniční, 

ţelezniční, lodní a 

letecká přeprava 

4 Více jak 1000 osob Více jak 1 km² Celé obce   

 Opatření: potřeba sil a prostředků  IZS (Z), nutnost koordinace sloţek (K), 

Tabulka 17-Míra opatření[15] 

Index Z K 

1 Základní sloţky IZS Bez nutnosti koordinace 

2 Základní a ostatní sloţky IZS z obce Koordinace velitelem zásahu 

3 Základní a ostatní sloţky IZS z ostatních obcí Zřízení ŠVZ  a rozdělení místa zásahu na sektory a úseky 

4 Ostatní (zákon IZS [10])a zahraniční pomocí Aktivace krizového štábu 

 Zařazení MU do kategorie událostí podle vyhlášeného stupně poplachu, 

Tabulka 18-Zařazení MU do kategorie událostí[15] 

I. 1. stupeň poplachu Malá událost 

II. 2. stupeň poplachu Střední událost 

III. 3. stupeň poplachu Velká událost 

IV. 4. stupeň poplachu katastrofa 

 Výpočet míry rizika (MR) je vypočten podle následujícího vzorce: 

Pr

)( KZCDBSOTP
MR


         (1) 

 Výpočet korigované míry rizika (MRkor) je vypočten podle následujícího vzorce: 

Pr

)(O KZCDBST
MRkor


      (2) 



 

 

 Stanovení následných MU je uveden v kapitole č. 7 Analýza programem SFERA, 

 Výpočet sumy korigovaných míry rizik je vypočten podle následujícího vzorce: 

  ...(3)(2)MR(1) kor korkorkor MRMRMR     (3) 

 Výpočet výsledné míry rizika (MRv) je vypočten dle vzorce: 

 )MR(P korMRMRv        (4) 

 Rozdělení MU dle kategorie událostí. 

Tabulka 19-Rozdělení MU dle kategorie událostí[40] 

Index MU P Pr T 

Ohrožení Opatření 

Kategorie MR 

O S B C D Z K 

1 Sesuv půdy SP 3 2 4 2 0 2 1 1 1 2 II. 54 

2 Epidemie EPD 4 3 4 4 4 4 0 0 4 4 IV. 107 

3 Epizootie EPZ 4 3 4 1 4 0 3 0 3 3 III. 75 

4 Epyfitie EPF 4 3 4 0 3 0 1 0 3 3 III. 53 

5 Poţár POZ 4 1 2 2 3 2 1 0 2 3 III. 104 

6 
Narušení průmyslových 

podniků 
NPP 5 1 3 3 3 3 1 0 2 3 IV. 225 

7 Porucha dopravních sítí PDS 5 1 2 2 4 3 2 4 3 3 IV. 210 

8 Porucha zásobování elektřinou PZE 4 1 3 2 3 2 2 3 2 2 III. 192 

9 Porucha zásobování vodou PZV 4 1 3 1 0 0 1 0 2 2 III. 72 

10 
Porucha zásobování 

potravinami 
PZPO 4 1 3 1 0 0 1 0 2 2 III. 72 

11 Porucha zásobování plynem PZP 4 1 3 2 0 0 1 0 2 2 II. 84 

12 Porucha zásobování teplem PZT 4 1 3 2 0 0 1 0 2 2 II. 84 

13 Porucha telekomunikačních sítí PTS 5 1 2 3 3 3 0 0 1 1 II. 110 

14 Organizovaný zločin ORZ 4 1 3 2 2 1 0 1 2 3 III. 132 

15 Terorismus TER 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 III. 117 

 Stanovení pořadí MU pro jednotlivé kategorie podle vypočtené výsledné míry rizika. 

Analyzovala jsem dopady povodní na město Ostravu pomocí Souhrnné analýzy vzniku MU, 

metodou expertních odhadů.  



 

 

7.2 Výsledky analýzy vzniku MU 

Tabulka 20-Výsledky analýzy vzniku MU[40] 

Index MU Kategorie 

Pořadí 

 dle MR 

MR MRkor 

Následné havárie 

P MRv 

Seznam dle číslel ∑MRkor 

1 SP II. 5 54 18 6,,7,8,12 156 3 522 

2 EPD IV. 3 107 27 9,10 16 4 171 

3 EPZ III. 4 75 19 9,10 16 4 139 

4 EPF III. 6 53 13 9,10 16 4 117 

5 POZ III. 3 104 26 6,8 87 4 452 

6 NPP IV. 1 225 45 1,2,3,9,10,15 139 5 920 

7 PDS IV. 1 210 42 5, 6, 9,10 107 5 745 

8 PZE III. 2 192 48 2,3,6,7,9,10 169 4 868 

9 PZV III. 4 72 18 2,3,4 59 4 308 

10 PZPO III. 4 72 18 2,3, 4 59 4 308 

11 PZP II. 4 84 21 2,6 72 4 372 

12 PZT II. 4 84 21 2,6 72 4 372 

13 PTS II. 3 110 22 14,15 72 5 470 

14 ORZ III. 3 132 33 5,8, 12 95 4 512 

15 TER III. 3 117 39 6, 8,13,14 148 3 561 

Pro statutární město Ostrava jsou nejrizikovějšími událostmi vyplývající z přirozených a 

zvláštních povodní: 

 narušení nebezpečných průmyslových podniků, 

 narušení funkčnosti dopravních sítí, 

 porucha zásobování elektřinou 

Z výsledku provedené analýzy vyplývá, ţe vlivem povodní dochází k narušení nebezpečných 

průmyslových podniků, dopravních infrastruktur a rozvodům elektrické energie. 

Poškozením průmyslového podniku můţe dojít k závaţným haváriím. Z  pohledu prevence je 

ze strany provozovatele důleţitá výroba, skladování a distribuce nebezpečných látek. Tato 

oblast je definována v zákoně č. 59/2006 o prevenci závaţných havárií[47], který je 

implementací evropské směrnice známé jako SEVESO II. 



 

 

Výpadkem elektrického proudu dojde k nefunkčnosti veřejného osvětlení, které sníţí orientaci 

záchranářů při záchranných pracích. Také zvyšuje riziko utonutí. Dalším faktorem je 

nemoţnost vytápět obydlí po povodních, problémy při skladování potravin a moţnost jejich 

zničení nebo kontaminace. Výpadek elektrické energie znemoţní televizní, rádiové vysílání a 

internetové sluţby. Na elektrické energii jsme ve 21. století závislí. Mám na mysli záchranné 

práce, výrobní procesy, dopravu, telekomunikační sítě a mnoho dalších. 

Dopady povodní mají nepříznivý účinek na ţivoty, zdraví obyvatel, majetek a veřejné blaho, 

ŢP a technologie. Pozornost by měla být zaměřena na minimalizaci povodní a tedy na 

zlepšení protipovodňové ochrany ve městě Ostrava. Tyto opatření vedou k odvrácení povodní 

na území Ostravy a tím spojených následků povodní. Následující kapitoly popisují současný 

stav protipovodňové ochrany a moţnosti optimalizace protipovodňových opatření. 



 

 

8 Současná protipovodňová opatření v Ostravě 

V této kapitole práce jsou popsána současná a plánovaná protipovodňová opatření ve 

statutárním městě Ostrava.  

8.1 Analýza současných protipovodňových opatření 

Plánování ve vodním hospodářství v ČR je realizováno v Plánech hlavních povodí a v plánech 

oblasti povodí. Pro město Ostravu je důleţitý Plán oblasti povodí Odry, který byl schválen 

k 1.1.2010 a bude kaţdých 6 let aktualizován. Níţe uvedená tabulka je převzata z Plánu 

oblasti povodí Odry z kapitoly D a byla aktualizována pro současný stav. 

Tabulka 21 -Přehled území chráněných před povodněmi k časovému horizontu 2015[22] 

Obec 

Ostrava 
Vodní tok Správce 

Úroveň ochrany před 

povodněmi Qn Opatření Poznámka 

nyní Nutná 2015 

 Poruba Porubka POd Q5 Q20 ANO II. etapa  Q100 návrh polderu 

Svinov Porubka POd Q5 Q20 ANO II. etapa Q100 návrh polderu 

Vřesina Porubka POd Q20 Q20 ANO   

Nová Ves Odra POd Q100 Q100 ANO   

Polanka Polančice ZVHS Q10 Q20 NE  Povodí Odry zadalo v roce 2011 studii 

Svinov Odra POd Q100 Q100 ANO  vyjma část lokality Dubí 

Nová Ves Odra POd Q100 Q100 ANO   

Přívoz Odra POd Q100 Q100 ANO II. etapa Hráz Černý příkop 

Hrabová Ščučí  POd Q20 Q100 ANO II. etapa  

Hrabová Ostravice POd Q100 Q100 ANO   

Bartovice Lučina POd Q100 Q100 ANO   

Centrum Ostravice POd Q100 Q100 ANO   

Hrušov Odra POd Q100 Q100 ANO   

Koblov Koblovský  ZVHS Q5 Q20 ANO II. etapa  

Koblov Odra POd Q2 Q100 ANO II. etapa Mobilní hrazení 

Antošovice Odra POd Q100 Q100 ANO  Polder na Antošovickém potoce 



 

 

8.2 Přehled navrţených a realizovaných opatření na vodních tocích 

Tato kapitola popisuje stávající povodňovou ochranu území města Ostravy a rekapituluje 

realizovaná či v II. etapě protipovodňových opatření financovaných MZe navrţená opatření 

podél toku: Odry, Opavy, Ostravice, Porubky, Ščučí,Černý příkop, Koblovský potok.   

Vodní tok Odra a její přítoky 

Po katastrofálních povodních v roce 1997, kdy průtok na řece Odře asi Q300 v Ostravě 

přesáhl kapacitu hrází podél Odry. Došlo k jejich přelití a následnému zaplavení hrází a řady 

městských čtvrtí Ostravy. Na základě těchto událostí ČHMÚ provedl revizi hydrologických 

údajů: N-letá voda na úseku řeky Odry přes Ostravu byla zvýšena z 9-11 %. 

Zpracovaná studie Odry přes Ostravu ukázala, ţe oderské hráze převedou stoletou povodeň, 

ale navrhla její zvýšení na délce 5,7 km. Takhle je dosaţeno jednotné převýšení koruny hrází 

v hodnotě 0,8 m nad výškovým průběhem hladiny Q100. Se zvýšením hrází souvisely 

navazující práce, které vedly ke zvýšení stability a těsnosti tělesa vlastních hrází a jejich 

podloţí.  

Na levém břehu Odry se prodlouţí zavázání ochranné hráze podél toku Porubky v Ostravě-

Svinově tak, aby byla plně vyuţita existující hráz a tím byla zajištěna ochrana proti stoleté 

vodě.  

Ostrava-Přívoz je ohroţena od průtoku padesátileté vody z Černého příkopu, jehoţ pravý břeh 

je nízký. Opatření tvoří zvýšení a doplnění hrázového systému proti zpětnému vzdouvání 

vody z Odry do Černého příkopu během povodní. Úroveň protipovodňové ochrany se zvýší 

na Q100. Celkové náklady na realizaci tvoří 18,9 mil. Kč. Na mapě označeno jako „A“. 



 

 

 

Obrázek 28-Ochranná hráz Černý příkop v Ostravě-Přívoze[40] 

Původním správcem toku Polančice podnikem Zemědělské vodohospodářské správy bylo 

navrţeno zvýšení protipovodňové ochrany Polanky a Klimkovic pomocí 2 poldrů, které měly 

přispět ke zlepšení ochrany území z Q10 na Q20. Náklady na realizaci byly předpokládané ve 

výši 7 mil. Kč  

Dalším opatřením na řece Odře v oblasti Polanka-Klímkovice není vybudován ţádný retenční 

prostor sniţující ohroţování obcí Klímkovice a Polanka povodňovými průtoky. Sice rozsáhlá 

výstavby rodinných domů a dálnice D47 zvýšila podíl zpevněných ploch. Nový správce 

Polančice je státní podnik Povodí Odry, který zadal v letošním roce studii protipovodňových 

opatření, která má ověřit potřebnost poldrů a navrhnout zkapacitnění koryta Polančice.  

V Ostravě-Koblově na Koblovském potoce dojde ke zkapacitnění koryta, kde budou pouţity 

podélné a příčné stabilizační prvky. Úroveň protipovodňové ochrany se zvýší z Q5 na Q20. 

Náklady na realizaci jsou 9,4 mil. Kč.  

Na řece Odře v městské části Ostravě-Koblov není levý břeh hrází chráněn. Proto je zde 

navrţeno zřízení levobřeţní inundační hráze s vyřešením těsností jejího podloţí proti 

průsakům a řešením vnitřních vod za ní. Návrhem nesmí dojít ke zvýšení hladiny při 

průchodu navrhového průtoku podél pravobřeţní ochranné hráze v Hrušově. Protipovodňová 

ochrana se zvýší z Q2 na Q100. Náklady na realizaci jsou 120 mil. Kč. Na mapě je lokalita 

označená jako „B“. 



 

 

 

Obrázek 29-Ochranná hráz v Ostravě-Koblově 

 

 

Vody, které pod Koblovém-Ţabníkem na severním okraji Ostravy pronikají do levobřeţního 

prostoru řeky Odry, napadají shora část vlastního Koblova a dále městskou část Antošovice. 

Ochrana byla řešena zřízením levobřeţní odsazené inundační hráze (opěrná zeď a navýšení 

terénu). Úroveň ochrany se zvýšila z Q50 na Q100. Náklady na realizaci činily 69,8 mil. Kč.  

Oblast městské části Ostrava-Poruba jsou v důsledku nedostatečnosti kapacity koryta Porubky 

postihována častými záplavami. Postihuje dopravní infrastrukturu a jejich veřejných budov 

(úřad, školy). Zkapacitněním koryta v celém expanovaném úseku, se zvýší protipovodňová 

ochrana z Q5 na Q20. Předpokládané ukončení výstavby je konec roku 2011. Náklady na 

realizaci činí 93,8 mil. Kč. Na mapě označeno jako „C“. 



 

 

 

Obrázek 30-Zkapacitnění koryta Porubky v Ostravě-Porubě[40] 

Vodní tok Opava a její přítoky 

Nejniţší stupeň protipovodňové ochrany kolem Q5 mají rozsáhlé chatové osady podél řeky 

Opavy, vybudované v její spodní trati v Ostravě-Martinově a Děhylově. Obyvatelé s tímto 

faktem jsou seznámeni formou stanovení záplavového území. I přes to na vlastní riziko 

pokračují v opravách a zvelebováním svých chat. Od roku 2002 byla v této oblasti vyhlášena 

stavební uzávěra. 

Ostrava-Třebovice je ochráněna náspem trati ČD aţ na místa podjezdů, kterými proniká voda 

od Q50. S navýšením ochrany se uvaţuje aţ s budováním tzv. silničního Severního spoje, 

který omezí levobřeţní záplavové území řeky Opavy a tímto současný stav ještě zhorší. 

Vodní tok Ostravice a její přítoky 

Výstavbou nádrţe Šance v kombinaci s provedenými úpravami v 50.-70. letech minulého 

století došlo k vyloučení povodní v městských částech Frýdku-Místku a Ostravy. Obce, které 

se nacházejí směrem po proudu od Ostravice po Ostravu, nejsou do průtoku Q100 povodněmi 

ohroţovány kromě okrajové části Paskova.  

Tok Ščučí je levobřeţní přítok řeky Ostravice. V minulosti pro ochranu zástavy Ostravy-

Hrabové bylo vybudováno odlehčovací rameno potoka Ščučí zaústěné do Ostravice přes její 

levobřeţní hráz. V současné době dochází k pronikání velkých vod zpětným vzdutím přes 

odlehčení a následně k zaplavení městské části Ostravy-Hrabová. Návrh opatření je připojení 

odlehčovacího ramene potoka Ščučí v celé jeho délce a následné navázání do existujícího 

ohrazení řeky Ostravice. Protipovodňová ochrana se zvýší z Q20 na stoletou úroveň. Náklady 

na realizaci činí 15,7 mil. Kč.  



 

 

Dalším opatřením je na toku Lučina aţ po ústí do řeky Ostravice. Je zde změněn tvar koryta 

vlivem důlní činností a z průmyslového okolí. Je zde navrhnutá tzv. „humanizace“, tzv. 

začlenění upraveného úseku do krajiny. Protipovodňová ochrana zůstane stejná pro stoletou 

vodu. Náklady na realizaci jsou 44,9 mil. Kč.  

Další tzv. „humanizace“ je plánována na řece Ostravici přes město Ostravu. Náklady na 

realizaci jsou 103,8 mil. Kč. 

8.3 Přehled opatření na údolních nádrţích 

Údolní nádrţ Šance 

Podle evropských kritérií kladených na bezpečnost neumoţňují převedení návrhových 

povodňových vln. Opatření je rekonstrukce přelivu a koruny hráze nádrţe, dotěsnění podloţí 

a rekonstrukce strojních zařízení a provozního objektu. Úroveň protipovodňové ochrany se 

zvýší z Q1000 na Q10000.  

Údolní nádrţ Olešná 

Sedimentace splavenin a plavenin způsobuje zmenšení objemu nádrţe a zhoršení její zásobní 

funkce. Odtěţením nánosů ze zátopy vodního díla v rozsahu cca 110 tis. m3, o coţ se zvýší 

zásobní objem nádrţe. Náklady na realizaci jsou 200 mil. Kč. 

VD Těrlicko 

Současné funkční objekty neumoţňují bezpečné převedení návrhových průlomových vln. 

Podle evropských standardů se chystá opatření ve formě rekonstrukce přelivu vln a koruny 

hráze. Úroveň protipovodňové ochrany se zvýší z Q1000 na Q10000. Náklady na realizaci 

jsou 150 mil. Kč.  



 

 

9  Optimalizace protipovodňových opatření 

V této kapitole jsou navrţena opatření pro optimalizaci povodňových rizik na území Ostravy.  

9.1 Sníţení znečištění vod vlivem záplav průmyslovými objekty 

Pro posouzení byly vybrány průmyslové podniky ze seznamu potenciálních bodových zdrojů 

havarijního znečištění v povodí řeky Odry (správní jednotka Moravskoslezský a Olomoucký 

kraj), který vznikl pro potřeby krizového řízení krajů. Vychází ze Směrnice Rady 96/82/EC-

SEVESO a byl mezinárodně projednán s Polskou republikou a Německem. 

Posuzovány byly následující závody nacházející se na území města Ostravy, které jsou 

vyobrazeny v tabulce níţe. Kaţdý průmyslový podnik je lokalizován na mapě a následně 

posouzen, zda mohl být zaplaven při různých povodních (vyuţito map záplavových území 

přirozených povodní stupně ochrany Q100 a Qmax a map průlomových vln uvedené 

v příloze). 

Tabulka 22-Průmyslové podniky v Ostravě[40] 

Název závodu Lokalita 

Záplavové území 

Q100 Qmax Morávka Sl. Harta Šance 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. Chemická 2039/1, OV – Mar. Hory NE ANO NE ANO ANO 

DUKOL Ostrava s.r.o. Chemická 2039/1, OV – Mar. Hory NE ANO NE ANO ANO 

Linde Vítkovice a.s U Koupaliště 1570/10, OV – Hulváky NE NE  NE NE NE 

ArcelorMittal Ostrava, a.s Vratimovská 689/117, OV – Kunčice NE NE ANO NE ANO 

OKD, OKK, a.s., koksovna 

Svoboda 
Koksární ulice 112, OV – Přívoz NE ANO ANO ANO ANO 

Ohroţení při vyšších vodách bude řešeno v rámci Směrnice č. 2007/60/ES, o vyhodnocování 

a zvládání povodňových rizik[44] v roce 2013. Při povodni 1997 došlo k ohroţení pouze 

okrajových částí podniku. Pro posouzení ohroţenosti podniků při povodních bylo vyuţito 

následující tabulky.  

 

 

 



 

 

Tabulka 23- Charakter chráněných území podle normy TNV 75 2103[22] 

Charakter chráněného území Návrhový průtok 

Historická centra měst, historická zástavba, provozy pouţívající při výrobě nebezpečné látky  Q100 

Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné liniové stavby a objekty  Q50 

Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba  Q20 

Stupeň ochrany před povodněmi je u všech ohroţených podniků podle TNV 75 2103 

dostačující. Proto nejsou protipovodňová opatření nutná. Případné ohroţení lze řešit vnitřním 

a vnějším havarijním plánem a povodňovým plánem. 

9.2 Sníţení poruch v dopravě 

Na základě podkladů Povodí Odry, s. p. jsou posouzena všechna přemostění přes dvě největší 

řeky Odru a Ostravici. Tyto dva toky se můţou největším způsobem podílet na zhoršení 

protipovodňové ochrany města Ostravy. Jiţ v minulosti byly přizvednuty dva nejhorší mosty 

z hlediska povodní: most na ulici Hlučínské v Ostravě-Přívoze a Sýkorův most. 

Z posouzení plyne, ţe všechna přemostění přes Odru a Ostravici na území města Ostravy 

převedou stoletý průtok s minimálním převýšením o 0,5 m. Tento poţadavek vyplývá z Plánu 

oblasti povodí Odry. Z vyhlášky č. 590/2002 Sb vyplývá poţadavek volné výšky mezi úrovní 

hladiny vody, při navrhovaném průtoku a spodní hranou nosné konstrukce mostu o min. 0,5 

m. Dle toho posouzení vyplývá, ţe všechny přemostění jsou v pořádku. Ale přesto navrhuji 

opatření u tohoto mostu: 

 most Vítkovické vlečky přes Odru v Nové Vsi. 

Bývalý ţelezniční most, který je v dnešní době přestavěn na lávku pro pěší a cyklisty, převede 

stoletou vodu včetně převýšení. Problémem je násyp napříč celým pravobřeţním předhrázím, 

ve kterém je jen klenbový most. Je vhodné násyp odstranit a přebudovat na mostní estakádu. 

Vybřeţené vody z koryta Odry, tak můţou volně proudit v celé šíři mezi hrázemi. Další 

navrţená úprava je odstranit násyp vedoucí k šachtě, který se nachází těsně před mostem na 

pravém břehu. 



 

 

 

Obrázek 31-Navrţená úprava mostu Vítkovické vlečky přes Odru v Ostravě-Nové Vsi[40] 

Návrh opatření řeší optimalizaci proudění velkých vod v území, ve kterém při povodni v roce 

1997 došlo k přelití a následnému rozplavení hrází a ohroţení okolního území. Zde se nachází 

ve velké koncentraci průmyslové podniky (BorsodChem MCHZ a Dukol). Ty patří mezi 

potencionální bodové zdroje havarijního znečištění. O vhodnosti navrţeného opatření svědčí i 

nedaleký dálniční most, který inundační území překonává estakádou. Další fotodokumentace 

tohoto mostu je součástí přílohy. 

9.3 Sníţení poruch dodávek energií 

Kdyby povodně ohrozily klíčové trafostanice a rozvodné zařízení na území města Ostravy, 

mohlo by dojít ke ztrátě elektřiny pro celé město nebo jeho část. 

Povodně v roce 2010, které zasáhly také město Bohumín, nám dokázaly, ţe je nutné tyto 

objekty zásadně chránit. Ve městě Bohumín byly ohroţeny trafostanice v Jateční ulici a ve 

čtvrti Pudlov. Naštěstí improvizované hráze z pytlů s pískem a navezeným jílem ochránily 

tyto důleţité objekty. 



 

 

 

Obrázek 32-Zatopená trafostanice v Bohumíně Pudlově[41] 

Na základě konzultace s odborníkem z Českých energetických závodů, byly na území Ostravy 

lokalizovány objekty, které jsou vyobrazeny v tabulce níţe.  

Tabulka 24-Trafostanice v Ostravě[40] 

Lokalita trafostanice Výkon 

Záplavové území Záplavové území zvláštní povodně 

Q100 Qmax Morávka Slezská Harta Šance 

Ostrava-Martinov 110/10 kV NE NE NE NE NE 

Ostrava-Kunčice 110/10 kV NE ANO ANO NE ANO 

Ostrava-Třebovice 110/10 kV NE NE NE NE NE 

Ostrava-Výškovice 110/10 kV NE NE NE NE NE 

Ostrava-Přívoz 110/22 kV NE ANO ANO ANO ANO 

Moravská Ostrava 110/22 kV NE ANO NE NE ANO 

Ostrava-Zábřeh 110/22/10 kV NE NE NE NE NE 

Trafostanice popsané výše jsou chráněné na průtok proti stoleté vodě. Stupeň ochrany před 

povodněmi je u všech ohroţených objektů podle TNV 75 2103 dostačující. Trafostanice jsou 

zabezpečeny i proti vyšším povodním. Všechny trafostanice se nacházejí ve výšce 2,5 m nad 

terénem země, aby bylo zabráněno případnému poškození. Proto zde nedoporučuji provádět 

další protipovodňové opatření. 

9.4 Protipovodňová ochrana slouţící k zachycení přívalových vod  

K protipovodňové ochraně slouţící k zachycení přívalových vod slouţí poldr. 

Moţnosti vyuţití: 

Podél toku Porubky se rozkládá zástavba obcí Krásné Pole, Vřesina a ostravských městských 

obvodů Poruba a Svinov. V současnosti probíhá stavba, díky které vzroste protipovodňová 



 

 

ochrana Poruby a Svinova z  Q5 na Q20. Zvýšení protipovodňové ochrany bude dosaţeno 

zejména díky zkapacitnění koryta jeho prohloubením a rozšířením. Přestavěn bude také 

spádový stupeň na Porubce v prostoru tramvajové smyčky Vřesinská tak, aby méně zhoršoval 

průběh povodní.  

Další navýšení stupně povodňové ochrany na Q100: 

 pomocí zhotovení suchých poldrů nad obcí Vřesina. 

Z mapových podkladů, byla vytipována následující lokalita, ve které by bylo moţné suchý 

poldr realizovat. 

 

Obrázek 33-Navrh poldru veVřesině[40] 

Fotodokumentace umístění návrhu poldru ve Vřesině je umístěn v příloze. 

 zhotovení suchého poldru v oblasti Ostrava-Antošovice 

Pro ochranu zastavěného území Ostravy-Antošovic a Koblova-Tabulek postavil podnik 

Povodí Odry protipovodňovou hráz v kombinaci s opěrnou zdí. Ta chrání okolní území proti 

vybřeţeným vodám z řeky Odry na Q100 plus převýšení 30 cm. Povodeň v květnu 2010 ale 

prokázala, ţe zastavěné území Antošovi ohroţuje místní Antošovický potok a vnitřní 

zahrázové vody. Stávající protipovodňová hráz zhoršuje bezpečné odvedení do řeky Odry. 

Navrţeným řešením je zachycení vody v poldru, ze kterého je moţné vody řízeně bezeškodně 

odpouštět. Na základě pochůzky v terénu a map území je vytipován prostor na Antošovickém 

potoce v lese nad násypem tělesa. Podle místních občanů tento násyp byl v minulosti 

vybudován pro uvaţovanou tramvajovou trať Hlučín-Šilheřovice. 



 

 

 

Obrázek 34-Návrh poldru v Ostravě-Antošovicích[40] 

9.5 Vyuţití Mobilních protipovodňových bariér 

AQUA BARIÉRY vyuţívají města jako Kolín nad Rýnem, Washington DC, Ironbridge, 

Paříţ. Po povodních v roce 2006 se pro AQUA BARIÉRY jako první v ČR rozhodlo město 

Olomouc. Princip mobilní konstrukce je naprosto jednoduchý. Ocelová konstrukce se montuje 

ve skonu 45° bez těţkých kotvících betonových prahů. Je tedy pro pracovníky lehčí neţ jiné 

mobilní bariéry. Také stavba AQUA bariér je aţ 50-krát rychlejší neţ budování bariér z vrstev 

písku. Proto by tento systém mohl být také vyuţit pro město Ostravu. 

 

Obrázek 35-Ocelové bariéry[35] 

 

Obrázek 36-Deskové bariéry[35] 

 

Obrázek 37-Paletové bariéry[35] 

Moţnosti vyuţití: 

 Ostrava-Koblov 

Řeka Odra je v tomto úseku soustavně upravena, ale pouze s pravobřeţním ohrazováním. 

Levý břeh není pevnou hrází chrněn. Tato výstavba je plánována v blízké budoucnosti. HZS 

vyuţívá mobilní protipovodňové systémy (pytle s pískem a pryţotextilní stěny z vaků 

RUBENA). 



 

 

 

 

Obrázek 38-Povodně v Ostravě Koblově 2010[41] 

 

Obrázek 39-Mobilní protipovodňová hráz 

Ostrava - Koblov[41] 

9.6 Plánování výstavby objektů mimo záplavové území – Územní plány 

V roce 2010 vyvinuly české firmy Demoja, s. r. o. a MV Technik, s. r. o. systém konstrukce 

domů do povodní vybavený zdvihacím zařízením jako vynález na Úřadu průmyslového 

vlastnictví. 

Princip je zaloţen na tom, ţe tradiční základ budovy je nahrazen jednoduchou konstrukcí 

pomocí propojených pilotů a na úrovni terénu zakončenými patkami. Základová deska je 

nahrazena kovovou svařovanou konstrukci pro nosnost dřevostavby. V případě záplav lze 

stavbu vertikálním směrem vyzvednout do výšky hladiny 2,3 m. Je-li zaplavení vyšší jak 2,5 

m nad úrovni patek, voda proteče jen roštem a případné bahno se jenom opláchne. Zařízení je 

konstruované pro přízemní a více-podlaţní dřevostavby i s garáţovým stáním. Po záplavách 

se zkontroluje zdvihací a vodící zařízení a dřevostavba se spustí na své původní místo. 

Systém je zajištěn pro výpadek elektrického proudu náhradním zdrojem, dále na nečekaný 

příchod záplavové vlny a na řešení přípojek. 

 
 

Obrázek 40-Povodňové domy[34] 



 

 

Tímto protipovodňovým opatřením se dají řešit případy v záplavovém území. 

Moţnosti vyuţití: 

 chatová osada Ostrava-Krásné Pole, 

 chatová osada Ostrava-Martinov. 

9.7 Pravidelná údrţba a čištěný koryt toků 

Na všech vodních tocích je nutné se věnovat pravidelné údrţbě, protoţe nánosy mohou 

sniţovat kapacitu koryt vodních toků a přispět k zaplavení okolních území. 

Po povodních v květnu 2010 byly pouţity k odtěţování nánosů z koryta Odry (od soutoku 

Odry s Ostravicí po Starý Bohumín) 2 podvodní bagry Komatsu. Tyto unikátní stroje, které 

jsou ovládány dálkovým zařízením, přispěli k dosaţení garantované protipovodňové ochrany 

území Ostravy. 

  

Obrázek 41-Podvodní bagry Komatsu při odtěţování nánosů z koryta Odry[22] 

9.8 Pokračovat ve stanovení záplavových území  

Záplavová území stanovuje příslušný vodoprávní úřad podle podle § 66 Zákona o vodách č. 

254/2001 Sb.[9]. V případě města Ostravy je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje nebo 

Magistrát města Ostravy.  

V současné době jsou záplavová území stanovena na řece Odře, Ostravici, Lučině, Opavě a 

Porubce. Záplavová území by se měla stanovit i na ostatních vodních tocích, aby došlo 

k regulaci výstavby v záplavových územích a tím ke sníţení případných povodňových škod. 

Jedná se o vodní toky:  

 Polančice, Černý příkop, Plesenský potok, Ludgeřovický potok, Starobělský potok a 

Antošovický potok.  



 

 

9.9 Zdokonalit hlásný a předpovědní povodňový systém 

Největší pozornost by se měla věnovat zkvalitnění předpovědního systému přívalových (tzv. 

bleskových) povodní. Tyto povodně vznikají z přívalových dešťů, které ve velké intenzitě 

spadnou na malou část povodí. Jsou charakteristické rychlým vzestupem hladin, kdy je pak 

minimální doba na přijetí protipovodňových opatření (viz. povodně v roce 2009 na Jičínce a 

Luze). Kvalitní včasná předpověď pomáhá k evakuaci ohroţených obyvatel a nedocházelo by 

ke ztrátám na lidských ţivotech. Přívalové deště jsou nebezpečné zejména pro menší povodí. 

Na území města Ostravy se tento problém hlavně týká Porubky, Ščučí, Polančice, Struţky, 

Ludgeřovického potoka, Starobělského potoka, Antošovického potoka a Plesenského potoka. 

Vhodné je doplnění vodoměrných profilů na řece Odře v úseku mezi přítoky Opavou a 

Ostravicí. Případně doplnit i v úseku mezi Ostravicí a Struţkou. Aktuální stav skutečných 

průtoků je v dnešní době na Odře měřen ve stanicích Svinov a Bohumín. Pro chybějící úseky 

je vyuţíváno součtu měřených průtoků ze stanic Svinov, Děhylov na Opavě a Slezská Ostrava 

na Ostravici. 

Vzhledem ke zkušenostem z povodně v roce 1997, kdy došlo k přelití hrází a k zaplavení 

mnoha průmyslových podniků v zájmových úsecích (BorsodChem, Dukol a další), je kaţdé 

zpřesnění skutečného stavu opodstatněné. 



 

 

10 Závěr 

Katastrofické povodně v roce 1997, které měly za následek velkou ztrátu na ţivotech, majetku 

a ţivotním prostředí, přispěly k vyvinutí nových protipovodňových opatření na celém území 

ČR včetně města Ostravy. Ale povodně v roce 2010 dokázaly, ţe město Ostrava stále není 

perfektně připraveno na řešení povodňové ochrany přirozených a zvláštních povodní. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat rizika přirozených a zvláštních povodní pro město 

Ostravu a optimalizovat současná protipovodňová opatření.  

Moţné dopady povodní na Ostravu jsou analyzovány pomocí Souhrnné analýzy vzniku 

mimořádných událostí. Tato metoda byla vyvinuta HZS Moravskoslezského kraje na základě 

zkušeností a vzájemné spolupráce jednotlivých členů expertního týmu. Za nejrizikovější 

události ve výsledku analýzy jsou povaţovány narušení nebezpečných průmyslových 

podniků, narušení funkčnosti dopravních sítí a narušení zásobování elektřinou pro Ostravu. 

Tato rizika jsou v práci důkladně rozebrána.  

Pro optimalizaci řešení dopravních sítí je vhodné přebudovat mostní objekt Vítkovické vlečky 

přes Odru v Nové Vsi. Tento bývalý ţelezniční most, který je v dnešní době přestavěn na 

lávku pro pěší a cyklisty, převede stoletou vodu včetně převýšení. Problémem je násyp napříč 

pravobřeţním předhrázím, ve kterém je jen klenbový most. Návrh jeho odstranění a 

souvisejících terénních úprav řeší optimalizaci proudění velkých vod v území, kde se nachází 

ve velké koncentraci průmyslové podniky (BorsodChem MCHZ a Dukol).  

Ty patří mezi pět potencionálních bodových zdrojů havarijního znečištění, které byly 

posouzeny vůči moţnému ohroţení povodněmi. Z posouzení vyplývá, ţe úroveň 

protipovodňové ochrany je u všech podniků dostačující. Případné ohroţení při extrémních 

povodních lze řešit havarijními a povodňovými plány. 

Při narušení zásobování elektřinou se další dílčí opatření nenavrhuje, protoţe všechny 

trafostanice a rozvodná zařízení se nacházejí mimo záplavu stoleté vody. Proti vyšším vodám 

jsou chráněny umístěním 2,5 m nad terénem. 

Při analyzování současných protipovodňových opatření na území Ostravy byla pro 

optimalizaci vybraná část obce Poruba a Svinov, kde je vodní tok Porubka. Protipovodňová 

ochrana okolí bude po dokončení úprav koryta na daném úseku Q20. Pro vyšší ochranu je 

navrţen suchý poldr ve Vřesině, kterým by se ochrana níţe leţícího území zvedla na stoletou 

vodu. 



 

 

 

Další lokalita pro zřízení suchého poldru na území Ostravy byla vytipována v části obce 

Antošovice. Záplavy v roce 2010 dokázaly, ţe zastavěné území Antošovic ohroţuje místní 

Antošovický potok a vnitřní zahrázové vody, které by byly poldrem zachyceny. 

Dále je práce zaměřena na moţnost vyuţití mobilních protipovodňových bariér. Jedná se 

zejména o oblast Ostravy-Koblov neţ bude postavena pevná hráz, která by levý břeh Odry 

dostatečně chránila.  

Dalším návrhem práce je moţnost vyuţití Povodňových domů v záplavovém území. 

V minulém roce české firmy vyvinuly systém konstrukce domů do povodní vybavené 

zdvihacím zařízením.  

Jako další navrţené opatření je pravidelná údrţba a čištění koryt toků, pokračování ve 

stanovování záplavových území a zdokonalení hlásného a předpovědního povodňového 

systému. 

Má navrţená povodňová opatření jsou splněným cílem této diplomové práce. Práce můţe 

poslouţit ke zkvalitnění povodňové ochrany Ostravy a všem, kteří se zabývají ochranou před 

povodněmi. 
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