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práce je pak posouzení současného stavu protipovodňových opatření a návrh dalších moţných 
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Seznam zkratek 

 

NP Šumava- Národní park Šumava 

SPA- Stupeň povodňové aktivity 

MP- Městská policie 

HZS- Hasičský záchranný sbor 

PK - Povodňová komise 

PS - Poţární stanice 

PČR - Policie České republiky 

TJ Sušice- Tělovýchovná jednota Sušice 

čp.- číslo popisné 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

HZS PK – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

OPIS KT – Operační a informační středisko Klatovy 

JZD – Jednotné zemědělské druţstvo 

VZ - velitel zásahu 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

DA – dopravní automobil  

PS 12 – přenosná motorová stříkačka  

PPS 12 – přívěsná motorová stříkačka  

JPO – jednotka poţární ochrany 

PO - poţární ochrana 

IZS -  integrovaný záchranný systém 

ZZS  - Zdravotnická záchranná sluţba 

MU – mimořádná událost 

PPP-  Poţární poplachový plán
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1 Úvod 

 

Město Sušice je bývalé královské město, leţící na obou březích dříve zlatonosné řeky Otavy, 

které proslulo výrobou sirek. 

Povodeň je ţivelní pohroma, která jiţ město zasáhla několikrát, ovšem největší povodně v 

její historii přišly v letech 1993 a 2002. 

Ve své práci budu charakterizovat region z hlediska klimatického a geografického, podám 

základní informace o povodních z prosince roku 1993 a srpna 2002. Dále se budu zabývat činností, 

vývojem a posouzením technického vybavení jednotek poţární ochrany s ohledem na povodně, 

které jsou zařazené do Poţárního poplachového plánu Sušice. Z hlediska protipovodňové prevence 

zjistím formou dotazníkového šetření informovanost, a tedy i připravenost obyvatel Sušice na 

povodně.  

Do protipovodňových opatření město postupem času investuje a rok od roku opatření 

přibývají. 

Cílem mé práce je posouzení současného stavu protipovodňových opatření v obci Sušice a 

návrh dalších moţných opatření, která by měla mít za následek sníţení vzniklých škod, případně 

zabránění jejich vzniku při povodních. 

Ve své práci se zaměřím na ochranu historických památek a objektů města Sušice, u kterých 

by byla rekonstrukce velmi nákladná a které v minulých letech velká voda zasáhla. Spočítám 

potřebné mnoţství pytlů s pískem pro stavbu hrází na jejich ochranu při daném Qn. Zjistím potřebné 

mnoţství osob na plnění, techniku na dovoz písku a mnoţství materiálu.  
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2 Rešerše 

 

Povodňový plán ORP Sušice, Sušice: 2003. 

Je základním dokumentem pro řízení ochrany při povodni na území správního obvodu města 

Sušice. Podává informace o vodních tocích, zmiňuje ohroţená místa. Součástí jsou limity pro 

vyhlašování stupňů povodňové aktivity, činnosti při jednotlivých stupních, sloţení povodňové 

komise, plán vyrozumění a organizace zabezpečení likvidačních prací. [12] 

 

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

Zákon vysvětluje základní pojmy problematiky povodní, definuje jednotlivé SPA, zabývá se 

také povodňovými orgány, předpovědní a hlásnou sluţbou, povodňovými plány, zabezpečovacími 

pracemi atd. [11] 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba státní podnik. Zajištění ochrany města Sušice před 

povodněmi (Návrh technicko- ekonomického řešení).  Praha, 1994.  

Tato publikace řeší příčiny povodní v roce 1993 a navrhuje technická opatření, která mají 

podobným událostem zabránit. [16] 

 

MATĚJKA, J. Metodická příručka pro stavbu mobilních protipovodňových stěn. 1. vyd. 

Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2003. 137 s. ISBN 80-86640-16-7. 

Příručka informuje o typech a účinnosti protipovodňových stěn. [35] 

 

Povodňová kniha obce Sušice, Sušice: 1993. 

V knize jsou zaznamenány přijaté zprávy s uvedením odesílatele, zapsány naměřené 

hodnoty hladiny řeky v různých časových úsecích, obsahy příkazů a úkolů, popis provedených 

opatření, výsledky povodňových prohlídek. [15] 
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3 Charakteristika regionu  

 3.1 Město Sušice 

Sušice se rozprostírá na obou březích dříve zlatonosné řeky Otavy na ploše 16,6 km
2

 s 

počtem obyvatel 11 523. Dosahuje 465 m nadmořské výšky, patří do Plzeňského kraje, okresu 

Klatovy. Je bývalé královské město, nazývané bránou Šumavy, které proslulo výrobou sirek.  Od 

roku 2003 je obcí s rozšířenou působností pro třicet okolních vesnic, coţ ukazuje Obrázek 1. 

Velikost správního území je 4 564 ha, velikost správního území obce s rozšířenou působností pak 

78 154 ha [1].  

 

Obrázek 1 Mapa správního obvodu [2] 

Sušice je druhým největším městem klatovského okresu a řadí se do mikroregionu Šumava - 

západ. Nachází se asi 25 km jihovýchodně od Klatov. Druhým nejbliţším větším městem jsou 

Strakonice vzdálené asi 38 km.  

Nejbliţší silnice I. třídy (silnice I/ 22), která spojuje města Domaţlice, Klatovy, 

Horaţďovice a Strakonice se městu zdaleka vyhýbá, ze Sušice vedou pouze silnice II. třídy (II/ 169, 

II/ 171 a II/ 187). Přímo v centru Sušice se nachází dva silniční mosty přes řeku, jeden směřuje 

k obci Dlouhá Ves a druhý k PDA, a 3 lávky u Ostrova Santos, na nábřeţí a u PDA. 



4 

 

Většina města se rozkládá na západním břehu Otavy. Na východ od řeky se terén částečně 

zvedá. V centru města se nachází památková zóna, většina historických objektů a náměstí s radnicí 

a historickou kašnou. Sídliště jsou postavena v okolí centra, rodinné domky v okrajových částech 

města [3]. Průmyslová oblast je umístěna převáţně směrem k nádraţí. Zde jsou dnes jiţ hodně 

továrny bývalého výrobního komplexu Solo sirkárna a.s. Jen v malé části těchto prostor sídlí firma 

Solodoor a.s., která vyrábí různé typy dveří. Dále v průmyslové části má své sídlo Spak Foods s.r.o. 

Průmysl je zastoupen i v okolí centra města, například Dopla Pap a.s. s tradiční výrobou kelímků, 

plastového nádobí atd. 

Leţí v předhůří Šumavy, ve Svatoborské vrchovině, je sevřena v údolí mezi kopci, kde 

dominuje vrch Svatobor s nadmořskou výškou 845 m, dále pak kopec Stráţ (551 m), Ţiţkův vrch 

(619 m) a Kalovy (727 m). Nachází se na okraji Národního parku Šumava [1].  

 3.2 Hydrologie 

Povrchové vody NP Šumava tvoří rašeliniště, síť vodních toků a ledovcová jezera. To 

doplňují umělá vodní díla jako plavební kanály, náhony a umělé nádrţe [4].  

Hlavní hydrologickou osou oblasti jsou řeka Otava a Vltava. Tyto řeky i jejich zdrojnice 

patří k úmoří Severního moře [5]. Obě největší šumavské řeky pramení v oblasti šumavských plání 

v centrální části pohoří.  Řeka Otava odvodňuje západní část NP Šumava. Řeka Vltava odvádí vodu 

z jihočeské části NP Šumava a pramení jako Černý potok [6].  

 3.2.1 Otava 

Vodopisně patří česká Šumava k povodí řeky Vltavy. Otava se u hradu Zvíkova vlévá do 

Vltavy jako její levostranný přítok. Zpočátku má balvanité řečiště, vyhloubené v ţulách a 

krystalických břidlicích. Rozlehlé šumavské lesy na horním toku Otavy poskytují řece pravidelnější 

a rovnoměrnější průtok i dostatek vody v období sucha [5]. Její délka je 113 km, odvodňuje povodí 

o rozloze 3788 km
2
.  Vzniká soutokem horských říček Křemelné a Vydry pod Čeňkovou pilou na 

Šumavě. Odtud teče směrem k Sušici, kde se postupně přes Horaţďovice, Strakonice a Písek 

dostává k soutoku s Vltavou. Otava byla v minulosti významnou dopravní tepnou a zdrojem obţivy 

místních obyvatel. Dnes je vyhledávána hlavně rybáři a vodáky [7]. 

Do povodí Otavy patří Luzenský potok, Javoří potok, na severu města se do Otavy vlévá 

říčka Ostruţná, dále pak v popisovaném území Volšovka, Losenice a Nezdický potok.  

 

http://www.npsumava.cz/
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Obrázek 2 Soutok Vydry a Křemelné [8] 

 3.2.2 Vydra 

První ze základních dvou zdrojnic Otavy pramení v pohraničním pásmu pod Lůzným 

v nadmořské výšce 1192 m, je dlouhá 23,1 km po soutok se Křemelnou, povodí měří 146,1 km
2
. 

Zdrojnice Vydry jsou Modravský, Roklanský, Filipohuťský a Hamerský potok. Má balvanité 

řečiště, údolí jsou těsná a bez niv [5].  

 3.2.3 Křemelná 

Křemelná, druhá ze zdrojnic Otavy, pramení pod Pancířem v nadmořské výšce 1163 m n. m. 

Je dlouhá 30,3 km s plochou povodí 171,6 km
2
. Hlavní zdrojnicí je Prášilský potok. Údolí je méně 

zaříznuté a širší [5]. 

 3.3 Klima 

Šumava se nachází v oblasti přechodného středoevropského klimatu, uplatňují se zde vlivy 

oceánského i kontinentálního klimatu. Pro oblast Sušice podle [9] platí, ţe průměrná roční teplota je 

7,4 °C, počet letních dnů, kdy maximální teplota dosáhne nebo překročí 25 °C, je 30 aţ 40. Počet 

mrazových dnů, kdy minimální teplota klesne pod 0 °C, je pak 110 aţ 130 a ledových dnů, kdy 

maximální teplota nevystoupí nad bod mrazu, 40 aţ 50. 
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Obrázek 3 Průměrné teploty v jednotlivých měsících  

 

 

Obrázek 4 Průměrný úhrn sráţek v jednotlivých měsících  

 3.4 Geologie a horopis 

Z geologického hlediska se Šumava vytvářela jiţ od období prahor, postupně procházela 

dalšími proměnami. Sušicko je budováno rulami, které byly proniknuty při své přeměně vyvřelou 

ţulovou hmotou. Okolní vrchy, jako Svatobor a Kalovy, jsou tvořeny z vápencové ruly. Krystalické 

vápence jsou rozšířeny v kalovském hřbetu, přes nádraţí a největší mocnosti dosahují mezi 

Dobršínem a Rabím. Vnitřní město pak leţí na říčních štěrcích otavské nivy a v otavském korytu na 

mnoha místech vyčnívá rulová skála [10].   

Celkový ráz povrchu se dá rozčlenit na pásma. Pro Šumavu jsou typické náhorní roviny 

zvané pláně, které tvoří nejvyšší pásmo, pásmo pohraniční. Jsou to ploché územní celky, částečně 

bezlesé, nacházející se v nadmořské výšce od 800 m (Kochánovské pláně) po 1250 m (Modravské 

pláně). Na pláních se nalézají vzácná rašeliniště vrchovištního typu, kterým se říká slatě. Na 

některých z nich najdeme zachovalá rašelinná jezírka. V dnešní době přístupné jsou Tříjezerní slať 

nad Srním, Jezerní slať u Horské Kvildy a Chalupská slať u Svinné Lady. Další pásmo zaujímá 

zbytek oblasti. Jeho nadmořská výška je v rozmezí 450 m n. m. – 1000 m n. m. Celá tato část je 

silně rozčleněna říční erozí. Okolo Sušice se tyčí kopce Šumavského podhůří - Svatoborské 

vrchoviny [10].  
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4 Možné ohrožení obyvatel Sušice 

V této kapitole čerpám informace z internetových stránek Městského úřadu v Sušici [1]. 

HZS ČR byla vyhodnocena rizika, která ohroţují ţivoty, zdraví a majetek obyvatel Sušice. Mezi ně 

se řadí únik čpavku na zimním stadionu, protoţe je zde vyuţíváno 985 kg čpavku pro potřeby 

chlazení. Další riziko představují poţáry lesů, jedná se hlavně o celou oblast jiţně od Sušice, kterou 

zaujímají obce Kašperské Hory, Modrava, Prášily, Srní, Horská Kvilda, Rejštejn a i částečně 

Hartmanice. Likvidace poţárů je zdlouhavá, hoří nejen stromy, ale i podzemní část, vyznačují se 

také sloţitostí likvidace z důvodu špatné přístupnosti poţární techniky a sloţitostí odběru poţární 

vody. Poţár a následné šíření zplodin hoření nebezpečných látek hrozí v okolí firmy PAP Sušice, 

kde se skladuje 300 t polystyrenu a 130 t polypropylenu.  Dále je moţný výbuch obilného prachu v 

sile, zásobníky jsou na 21 tisíc tun obilí, a únik chloru v úpravně vody v Sušici, kde je pouţíván 

kapalný chlor. Celkem je zde umístěno 10 tlakových lahví po 45 kg kapalného chloru. Rizikem jsou 

ovšem i povodně.  
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5 Vymezení základních pojmů 

 5.1 Mimořádná událost 

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [11].  

 5.2 Povodeň 

Podle zákona o vodách [12] § 64 se povodněmi rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny 

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

vodního toku a můţe způsobit škody.  

Povodeň můţe být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými sráţkami nebo 

chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla (zvláštní 

povodeň) [12]. 

 5.3 Stupně povodňové aktivity   

Podle zákona o vodách §70 [12] se udávají tři stupně povodňové aktivity. 

 5.3.1 První stupeň (stav bdělosti)  

Stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny 

takového nebezpečí. Tento stupeň vyţaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku, činnost 

zahajuje hlásná a hlídková sluţba.  

 5.3.2 Druhý stupeň (stav pohotovosti)  

Stav pohotovosti se vyhlašuje, kdyţ nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale 

nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Aktivizují se povodňové orgány a další 

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

provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

 5.3.3 Třetí stupeň (stav ohrožení)  

Stav ohroţení se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, 

ohroţení ţivotů a majetku v záplavovém území. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle 

povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.  



9 

 

6 Charakteristika povodní 

 6.1 Činnost povodňové komise  

Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA podle [13] je následující. 

 6.1.1 Stav bdělosti 

Tajemník povodňové komise informuje předsedu povodňové komise, stav hladiny se sleduje 

1x denně, podle potřeby i vícekrát v součinnosti s MP, tajemník provádí zápisy do povodňové 

knihy. 

 6.1.2 Stav pohotovosti  

Tajemník informuje předsedu a členy PK. Zajišťuje se prognóza na sráţkoměrných 

stanicích, vyrozumívají se obce ve správním obvodu, Městský úřad v Horaţďovicích a ohroţené 

objekty v Sušici, PS Sušice, dochází k zahájení opevňovacích prací, nařizuje se zahájení evakuace 

táborů na povodí řek, uvědomují se dodavatelé techniky pro zabezpečovací práce, sleduje se stav 

hladiny řeky, zabezpečují se zdroje pitné vody, vyrozumívají se příslušné objekty pro zabezpečení 

náhradního ubytování.  

 6.1.3 Stav ohrožení  

Činnost řídí předseda povodňové komise. Uvědomují se orgány kraje podle plánu 

vyrozumění, vyhlašuje se stav ohroţení městským rozhlasem. Dále se povolává technika na 

zabezpečovací práce. Při růstu hladiny řeky se nařizují opevňovací práce, evakuace obyvatel. PČR a 

MP zajišťují pořádkovou sluţbu, uzavírají komunikace, hlídají opuštěný majetek. Také se poskytuje 

pomoc obcím podle moţností, připravuje se k činnosti skupina pro řešení humanitární pomoci, 

nouzového zásobování vodou. 

 6.1.4 Opadnutí hladiny  

Činnost stále řídí předseda, hasiči a dobrovolníci pomáhají podle poţadavků občanů při 

odstraňování škod, zjišťují se škody na majetku, koordinuje se humanitární pomoc.  
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 6.2 Hlásné profily 

 6.2.1 Otava - Sušice 

Hlásný profil je pro stanici Sušice umístěn na pravém břehu u mostu u objektu vojenské 

správy. Pro stanici Sušice, jejímţ provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav České 

Budějovice platí podle [14], ţe zde má řeka Otava průměrný roční stav 47 cm a průměrný roční 

průtok 10,5 m
3
.s

-1
. V [9] jsou uvedeny hodnoty, které jsou obsaţeny v Tabulce 1 a 2. 

N-letý průtok je takový, který je dosaţen nebo překročen v dlouhodobém průměru jednou za 

n- let.  

 

Tabulka 1 Průtoky pro Qn na hlásném profilu v Sušici 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m
3
.s

-1
] 101 185 225 323 369 

 

Tabulka 2 Hodnoty SPA na Otavě v Sušici 

Stupně povodňové aktivity [cm] Q [m
3
.s

-1
] 

1.SPA - Bdělost 120 59 

2.SPA - Pohotovost 150 87 

3.SPA - Ohroţení 175 115 

 

 6.2.2 Křemelná 

Hlásná stanice pro řeku Křemelnou se nachází na levém břehu u silničního mostu na trase 

Srní - Hartmanice ve stanici Stodůlky. Jejím provozovatelem je opět ČHMÚ České Budějovice. 

Podle [8] je průměrný roční průtok Křemelné 3.24 m
3
.s

-1
. 

 6.2.3 Vydra 

Hlásná stanice řeky Vydry je umístěna na pravém břehu 300 m po proudu od silničního 

mostu Filipova Huť – Modrava. Průměrný roční stav je 57 cm a průměrný roční průtok 3,01 m
3
.s

-1 

Průtoky Křemelné a Vydry pro jednotlivé  Qn a hodnoty SPA jsou zaznamenány v Příloze 2. 
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 6.3 Ohrožená místa při řece 

Po celém toku Vydry a Křemelné nehrozí větší ohroţení staveb, zaplavená oblast je pouze v 

blízkosti koryt řek. Ohroţení nastává aţ po soutoku, a tedy vznikem řeky Otavy u Čeňkovy Pily. 

Těmito místy jsou Paulina louka u Rejštejna, Rejštejn, kemp Radešov, chatová oblast v Anníně, 

autokemp Nové Městečko, pila v Dlouhé Vsi, škola v přírodě v Nuzerově, Páteček, Luh v Sušici, 

Santos, letní tábor Jitřenka, areál TJ Sušice, centrum Sušice, Nádraţní ulice, vodácké tábořiště na 

nádraţí a další místa v blízkosti řeky [13].  

 

 6.4 Historie povodní na řece Otavě v Sušici 

V bakalářské práci se zabývám charakteristikou dvou největších povodní, které město 

Sušice zasáhly.   

Při popisu povodní v letech 1993 a 2002 vycházím převáţně ze zápisů z kroniky města 

Sušice [15], Povodňové knihy [16] a [17], obracím se ale také na občany, pamětníky města Sušice a 

jejího blízkého okolí. Také čerpám ze svých zkušeností, ale to se týká spíše jen povodně z roku 

2002, v roce 1993 mi bylo přece jen 7 let a jen matně si na tuto událost pamatuji.  

Povodně jsou na Sušicku zaznamenány většinou ve dvou obdobích. V zimním období je 

příčinou náhlé oteplení vyvolávající tání sněhu v oblasti prameniště Vydry a Křemelné. Tání je 

typické spíše pro jarní měsíce, kdy ho doprovázejí vydatné dešťové sráţky se současným 

minimálním vsakováním v důsledku promrzlého povrchu. Předcházely-li silné mrazy, pak dochází 

k vytváření ledových ker, které průchod povodně komplikují.  V létě jsou příčinou dlouhotrvající 

vydatné deště nebo opakované bouřkové přívaly. Na jaře a na podzim se extrémní povodně 

vyskytují ojediněle. 

Podle kroniky [15] pochází nejstarší známá zmínka o povodni z pera roţmberského 

kronikáře Václava Březana z roku 1559. Další povodeň postihla město roku 1779, ve dnech 4. a 5. 

prosince. Otava zatopila dolní předměstí, vzala všechny menší mosty i most klášterní. V roce 1784 

přišla velká voda 26. února v noci. Uvádí se, ţe povodeň vyvrátila první známá Boţí Muka ve 

městě. Místo, kde stály, dodnes označuje litinový kříţek, který se nalézá proti sušické Sokolovně.  

Povodeň se také podílela na velkém neštěstí v roce 1859. Tehdy v Sušici bývalo starým 

obyčejem konat tzv. Emauzské procesy v noci o Boţím hodu velikonočním. V tomto roce propukla 

epidemie cholery a k poboţnosti se 24. dubna sešlo nebývalé mnoţství lidí, podle tehdejšího 

kronikáře přes 2000 lidí. V jedenáct hodin přešel průvod na most ke kapli, umístěné uprostřed 

mostu. Z důvodu rozvodnění Otavy nebylo pro hukot vody kazatele dobře slyšet, lidé se proto tlačili 

blíţe ke kapli a tím i na zábradlí dřevené části mostu. Zábradlí povolilo tlaku a uvolnilo se. Dřevěná 



12 

 

konstrukce se zřítila a s ní i lidé do Otavy. Většině se naštěstí podařilo zachránit, přesto bylo 52 

mrtvých a 30 těţce zraněných.  

Dále v Příloze 6 podle [18] uvádím přehled historických povodní s nejvyšší výškou hladiny 

a zaznamenaným průtokem. 

 6.4.1 Povodeň v prosinci 1993 

Dne 19. 12. 1993 ovlivňovala území ČR a zejména Šumavu zvlněná studená fronta, 

provázená vydatnými sráţkami. Na nejbliţší horské meteorologické stanici Churáňov, která není v 

povodí Otavy, byly zaznamenány sráţkové úhrny 18 mm, 20. 12. pak 53,6 mm. Denní teplotní 

maxima se pohybovala kolem + 6 °C. Déšť byl tedy podporován intenzivním táním sněhu. 21. 12. 

1993 bylo ČHMÚ zaznamenáno 21 mm vodní hodnoty sněhu na Churáňově, na Prášilech, v povodí 

Křemelné, 67, 6 mm a na Filipově Huti, která je v povodí horní Otavy a tedy ovlivňuje město 

Sušice 104, 8 mm. 

Z naměřených hodnot hladiny řeky u PDA, které byly zaznamenány v [15], jsem sestavila 

graf průběhu povodně Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5 povodně v roce 1993 na Otavě v Sušici 

 

Voda vybřeţila 21. 12. 1993 v ranních hodinách. Nad městem došlo v inundačním území na 

jejím levém břehu k zaplavení sportovního areálu, dětského hřiště, tenisových kurtů, nově 

postaveného Fitness centra, Luhu, včetně srubového tábora. Na Fufernách voda pronikla oknem do 

domu čp. 10 paní Kučerové a turbulencí způsobila zřícení nároţí tohoto domu. Voda tekla přes 

most do Pelantova mlýna, ten byl doslova ucpán nánosy dřeva a ve 13 hodin po opadnutí vody se 

zhroutil včetně pilíře. Voda se dostala k děkanskému kostelu sv. Václava, odtud Kostelní ulicí na 

náměstí Svobody a do všech přilehlých níţe poloţených ulic. Největší hloubky dosahovala údajně v 
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prostoru hotelu Koruna v dolní části náměstí Svobody, a to 70 cm. Většina obchodů byla zatopena, 

rovněţ i řada dalších objektů, hlavně sklepních prostor. Voda vytékala také z potoka Roušarka přes 

parkoviště u stadionu na Volšovskou ulici. Dále se dostala přes vysoký břeh u elektrárny, u mlýna, 

z ulice Na Valše, za pekárnou pana Rendla na křiţovatku u Boţích Muk a rovněţ zaplavila továrnu 

Solo a silný proud vody tekl aţ k nádraţí a do okolních ulic. Na pravém břehu Otavy bylo částečně 

pod vodou nábřeţí J. Seitze. Pod městem bylo zdevastováno vodácké tábořiště na levém břehu nad 

ţelezničním mostem. 

V povodí Otavy jsou umístěny závody i menší provozovny na zpracování dřeva. Některé z 

těchto objektů byly zaplaveny a z různých míst došlo k úniku rozměrnějšího dřeva, coţ přispělo k 

lokálnímu dočasnému zatarasení řečiště. Stromy byly vodním ţivlem rovněţ vyvráceny a polámány 

a některé popadaly do řeky, a tím byl zmenšen průtočný profil. Došlo i ke zřícení části nového 

úseku silnice nad Rejštějnem, uvedené do provozu v roce 1992. To způsobilo objíţďku v délce přes 

30 km pro místní obyvatelstvo, včetně autobusů.  

Povodňová komise Městského úřadu Sušice pracovala od 20. 12. od 9 hodin do 23. 12. 

1993. 21. 12. 1993 v 1:15 hod. byla vyhlášena pohotovost Hasičskému záchrannému sboru. Činnost 

povodňové komise za přispění pomoci místních hasičů jak dobrovolných, tak i profesionálních byla 

hodnocena velmi kladně. Nejvíce ohroţení občané ze tří domů na Fufernách, Fitness centra a 

z Havlíčkovy ulice byli včas ze svých obydlí evakuováni. Velmi dobrá byla i součinnost povodňové 

komise s Okresním úřadem v Klatovech. 

1. SPA bylo dosaţeno 20. 12., hladina kulminovala 21. 12. v 9 hodin a od té doby klesala. 

Následkem povodně došlo k rozsáhlým škodám na toku, objektech, zástavbě, pozemcích a 

porostech. Celkové finanční ztráty, které způsobila povodeň ve městě na majetku, se mi bohuţel 

nepodařilo dohledat. Důleţitá je však skutečnost, ţe nebyl ohroţen ţádný lidský ţivot. 

Dalším z faktorů, který prokazatelně ovlivnil značné ztráty na majetku, byl moment 

překvapení. Povodeň přišla bez varování. Lidé neměli zkušenosti s velkou vodou, a proto byly 

důsledky katastrofální. 

Fotografie k této povodni uvedené v Příloze 3 mi poskytl pan Broţa, pamětník města Sušice. 
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 6.4.2 Povodeň v srpnu 2002 

Na začátku roku 2002 se na Otavě v Luhu nahromadily ledové kry, které zatarasily řeku tak, 

ţe se z části vylila z koryta v prostoru Luhu. Musela zasáhnout těţká mechanizace. Větší kalamita 

však nevznikla. Otava v roce 2002 udeřila třetím stupněm povodňové aktivity jiţ 21. března. Sušičtí 

profesionální hasiči tehdy zachránili desetiletého chlapce, který se vypravil na obhlídku Otavy.  

Další útok povodně nastal 7. srpna téhoţ roku. Vytrvalý prudký déšť naháněl obavy. 8. srpna 

byl v Sušici v ranních hodinách vyhlášen 2. SPA. Hasiči pomáhali skupině nezodpovědných 

vodáků, kteří uvízli na Panském jezu a nemohli se z něj odrazit. Voda v té době dosahovala 157 cm. 

Během dopoledne hladina řeky klesla o 29 cm na 128 cm a dále klesala. 

11. 8. 2002 byla tehdejší starostka města Sušice informovaná od ČHMÚ o očekávaných 

vydatných sráţkách, a tedy i zvýšení hladiny řeky. V ranních hodinách dne 12. 8. voda udeřila 

znova. Přívalové deště mnohonásobně zvedly hladiny řek. Jiţ od vyhlášení 1. SPA v ranních 

hodinách obyvatelé budovali zátarasy, připravovaly se pytle s pískem, zabezpečovaly se domy a 

vyklízely sklepy. Městská policie informovala tábory. Svolána byla povodňová komise. Následně 

byl vyhlášen 3. SPA. Dále byly informovány firmy Spak a pekařství Rendl, MěÚ v Horaţďovicích 

a Ţichovicích. Ve 12:15  byly poţádány regionální rozhlasy o zveřejnění zprávy o situaci. Ve 14:40 

došlo k první evakuaci hostů a personálu ve Fit hotelu na Fufernách. Řeka kulminovala 12. 8. 

v odpoledních hodinách, kdy její hladina u PDA dosáhla necelé 3 m. V tu dobu se jiţ řeka rozlévala 

po městě, včetně náměstí. 

Opět na základě zaznamenaných výšek hladin v Povodňové knize jsem mohla sestavit 

průběh této povodně jak na Otavě v Sušici Obrázek 6, tak i na Vydře na Modravě Obrázek 7. 

 

 

Obrázek 6 Průběh povodně v roce 2002 na Otavě v Sušici  
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Obrázek 7 Průběh povodně v roce 2002 na Vydře 

 

Mezi nejvíce zaplavené části Sušice patřily ulice Nádraţní, Praţská a Šumavská. Voda 

zatopila mnoho domů, komunikací, areálů firem, Luh, fotbalový stadion, městské studny s pitnou 

vodou. Škody byly v Sušici vyčísleny zhruba na 78 miliónů Kč, na majetku města necelých 16 

miliónů, u podnikatelských subjektů 12 miliónů a u občanů města na nemovitém majetku 45 

milionů. Na městských lesích napáchaly povodně škody za více neţ 800 000 Kč, přičemţ nejvíce 

byly poškozeny lesní cesty. Škody se nevyhnuly ani Národnímu parku Šumava. Město obdrţelo 

finanční pomoc od státu 2,8 milionů Kč.  

Povodeň probíhala od 7. srpna, 8. srpna dosáhla 2. SPA a hladina klesala, ale kvůli 

vydatným sráţkám se vrátila 11. srpna, hladina kulminovala 12. 8. v 16 hodin. Ve srovnání s rokem 

1993 trvala o 4 dny déle. Přestoţe hladina kulminace byla v roce 2002 vyšší neţ v roce 1993, došlo 

díky vytvoření některých protipovodňových opatření po předchozí velké povodni k menším škodám 

a zaplavení. 

Po povodni město zajišťovalo rozvoz pitné vody, dezinfekčních a mycích prostředků, 

zakoupilo vysoušeče místností, několik jich dostalo také jako humanitární pomoc, či sponzorský 

dar. Radnice zaloţila veřejnou sbírku. 12 000 Kč ze sbírky dostali občané, kteří měli zatopené 

obydlí. Tato povodeň byla důvodem pro vybudování systému varování a vyrozumění, který dosahá 

i do okolních obcí Sušice, aby byli občané včas varováni. 

Fotografie z této povodně jsou uvedeny v Příloze 5 a byly mi poskytnuty Městským úřadem 

v Sušici. V Příloze 8 uvádím výpověď k těmto dvěma povodním z pohledu pamětníka pana Broţi. 

Do následující mapy Obrázek 8 jsem zakreslila na základě výpovědí občanů a kroniky 

Sušice zaplavené území v roce 1993 červeně a v roce 2002 ţlutě. Je zde patrné, ţe v roce 2002 se 

voda opět dostala na náměstí, ale částečně se vyhnula postranním uličkám a úplně Lerchově ulici. 
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Obrázek 8 Zaplavené území v roce 1993 a 2002 [8] 
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7 Činnost JPO a vývoj jejich technického vybavení s ohledem 

na nasazení při povodních 

7.1 Činnost jednotek SDH  při povodních 

Po konzultaci s jednotlivými veliteli, starosty, strojníky, či členy zásahové jednotky SDH 

mohu shrnout, ţe činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů, které podle Poţárního 

poplachového plánu spadají pod Sušici a její tři části, byly při kaţdé povodni, která zasáhla město a 

její okolí, téměř shodné.   

Jednotky povolané na místo události provádějí záchranné práce a plní úkoly uloţené 

Povodňovou komisí obce Sušice. 

Velitelem zásahu bývá velitel profesionální jednotky Sušice. V případě nedostatku sil a 

prostředků jsou na ţádost velitele zásahu povolávány okolní SDH podle poplachového plánu. Ty 

jsou na místo události vysílány pomocí KOPIS HZS Plzeňského kraje.  

Většina sborů dobrovolných hasičů při povodních působila v místě své dislokace a starala se 

o zabezpečení objektů ohroţených vodou z potoků, které protékají obcemi a jsou i přítoky řeky 

Otavy. Evakuovala místní obyvatele, zajišťovala jim týlové zabezpečení, po opadnutí hladiny 

odčerpávala vodu ze sklepů. Některé sbory byly na popud velitele zásahu povolány přímo do 

Sušice, aby pomáhaly zajišťovat technickou pomoc.   

V prvotní fázi povodní mezi hlavní činnosti patřilo upozorňování ohroţených obyvatel na 

hrozící nebezpečí povodně, následovala evakuace lidí z ohroţených objektů a kempů. Na ţádost 

občanů pomáhali hasiči s evakuací majetku z ohroţeného území. Stavěli hráze z pytlů s pískem, 

zprůchodňovali toky, mosty a silnice od vyvrácených stromů, polámaných větví a uvolňování a 

čištění koryt od nánosů. Řídili dopravu v místech, kde se voda vylévala na silnici, nebo tam, kde 

došlo k vyvrácení stromů na komunikace. Po celou dobu povodní probíhal monitoring toků, zda 

nedochází ke zvedání hladiny, a vytipovávali se místa největšího ohroţení a přijímala se různá 

opatření pro sníţení škod. Během povodní docházelo i k odčerpávání vody v objektech, kde hrozila 

odstávka elektřiny, nebo například v pekárně. Po opadnutí hladiny čerpali hasiči jak profesionální, 

tak i dobrovolní vodu ze zatopených sklepů, studní, odstraňovali naplaveniny a bahna z obytných 

částí rodinných domů a dalších objektů, na ţádost občanů pomáhali s odklízením poničených věcí 

a odklízeli naplaveniny, čistili prostory. 

Hasiči pracovali během povodní téměř bez odpočinku, odvedli hodně dobré a obětavé práce.  
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 7.2 Činnost jednotky z PS Sušice při povodních v roce 2002 

  

12. 8. 2002 v 7:56 byl vyhlášen výjezd pro PS Sušice na technickou pomoc, jednalo se o 

padlý strom přes vozovku na silnici do Tedraţic. Na místo vyjela jednotka se 4 příslušníky a 

s technikou CAS K 25 LIAZ. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe se jedná o olši průměru cca 20 

cm. Po rozřezání stromu motorovou pilou a uklizení komunikace se jednotka vrátila na základnu. 

V 8:10 hlásilo OPIS HZS Klatovy, ţe v Hájkově ulici na konci města je ucpaná vpusť do kanalizace 

a voda teče po silnici do města. Na místo vyjela jednotka se Škodou Forman. Bylo zjištěno, ţe vtok 

do kanalizace, která protéká pod silnicí, je částečně ucpán, následně byl vyčištěn. 

V 8:49 padlý strom přes vozovku u Dlouhé Vsi. Cesta k zásahu byla komplikovaná tím, ţe 

jednotka musela projíţdět zatopenou komunikací v délce cca 500 m. V  8:53 hlásí OPIS HZS KT 

prasklou hráz rybníka v obci Podmokly, který začíná zaplavovat rodinný dům. Na místo zásahu 

vyjela jednotka ze stanice Sušice s technikou DA 12+ člun, CAS 25 K LIAZ, Š 135 Forman.  Voda 

zatopila 7 domů a naplavené dřevo zatarasilo most. Z tohoto důvodu bylo nutno v celé obci vypnout 

elektrický proud a povolat z místního JZD kolový nakladač, který bude provádět vytaţení 

naplaveného dříví z pod mostu. Následným průzkumem tří příslušníků bylo zjištěno, ţe z jednoho 

domu je nutno zachránit 3 dospělé osoby a jedno dítě. Z důvodu silného proudu vody bylo zapotřebí 

jistit člun záchrannými lany. Zachráněné osoby byly naloţeny na člun a převezeny na bezpečné 

místo a předány starostovi obce. Policie ČR Sušice z důvodu zaplavené komunikace musela 

odklonit dopravu směrem na Ţihobce. V 9:43 odesílá VZ CAS 25 K LIAZ na základnu z důvodu 

povodně a další záchrany osob v Horské Kvildě.  

V 11:12 vyjela jednotka do Radešova, kde provedla evakuace osob a materiálu v dětském 

táboře Radešov. Pouţitá technika byla PV3S a Š Forman. Tábor byl jiţ zatopený.  Děti a dospělí 

byli převezeni na vozidle PV3S  do kulturního domu. Při evakuaci osobních věcí voda stoupla aţ do 

výše 70 cm, bylo nutné provést jištění pomocí lan zasahujícími příslušníky. 

V 11:43 hlásil OPIS KT ţádost o pomoc při evakuaci lidí ve Volšovech. Na místo vyjela 

jednotka s technikou DA 12 Avie a gumovým člunem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe ve 

dvou domech je celkem 5 dospělých osob, které je třeba převézt na gumovém člunu do bezpečí. Na 

pomoc byla přivolána jednotka SDH Volšovy. 

Ve 13:28 vyjeli hasiči evakuovat dětský tábor Muchomůrka za Annínem z důvodu zvyšující 

se hladiny řeky Otavy. Po příjezdu byla voda rozlitá po celém prostranství tábora. Okamţitě byla 

zahájena evakuace osob a poté základního materiálu na bezpečné místo. Osoby i materiál byly 

umístěny do nouzového ubytování v Sušici. Celkový počet evakuovaných byl 15 dospělých a 2 psi.  

Ve 14:43 proběhla evakuace dvou osob z domu čp. 136 z nábřeţí Jana Seitze. V té době voda 
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z břehů vystoupila do výšky 60 cm. V 15:06 v prostoru u koupaliště u domu čp. 165  byla 

postavena protipovodňová hráz z pytlů s pískem. V 15:13 OPIS KT ţádá záchranu osob v Sušici Na 

Fufernách. K mlýnu a vile v té době tekla voda ve výši 1 m. Lidi byli zachraňováni pomocí člunu, 

který byl z důvodu velkého proudu jištěn záchrannými lany. Ve mlýně se nacházely 2 osoby a ve 

vile 5 osob, pes a kočka. V 15:27 probíhala evakuace osob v areálu školy v přírodě v Nuzerově. Na 

místo zásahu vyjela jednotka s technikou CAS, člun, DA 12. Celý areál školy byl zatopen do výše 1 

m. Pomocí člunu byly evakuovány čtyři kuchařky, poté z druhého pavilonu 4 dospělé osoby a 4 

děti.  

Jednotka cestou na stanici byla přivolána k rodinnému domu v Dlouhé Vsi. Průzkumná 

skupina jištěná lany se vydala k domu. V domě bylo 25 cm vody a dvě osoby v důchodovém věku. 

Přes velkou snahu a naléhání nechtěli obyvatelé dům opustit, poté byli převezeni na PV3S. V 16:44 

hasiči evakuovali čtyři osoby z chaty v Hrádku.  Ve 22:27 ţádala povodňová komise města o odvoz 

nových pytlů, které poté hasiči a dobrovolníci naplnili pískem. 

Ve 22:52 přišla ţádost o uvolnění můstku na potoce Roušarka u dětského hřiště. Zaklíněný 

strom byl vytaţen pomocí bagru a zbylé naplaveniny vytahány na bezpečné místo. Po uvolnění 

voda klesla asi o 15 cm 13. 8. ve 3:35 u Domova důchodců byly postaveny hráze z pytlů s pískem 

před bočním vchodem do budovy. Poté byl na ţádost PK proveden průzkum v Nádraţní ulici. V 

8:43 byly evakuovány čtyři osoby z ulice Praţská pomocí CAS a gumového člunu. V 16:11 z ulice 

Nádraţní byla evakuována domácí zvířata ze zatopeného zemědělského stavení. Byl zatopený 

kurník, slepice byly pochytány a převezeny na bezpečné místo. V 16:38 v Hrádku u Sušice 

proběhlo čerpání vody ze sklepů, nasazena byla plovoucí čerpadla. 

14. 8. v 8:57 jednotka vyjela na odčerpání vody s technikou Š 1203, kalovým a plovoucím 

čerpadlem ze zatopených sklepních prostorů v ulici T. G. Masaryka, Nádraţní, Pod Nemocnicí a 

Palackého. V 9:04 se čerpala voda s technikou ARO 240 a PPS 12 ze zatopených sklepů v ulici 

Kostelní, na nábřeţí J. Seitze, v ulici Na Příkopech a v Červených Dvorcích čp. 6.  Ve 12:12 

pomocí AZ 30 IFA W 50L likvidovali hasiči strom spadlý na střechu kuchyně v dětském táboře 

v Radešově. Během 15. 8. odčerpávali vodu ze zatopených sklepů a studní [19]. K zásahům podle 

místa události byly podle poplachového plánu povolávány SDH. 

 7.3 Vývoj a posouzení technických prostředků dostupných při 

povodních 

Sběr dat pro tuto kapitolu probíhal následujícím způsobem. Od HZS PK jsem obdrţela 

Poţární poplachový plán pro obec Sušice [20] a její tři části. Je uveden v Tabulce 3, rozmístění 

jednotek pro lepší orientaci jsem zakreslila do mapy Obrázek 9. Poplachový plán je tvořen ze dvou 
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profesionálních hasičských jednotek, jednotky ze Sušice a z Horaţďovic a 14 dobrovolných 

jednotek.  Domluvila jsem si schůzky s jednotlivými veliteli, starosty popř. členy zásahových 

jednotek sborů, kdy jsem se pokusila od kaţdého z nich zjistit jejich současný stav techniky a 

výstroje. Jaké vybavení měli v roce 1993 a 2002 z toho důvodu, abych zjistila, zda došlo 

k nějakému dovybavení. Doplněním byly roky výroby, popřípadě od kdy je prostředek u sboru. 

Dále jsem se dotazovala, jaká byla jejich činnost při povodních a kde zasahovali. Na závěr jsem je 

poprosila o posouzení jejich techniky s ohledem na povodně, co bylo nevyhovující a bylo by 

vhodné nahradit, či doplnit. 

 

Tabulka 3 Jednotky zařazené podle Poţárního poplachového plánu do obce Sušice 

Část obce 1. Stupeň 2. Stupeň 3. Stupeň 

Sušice I JPO I -  Sušice JPO V - SDH Mokrosuky JPO V - SDH Hrádek  

 JPO III -  SDH Sušice  JPO III - SDH Kolinec  JPO V - SDH Chmelná 

 JPO V - SDH Dlouhá Ves  JPO V -  SDH Ţichovice  JPO V - SDH Volšovy  

 JPO V -  SDH Rábí  JPO I -   Horaţďovice JPO V - SDH Ţihobce  

  JPO V -  SDH Budětice JPO V - SDH Mlázovy 

  JPO II - SDH Hartmanice   

Sušice II JPO I - Sušice JPO V - SDH Mokrosuky JPO V - SDH Hrádek  

 JPO III -  SDH Sušice  JPO V -  SDH Rábí  JPO V - SDH Volšovy  

 JPO V - SDH Dlouhá Ves  JPO V -  SDH Ţichovice  JPO V - SDH Chmelná 

 JPO III - SDH Kolinec  JPO I -    Sušice JPO III - SDH Velhartice  

  JPO V -  SDH Budětice JPO II - SDH Hartmanice  

  JPO V - SDH Mlázovy  

Sušice III JPO I -  Sušice JPO V - SDH Mokrosuky JPO V - SDH Hrádek  

 JPO III -  SDH Sušice  JPO III - SDH Kolinec  JPO V - SDH Volšovy  

 JPO V - SDH Dlouhá Ves  JPO V -  SDH Ţichovice  JPO V - SDH Chmelná 

 JPO V -  SDH Rábí  JPO V -  SDH Budětice  JPO II - SDH Hartmanice  

  JPO I -   Horaţďovice JPO V - SDH Ţihobce  

  JPO V - SDH Mlázovy  
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Obrázek 9 Mapa rozmístění JPO [21] 

7.3.1 Vývoj technických prostředků u SDH a HZS 

V Příloze 1 uvádím tabulky s technickým vybavením, které měly jednotlivé sbory při 

povodni v roce 1993 a 2002. Připojuji i současné vybavení k 31. lednu 2011, kdy byl mnou 

ukončen sběr dat pro bakalářskou práci. Tabulka je doplněna i roky výroby, popřípadě z jakého 

roku je technický prostředek u sboru. 

 

 

Obrázek 10 Vývoj techniky u SDH 

 

Výše uvedený graf Obrázek 10 ukazuje celkový počet jednotlivého technického vybavení u 

SDH zařazených podle PPP pod Sušici ve sledovaných letech. Je zaznamenán pozvolný nárůst ve 

výbavě CAS u SDH a dovybavení některých sborů plovoucími a kalovými čerpadly. Došlo i 

k dovybavení čluny. V období mezi povodněmi nedošlo k dovybavení jednotek. Pozitivní růst ve 

vývoji techniky je zaznamenán aţ po roce 2002. V roce 1993 a 2002 vlastnily SDH pouze PS 12 

nebo PPS 12, se stříkačkami si museli při povodních vystačit, byl to jediný způsob k odčerpávání 

vody ze zatopených sklepů a obydlí. Během let 2003 aţ 2010 došlo k dovybavení osmi sborů 
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plovoucími, či kalovými čerpadly, 6 sborů má stále jen PS 12.  Kaţdá jednotka vlastní techniku, 

která je schopna čerpadla převést. CAS se lépe vypořádá s obtíţným terénem neţ DA.  

Obrázek 11 a 12 uvádí stáří DA a CAS u jednotlivých SDH.  

       

Obrázek 11 Stáří DA u SDH 

 

    

Obrázek 12 Stáří CAS u SDH 

 

U jednotek SDH je průměrné stáří u CAS 23 let a u DA 25 let, automobily musí projít kaţdý 

rok technickou kontrolou. Dobrovolní hasiči i přes stáří aut udrţují techniku ve stavu, který je 

schopný provozu, i kdyţ se zvedají náklady na opravy.  
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Obrázek 13 Vývoj techniky u PS Sušice a Horaţďovice 

U PS Sušice a Horaţďovice dle Obrázku 13 je vývoj techniky patrný mezi jednotlivými 

povodněmi. V roce 1993 neměla ani jedna stanice kalová čerpadla, stanice v Horaţďovicích 

vlastnila dvě plovoucí čerpadla a kaţdá jeden člun Ultimate.  

Jiţ v roce 1994, ihned po prosincových povodních, došlo k zakoupení jednoho plovoucího a 

tří kalových čerpadel v Sušici. V roce 2006 dostala Sušice motorové kalové čerpadlo Honda, v roce 

2008 s vozem CAS 15 MB Atego další plovoucí čerpadlo a s vozem CAS 15 MB Unimog plovoucí 

čerpadlo Amphibio s výkonem 800 l/ min. Během roku 2007 byla stanice v Horaţďovicích 

dovybavena kalovým čerpadlem Honda WT 30X a dvěma kalovými čerpadly. U obou PS došlo i 

k výměně člunů Ultimate za Zodiac v roce 2006. Obrázek 14 zaznamenává stáří CAS poţární 

stanice v Sušici a v Horaţďovicích. 

    

Obrázek 14 Stáří CAS u HZS 

 

U HZS je průměrné stáří u CAS 9 let. Stanice v Horaţďovicích vlastní CAS 32 T 815 6x6 z 

roku 1989 a CAS 15 MB Atego s rokem výroby 2008. Stanice v Sušici CAS K 25 LIAZ  1829A z 

roku 1995 a CAS 15 MB Atego s rokem výroby 2008 a nově z ledna 2011 Tatru 815/7 4x4 CAS 30. 

Podle Řádu strojní sluţby HZS [22] dvě CAS překročily doporučenou dobu ţivotnosti. Pro 

CAS vyrobenou před rokem 2000 je orientační doba ţivotnosti 8 let. 
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7.3.2 Posouzení technických prostředků a návrh na dovybavení 

Ze zkušeností hasičů není čerpání vody ze sklepů pomocí PS 12 příliš ideální, protoţe 

v případě čerpání zejména při povodních, kdy je voda znečištěná, má za následek zanesení a ucpání 

poměrně citlivého filtru. Hrozí přehřátí motoru vlivem nedostatečného chlazení. Další nevýhodou je 

nedokonalé vyčerpání zbytků vody například ze sklepa. Stříkačka je také příliš těţká a musí ji 

přenášet čtyři hasiči. V dřívějších dobách, kdy jiné technické vybavení nebylo, PS 12 plnila svou 

funkci.  

V poslední době se postupně začínají objevovat u SDH motorová plovoucí čerpadla, 

elektrická ponorná kalová čerpadla nebo motorová kalová čerpadla.  

Plovoucí čerpadlo je vhodné hlavně pro jeho mobilitu a slušnou výkonnost. Voda je 

vyčerpána skoro aţ do dna, zbytek hladiny je kolem 2 cm. Nevýhoda je v chodu spalovacího 

motoru v uzavřených prostorách, kde vznikají jedovaté zplodiny, a hrozí tak otrava oxidem 

uhelnatým. Obsluha musí v takovém případě pouţít dýchací přístroj, nebo musí být zajištěna 

dostatečná ventilace prostoru. 

Elektrické ponorné kalové čerpadlo je moţné nasadit při čerpání sklepů, studní, jímek a 

podobně. Má tichý chod, je lehké, čerpá i znečištěnou vodu s příměsmi písku, kamení a jiných 

částic do velikosti cca 3 cm. Výhodou ponorných kalových čerpadel je dobrá mobilita a široký 

rozsah nasazení. Nevýhoda pak napájení elektrickým proudem z elektrocentrály nebo po povodni ze 

stále funkčních zásuvek v domácnostech.   

U motorového kalového čerpadlo se výkon pohybuje kolem 1000 l/ min. Čerpá i silně 

znečištěnou vodu s příměsmi drobných částic, transport zařízení zvládnou dva hasiči, je zde malá 

spotřeba pohonných hmot. Nevýhoda je stejná jako u plovoucího čerpadla.  

U PS Sušice se při povodních osvědčilo motorové kalové čerpadlo Honda WT 30X. Je lehké 

a na obsluhu stačí pouze dva hasiči. Podle příslušníků ze Sušice je jejich vybavení dostačující, 

velkokapacitní čerpadla nepovaţují za nutné vybavení, nevznikají ţádné laguny, kde by se vyuţila. 

Technika, která se při dávných povodních pouţila, byla na danou dobu vyhovující. Osvědčily se i 

gumové čluny pro evakuaci osob. Kladně byly také hodnoceny pláště do deště a brodicí rybářské 

kalhoty.   

Při povodních v letech 1993 a 2002 nebyly ţádné jednotky  SDH vybaveny kalovými nebo 

plovoucími čerpadly. Funkce jednotek SDH je velmi důleţitá a při povodních obzvlášť cenná. 

Jejich síla spočívá ve vysokém počtu nasazených osob, která se umocňuje dostupným technickým 

vybavením. Jejich hlavními úkoly je, jak jiţ jsem popsala výše, budování hrází z pytlů s pískem, 

evakuace obyvatelstva, pomoc při úklidu a čerpání vody ze sklepů. 
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Dnes z JPO V pouze SDH Dlouhá Ves a Chmelná má k dispozici motorové kalové čerpadlo, 

SDH Hrádek a Budětice pak plovoucí čerpadlo. U SDH Volšovy je letos v plánu od obce zakoupení 

kalového čerpadla Honda. JPO III/1 Kolinec, Sušice a JPO II Hartmanice vlastní jak kalové, tak i 

plovoucí čerpadlo,  JPO III/ 1 Velhartice plovoucí čerpadlo.  

Z toho důvodu bych u jednotek Ţichovice, Ţihobce, Mlázovy, Mokrosuky a Rábí, které 

nedisponují čerpadly, navrhla dovybavení plovoucím motorovým, elektrickým, či motorovým 

kalovým čerpadlem. To by přispělo k tomu, ţe by mohlo při povodních zasahovat více lidí z řad 

dobrovolných hasičů. Po vzoru PS Sušice navrhuji motorové kalové čerpadlo Honda WT 30 X K 3, 

které slouţí k čerpání vody i značně znečištěné s částicemi do 30 mm k vyčerpávání zatopených 

výkopů, jímek a šachet. Má vysoký výkon, snadnou údrţbu a je spolehlivé. Maximální průtok 1 210 

l/ min, sací hloubka 8 m, celkový výtlak 27 m, pouţitý motor Honda GX 240, výkon 6 kW, 

spotřeba paliva 1,4 l/ h, objem nádrţe 6 l, rozměry (d x š x v) 66 x 50 x 52 cm, hmotnost 60 kg, 

čerpadlo má připojení pomocí hadic B [23]. 

Sborům, které vlastní elektrocentrálu, pak doporučuji elektrické kalové čerpadlo, protoţe při 

a po povodních jsou časté výpadky elektrické energie. Jelikoţ je cenově dostupnější plovoucí 

čerpadlo neţ motorové kalové, bylo by pro většinu obcí přijatelnější. Nevýhodu jsem jiţ zmínila 

výše. Přenosné plovoucí čerpadlo PH-1200 Honda GSV. Zařízení je určeno jednotkám PO k 

doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů a k odčerpávání vody ze zatopených 

nebo zaplavených prostor. Výtlak vody z čerpadla je ukončen hadicovou spojkou B75. Maximální 

průtok 1380 l/ min, maximální výtlačná výška 20 m, objem válce 187 cm
3
, spotřeba 1,3 l/ hod, 

maximální výkon 3,8 kW, maximální otáčky 3 600 ot./ min. Hmotnost 29 kg a rozměry (d x š x v) 

82 x 60 x 43 cm [24].  

Dále se nabízí dokoupit sborům čluny a tím jim pomoci usnadnit zásah a nepromokavé 

reflexní pláště Jupiter [25] s podlepenými švy proti průsaku vody a s odnímatelnou vloţkou. 

Protoţe po povodních nastává nárůst leptospirózy, kdy uhyne velké mnoţství hlodavců, a lidé a 

záchranáři v postiţených oblastech často musejí pobývat dlouhé hodiny v záplavové vodě nebo v 

kontaminovaném prostředí, hrozí nakaţení hasičů, proto si myslím, ţe je nutností pouţívat brodicí 

kalhoty 420D [26] se zvýšenou odolností a tepelnou izolací a s vyztuţenou podráţkou. 

Většina jednotek nemá také dorozumívací prostředky a má staré nevyhovující zásahové 

přilby. Současný problém je v tom, ţe nákup nových prostředků je závislý na finančních 

prostředcích od obce, kterých není zrovna moc. 

Zmíněné značky obleků, brodicích bot a typy čerpadel jsem volila na základě doporučení 

hasičů, kteří s nimi mají dobré zkušenosti. 
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8 Posouzení protipovodňových opatření v Sušici 

V této kapitole se budu zabývat aktivními, tak i pasivními protipovodňovými opatřeními, 

která jsou na území města Sušice realizována. Zmíním přírodní, technické a také preventivní 

opatření.  

Z poznatků z povodně v roce 1993 bylo zjištěno, ţe jedním z důvodů vniknutí vody do 

města bylo překročení kapacity koryta Roušarky tím, ţe vybřeţila Otava u jezu na Pátečku a voda 

se dostala do koryta Roušarky. Dále to bylo zatarasení a částečné zřícení mostu u Pelantova mlýna. 

Zatarasením mostu došlo ke vzdutí vody v tomto profilu a voda tekla kolem děkanského kostela do 

historické části města. Přelila se nábřeţní zeď mezi mostem Mládeţe a lávkou 28. října. Po zaplnění 

koryta náhonu mlýna pod Panským jezem došlo k přelití levé zdi do ulice Na Valše a dále do dolní 

části města ulicí T. G. Masaryka. 

 8.1 Přírodní opatření  

Pasivní protipovodňovou ochranou se jedná o opatření a zásahy, které nejvíce přispívají k 

zachování přirozené retence krajiny. S tím je spojeno vyuţití inundací. Inundace je území kolem 

řeky, které je díky morfologii zaplavováno při vylití řeky z koryta. Rozlitím řeky do těchto prostor 

dochází ke sníţení hladiny řeky dále po směru toku. Tento efekt se výrazně sniţuje objekty 

vybudovanými v inundacích, násypy, bariérami z naplavenin, protoţe se tím zmenšuje průtočný 

profil.  

Pro účinné vyuţití inundací při povodních je nezbytné odstraňovat objekty, které jsou 

nefunkční jako staré rozbité ploty, pobořené boudy. Účinné vyuţití inundačních prostor na řece 

Otavě v celém horním toku od Čeňkovy Pily je základní aspekt pro ochranu Sušice před škodlivými 

následky povodní [17].  

Inundace byly po roce 1993 většinou vyplněny lesními a břehovými porosty, které byly 

hustě osazeny a příčinou vytváření bariér, které způsobily omezování průtočného profilu. 

Pravidelně se odstraňují vyvrácené a podemleté porosty i ty, které jsou součástí CHKO Šumava. 

Břehy se čistí od všech naplavenin. 

Dalším z přínosných opatření by bylo oţivit lesy na Šumavě, protoţe odumírají. Zalesňování 

půdy je nejúčinnější způsob, jak sníţit odtok vody a velikost záplav. 
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 8.2 Preventivní opatření  

Co se týká povodňové prevence, tak byly stanoveny ČHMÚ jednotlivé stupně povodňové 

aktivity. Město Sušice má svůj Povodňový plán, který byl aktualizován v roce 2009. Protoţe došlo 

v roce 2010 ke změně v zastupitelstvu, není v Povodňovém plánu zaznamenána změna ve sloţení 

Povodňové komise a některá telefonní čísla nejsou aktualizována, coţ můţe znamenat zdrţení v 

případě vyrozumění. 

Povodňové prohlídky jsou prováděny jednou ročně před jarním táním na tocích Vydry a 

Otavy. Posuzuje se, zda na tocích a v záplavových územích a na vodohospodářských dílech nejsou 

závady z hlediska ochrany před povodněmi a jestli není narušena průtočnost řek. Povodňových 

prohlídek se zúčastňují zástupce MÚ Sušice, orgány obecních úřadů, správce toku a správci objektů 

v záplavovém území podle rozhodnutí starostů obcí. Městský úřad pak ukládá majitelům, u nichţ 

byly zjištěny závady jejich odstranění ve stanoveném termínu. 

Je zpracován také plán vyrozumění pro město, obce v povodí a sloţky IZS. O nenadálém 

vzniku povodňových stavů jsou starostové obcí Modrava a Rejštejn povinni neprodleně vyrozumět 

předsedu, a nebo tajemníka PK Městského úřadu v Sušici. Další vyrozumění na Otavě provádí PK. 

Obce jsou vyrozumívány při vyhlašování I., II. a III. stupně povodňové aktivity. Vyrozumění 

institucí a občanů při vyhlášení stavu ohroţení se provádí sirénou a hlasovou zprávou, místním 

rozhlasem, pojízdnými prostředky (PČR, MP), či spojkou. 

V [13] jsou stanoveny činnosti při jednotlivých SPA, coţ jsem jiţ dříve zmínila v kapitole 

6.1. a také jsou určeny prostředky pro likvidaci následků pro město Sušice a správní obvod. 

Předpovědní povodňová sluţba informuje orgány, popřípadě další účastníky, o moţnosti 

vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji a o hydrometeorologických údajích. Tuto sluţbu 

zajišťuje ČHMÚ České Budějovice. V Sušici je moţnost automatického a vizuálního odečtu. 

V případě potřeby je doplněn hlídkovou sluţbou. 

Všeobecným problémem je zástavba v záplavovém území a v prostorách inundací. Objekty, 

které jsou umístěny v tomto území nelze odstranit, je však nutné, aby si jejich obyvatelé uvědomili, 

ţe provoz objektů ve vymezeném prostoru kolem řeky je moţný jen se zvýšeným rizikem zatopení. 

Je neţádoucí povolovat výstavbu budov trvalého charakteru v těchto územích a na to je třeba myslet 

při vytváření a schvalování územních plánů. Na tuto problematiku jsem se informovala na Odboru 

výstavby a územního plánování v Sušici. Povodím Vltavy je stanovena aktivní a pasivní zóna 

záplavového území. Bylo mi sděleno, ţe se v aktivní zóně nesmí umisťovat, povolovat ani provádět 

stavby s výjimkou vodních děl, jimiţ se upravuje vodní tok, opatření na ochranu před povodněmi 

atd. Tudíţ se v tomto pásmu stavby nepovolují. V pasivní zóně záplavového území se povolují 

pouze přístavby a rekonstrukce objektů, nikoliv novostavby. 

../AppData/Local/Temp/08%20Výpis%20z%20HP%20PK/8.03.%20-%20%20Plán%20varování/Signály/TÓN1%20Všeobecná%20výstraha.WAV
../AppData/Local/Temp/08%20Výpis%20z%20HP%20PK/8.03.%20-%20%20Plán%20varování/Signály/INF3%20Zátopová%20vlna%20.wav
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Zjišťovala jsem i reakce pojišťoven na povodně, zda uzavírají smlouvy v záplavovém 

území, či je naopak vypovídají. Pokud objekty v ohroţených pásmech jiţ byly jednou pojištěny na 

povodně, smlouvy se nevypovídají. Nové smlouvy se sjednávají, ovšem od toho se odvíjí i cena 

pojistného. 

Na internetových stránkách městského úřadu [1] jsou umístěny příručky „Občan v 

ohroţení“, které informují občany o tom, co mají dělat při mimořádných událostech. 

 8.2.1 Připravenost obyvatel Sušicka na povodně 

V dnešní době se stále častěji záchranáři setkávají s neukázněností občanů. Problém nastává, 

kdyţ obyvatelé nespolupracují, zůstávají ve svých obydlích, i kdyţ jsou upozorněni na nebezpečí 

povodně, neposlouchají pokyny záchranářů, a tím jim velmi ztěţují práci, ve které mnohdy nasazují 

své ţivoty. Jsou i případy, ţe lidé neví, jak se mají při mimořádné události chovat, na jaké telefonní 

číslo zavolat. 

Proto jsem vytvořila dotazník, abych zjistila, zda je obyvatelstvo Sušicka připraveno na 

povodně, zda zná základní informace týkající se této problematiky, jestli ví, co má při této 

mimořádné události dělat, co dělat po povodních. Anketa zjišťuje i znalost základních tísňových 

telefonních čísel a systému IZS. Je více neţ jasné, ţe informovanost a připravenost obyvatelstva 

můţe sníţit dopady i zmírnit následky ţivelních pohrom. 

Při sestavování otázek v dotazníku jsem vycházela z příručky Ministerstva vnitra pro učitele 

základních a středních škol [27] a také z internetových stránek Hasičského záchranného sboru ČR 

[28] a z [29]. Dotazník obsahuje 14 otázek, u kaţdé otázky bylo na výběr z několika odpovědí.  

K nahlédnutí je v Příloze 9. Dotazníky byly rozdány studentům Gymnázia v Sušici a také 

jsem se osobně dotazovala náhodně vybraných obyvatel různých věkových skupin. 

Celkový počet respondentů byl 134, z toho 74 ţen a 60 muţů. Respondenty jsem rozdělila 

do tří věkových skupin, to obsahuje Obrázek 15. 
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Obrázek 15 Počet respondentů v jednotlivých věkových skupinách 

 

Povodeň zasáhla majetek u 58 % respondentů z celkového počtu 134. Na otázku Kdo 

rozhoduje při povodni o evakuaci ve městě odpovědělo správně Povodňová komise celkem 77 %. Z 

první skupiny 58%, z druhé 92% a třetí 81% dotazovaných. Ţe se při povodni řídíme pokyny 

záchranářů vědělo celkem 95%.  

Základní dokument povodňové ochrany Povodňový plán obce zná 79% dotázaných. 71% v 

první skupině, ve druhé 89% a třetí 75%. Největším problémem byla otázka výběru 4 základních 

sloţek IZS. Bez chyby odpovědělo pouze 29%  lidí. Většina správně zvolila ZZS, HZS a PČR. 48% 

respondentů nevolilo variantu b) jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí, místo této 

odpovědi se vyskytovala nejčastěji Horská sluţba, letecká záchranná sluţba a Český červený kříţ. 

Někteří volili místo ZZS leteckou záchrannou sluţbu. 

V případě evakuace musíme dříve, neţ opustíme dům, vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít 

přívod vody a plynu a mimo jiné ověřit, zda sousedé vědí, ţe mají opustit byt. Obě varianty zvolilo 

pouze 37 %, 55% vybralo pouze jednu moţnost. Po povodni nechám zkontrolovat dům - statickou 

narušenost, rozvody energií, stav kanalizace a také kontaktuji pojišťovnu, vybralo správně 61%. 

38% nezvolilo variantu kontaktování pojišťovny, zřejmě z důvodu, ţe svůj majetek nemusí mít 

pojištěný nebo mohli uvaţovat menší zasaţení povodní, např. sklepa. Při ověřování znalosti 

základních tísňových telefonních čísel na HZS, ZZS, PČR a mezinárodní 112 uspělo celkem 91%.  

Čísla dělají problém spíše starší generaci, někteří senioři nevyjmenovali ani jedno telefonní číslo, 

coţ je alarmující. Otázka vybavení evakuačního zavazadla byla prověřena formou výběru věcí, 

které nepatří do zavazadla. Správné odpovědi, ţe do evakuačního zavazadla nepatří jídelní servis a 

cenné obrazy, zvolilo 81%.  

1. SPA ke stavu bdělosti, 2. SPA ke stavu pohotovosti a 3. SPA ke stavu ohroţení přiřadilo 

správně celkem 83,5%.  
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Následující graf Obrázek 16 ukazuje nejčastější zdroje získání informací při povodních, 

které volili respondenti. 

 

Obrázek 16 Nejčastěji uváděné zdroje informací při povodni 

 

V jednotlivých věkových skupinách to bylo značně odlišné, to je zaznamenané v grafu 

Obrázek 17 a 18. V nejmladší věkové skupině nejčastěji volili televizi, následoval rozhlas, rádio a 

poté internet a noviny. Nikdo neuvedl, ţe informace lze získat od městského úřadu a ČHMÚ. Ve 

druhé skupině byla nejčastější odpověď televize a 59 % uvedlo internet, rozhlas, rádio, městský 

úřad, hasiče, ale zvolili také ČHMÚ a povodňové linky. V nejstarší skupině obyvatel to byl rozhlas, 

televize, hasiči, rádio a městský úřad, pouze 6 % uvedlo internet. 

     

 

Obrázek 17 Zdroje informací volené 1. a 2. skupinou   

                                   



31 

 

      

Obrázek 18 Zdroje informací volené 3. skupinou                                           

Systém varování je všeobecný problém, ani zde lidé nejsou výjimkou a dělá jim problém 

rozeznat signály sirény. Lidé zaměňují poţární poplach a všeobecnou výstrahu. Uvědomují si, aţ na 

malé výjimky, ţe probíhá kaţdou první středu v měsíci zkouška sirén. 

Je-li občan včas varován před nebezpečím, je-li alespoň minimálním způsobem připraven na 

rizika, která mu hrozí, a dostane-li včas potřebné informace, sniţuje se tím moment překvapení a 

současně i pravděpodobnost ztrát na ţivotech a i popřípadě majetku. Podle zahraničních údajů je 

moţné včasným varováním a fungujícím systémem operativních opatření lépe ochránit 

obyvatelstvo a zabránit aţ 30 % povodňových škod [30].  

Po celkovém vyhodnocení dotazníků, kdy jsem respondenty rozdělila na ty, kterých se 

povodeň týkala a kterých ne, byla znalost lidí, které povodeň jiţ zasáhla, vyšší téměř o 10 %. 

Celková průměrná úspěšnost správných odpovědí v testu činila 82 %. Jako kladný jev vidím to, ţe 

většina obyvatel ohroţená povodní ví, jak se chovat při blíţící se povodni, a je schopna si svůj 

majetek zabezpečit sama. Znalost problematiky povodní je u obyvatel Sušice na dobré úrovni, proto 

by snad v případě povodní mohli být záchranářům nápomocní a zbytečně jim neztěţovali jejich 

práci.  

Přesto si myslím, ţe by obyvatelstvo mohlo být lépe informováno o činnostech v případě 

vzniku mimořádné situace. 

Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů [31] vyplývá, ţe fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na 

informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáţe a školení ke 

své činnosti  při mimořádných událostech. 

 Hlavní odpovědnost za přípravu svého obyvatelstva na mimořádné události má obec, která 

podle § 15 [31] seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem moţného ohroţení, s 

připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem 

organizuje jejich školení.  
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Obecní úřad by určitě mohl vyuţívat různých forem vzdělávání, které lze směřovat k 

určitým cílovým skupinám, jako jsou různé přednášky, semináře a besedy s praktickými ukázkami 

zaměřené k charakteru moţného ohroţení obyvatel Sušice, krátká zpravodajství o MU přizpůsobená 

místním podmínkám nebo kratší poučné pořady, články v Sušických novinách nebo Klatovském 

deníku. Lze vyuţití také informačního střediska k informování obyvatel o mimořádných událostech 

formou broţur a letáků. U dětí by ke vzdělání přispěly praktické ukázky sloţek IZS na školách, 

návštěvy na stanici, a tím seznámení se s činností hasičů, ale také stát se členem SDH a účastnit se 

soutěţí v poţárním sportu.  

Konkrétními návrhy, jak zlepšit informovanost obyvatel se dále nebudu zabývat, protoţe to 

není cílem mé práce.  

 8.3 Technická protipovodňová opatření  

Z technické, a tedy i aktivní protipovodňové ochrany je město postupem času více a více 

zabezpečováno. Jiţ po povodních v roce 1993 nechalo město zpracovat návrh technicko-

ekonomického řešení zajištění ochrany města Sušice před povodněmi firmou Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. [17] a také hydraulické posouzení řeky Otavy v okolí Sušice společností 

Hydroinform s.r.o. [32] Některá velmi nutná opatření byla realizovaná ihned v roce 1994 a měla za 

následek omezení škod povodní v roce 2002. V roce 2003 se s výstavbou pokračovalo a nyní jsou 

ještě v plánu některé další projekty zpracované firmou VH- TRES s.r.o., které také zmíním. 

Konkrétní plánované projekty mi zapůjčili na Městském úřadě v Sušici.  

 8.3.1 Ochranné valy proti náporové vodě  

Valy proti vodě z roku 1994 je chráněn dům p. Kučerové, čp. 10 a vila pana Polanky, 

uvaţuje se ještě o valu u Fithotelu na Fufernách. U domu paní Kučerové stojí kamenná zeď délky 

50 m, výšky cca 1,5 m a šířky 0,6 m.            

             

 

Obrázek 19 Dům p. Kučerové po povodni 1993 [33] a dnes s ochranným valem            
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 8.3.2 Rekonstrukce mostu u Pelantova mlýna  

Původní most u Pelantova mlýna měl tři průtočná pole. V roce 1993 bylo levé pole zasypáno 

a zcela nefunkční. 

 Most je zkonstruován s jedním středním pilířem. Pravá část průtočného profilu je určená k 

provádění především běţných průtoků, levá je funkční jen při povodních. Prakticky se 

vyloučila moţnost zatarasení mostu plaveninami. 

 Rekonstrukcí mostu v roce 1994 se předpokládá bezproblémový průtok 100- leté povodně, 

která by přitekla odlehčovacím pevným přelivem jezu u Pelantova mlýna z Otavy a z povodí 

Roušarky [17].  

              

  

Obrázek 20 Most u Pelantova mlýna [33] v roce 1993 a dnes 

 8.3.3 Rozdělovací objekt na potoce Volšovka v místě, kde začíná Roušarka  

Dříve nebyl vzhledem k vlastní kapacitě i parametrům schopen převést povodňový průtok.  

 Rekonstrukcí v roce 2003 se umoţnilo převádění hlavního průtoku Volšovky směrem do 

Otavy, ovládání průtoku Roušarky, jejíţ koryto vede souběţně s Otavou směrem k městu, 

podle potřeby, a to i při povodňových průtocích. 

 Došlo k úpravě břehů koryta Volšovky mezi rozdělovacím objektem a ústím do Otavy tak, 

aby při běţných průtocích nedocházelo k zaplavování přilehlých částí parku a naopak při 

extrémních průtocích mohlo být vyuţito vhodně upravené inundační území.  

 V rámci rekonstrukce se postavil pevný jez na začátku Roušarky s pohyblivou stavidlovou 

nástavbou v délce cca 10 m a výšce do 2 m [17].      
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Obrázek 21 Rozdělovací objekt v roce 1993 [17] a dnes       

 8.3.4 Oprava uzávěry propusti jezu Panský a rekonstrukce náhonu na 

elektrárnu 

Stavební úpravou propusti jezu Panský v roce 2003 u elektrárny došlo k zajištění úplného 

otevření při nástupu povodně. Je předpoklad, ţe otevřené propusti by mohly při povodni provést aţ 

40 m
3
. s

-1
, tj. minimálně 10 % z kulminačního průtoku Q100. 

 Po rekonstrukci lze náhon vyuţívat k převedení části povodňových průtoků. 

 Zrekonstruovalo se hradicí zařízení na vtoku do náhonu (stavidlo cca 3 x 3 m včetně 

ovládacího mechanismu) 

 Vyčistil se náhon o délce cca 100 m 

  Zvýšila se levá opěrná zeď před mlýnem o 0,7 m v délce 25 m [17]. 

 

 

Obrázek 22 Zakreslení jezu Panský a Pelant 
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 8.3.5 Stavební úpravy nad ústím Roušarky do Otavy  

V roce 2008 došlo k opravě stávajících zdí a jejich zvýšení a vybudování nových v levém 

břehu Roušarky v úseku mezi mostkem ke sportovnímu stadionu aţ do oblouku u ţidovského 

hřbitova. U parkoviště v délce 50 m se jedná o kamennou zídku výšky 0,7 m a tloušťky 0,5 m.  

Ve zbývající trase v délce 150 m byla provedena oprava stávajících 2 m vysokých zdí a 

zvýšení zdí o 0,5 – 1,2 m. 

             

     

Obrázek 23 Ochranné kamenné zídky     

8.3.6 Provizorní opatření 

V některých místech jako je ulička u ţidovského hřbitova na levém břehu Roušarky, se 

provedly jednoduché stavební úpravy pro pouţití provizorního zahrazení ve formě fošen na 

připravených místech pro případ jejího vybřeţení.  

             

        

Obrázek 24 Ulička u ţidovského hřbitova v roce 1993 [17] a dnes   
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 8.4 Plánovaná protipovodňová opatření  

 8.4.1 Úprava nábřežních zdí 

Na levém břehu se předpokládá zvýšení horní římsy nábřeţní zdi v úseku mezi mostem 

Mládeţe a elektrárnou cca o 0,5 m v délce cca 300 m. Na pravém břehu dojde ke zvýšení kamenné 

nábřeţní zdi v délce 50 m o 0,5 m, přestoţe nedochází k výraznému vylévání z koryta. 

Rekonstrukce nábřeţí jiţ začala. 

 8.4.2 Úprava pravého břehu jezu Pelant 

Jez způsobuje během převádění povodňových vod vzdutí a vybřeţení vod v nadjezí. K tomu 

dochází hlavně na levém břehu, který je umístěn níţe neţ pravý.  Voda potom zaplavuje historické 

centrum a většinu zástavby Sušice. Účelem této stavby je zvýšit průtočnou kapacitu v profilu 

Pelantův jez a zároveň omezit levobřeţní rozlévání. Na pravém břehu je navrţen průleh jako 

lichoběţníkové koryto, výškově umístěné tak, aby bylo zapojeno do funkce při výskytu 

povodňových průtoků. Vtok do koryta průlehu je umístěn 50 m od tělesa jezu, zpět budou vody 

odtékat do Otavy v prostoru zaústění odpadu náhonu. Kapacita průlehu je 47,85 m
3
 /s.  Náklady na 

toto opatření činí 3 000 000 Kč [18, 34]. 

 8.4.3 Zřízení pohyblivého hrazení propusti jezu Pelant  

Firmou VH – TRES, spol. s r.o. je navrţena rekonstrukce stávající propusti, dnes hrazené 

dřevěnými hradly. Novým hrazením bude klapkový uzávěr o celkové délce 6,5 m a výšce 1,55 m. 

V případě nástupu či očekávání povodňových průtoků bude uzávěr vyhrazen a přispěje k hladkému 

převádění vody a sníţení hodnoty vzdutí pevným jezem. Výhoda tkví v rychlosti a snadné 

manipulaci. Náklady činí asi 1 100 000 Kč. Na toto opatření bylo vydáno stavební povolení, ale 

bohuţel chybí stále finance [18].    
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 8.5 Návrh opatření 

 

Vodní toky jsou součástí přírody a kaţdá lidská aktivita se musí této skutečnosti přizpůsobit.  

Všechna tato opatření jistě budou plnit svou funkci, ke které jsou určena v případě povodně, 

ale je třeba si uvědomit, ţe kaţdá povodeň je jiná a i přes získané zkušenosti nelze 100% 

odhadnout, jaký průběh bude mít příští povodeň. I stávající protipovodňová opatření se mohou 

ukázat jako nedostatečná. To, co vţdy zabrání nebo alespoň částečně zabrání velkým materiálním 

škodám, je klasická ochrana objektů ve formě hrází z pytlů s pískem. 

Proto si myslím, ţe by bylo pro město přínosné vypracovat tabulku, ze které by bylo 

zjistitelné mnoţství pytlů s pískem pro jednotlivé objekty při daném Qn. Dále pak potřebný čas na 

naplnění pytlů, počet osob, materiálu a techniky na dovoz písku.  

Protoţe má Sušice řadu krásných a vzácných historických objektů, jejichţ hodnota je 

nevyčíslitelná a objektů, jejichţ rekonstrukce by byla nákladná, soustředila jsem se právě na jejich 

ochranu. Vybrala jsem objekty, které povodeň jiţ zasáhla a přikládám je v Příloze 7. 

 Návrh bude detailně zpracován v následující kapitole. 
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9 Určení potřebného množství pytlů s pískem pro jednotlivé 

objekty při Qn 

Při vypracování této kapitoly jsem vycházela ze zápisů z kroniky města Sušice [15] a 

Povodňové knihy [16]. Měla jsem k dispozici údaje z roku 1993, kdy Sušici zasáhla 50ti letá voda a 

kronikář sepsal výšky zátopy v určitých místech a ulicích. Pak i pomocí výpovědi pamětníků jsem 

stanovila výšky zátopy na vybraných objektech. Jelikoţ došlo k výstavbě několika 

protipovodňových opatření, je pravděpodobné, ţe by dnes výška zátopy mnou sledovaných objektů 

byla při stejné povodni niţší. Ve své práci ale budu počítat s tím, ţe můţe i některé protipovodňové 

opatření selhat a následky by mohly být stejné jako při povodních minulých. 

Podle Povodňového plánu města Sušice [13], kde jsou určeny jednotlivé průtoky a výšky 

hladin při Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100, jsem jednoduchým výpočtem zjistila výšku zaplavení 

jednotlivých objektů při určitém Qn. Rozdíly ve výšce hladiny při jednotlivých Qn jsou řádově 

v desítkách centimetrů. Sestavila jsem Tabulku 4 s pravděpodobnou výškou zátopy pro jednotlivé 

Qn ve vybraných objektech.  

 

Tabulka 4 Výška zátopy (m) v jednotlivých objektech při Qn 

H – výška zátopy (m) Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Radnice 0 0 0,1 0,3 -0,4 0,6 -0,7 

Muzeum 0 0 0,1 0,3 0,6 

Kostel sv. Václava 0 0 0,1 -0,2 0,4 -0,5 0,7 -0,8 

ZŠ Komenského 0 0 0,2 0,4 0,7 -0,8 

Domov důchodců 0 0 0 0,1 -0,2 0,4-0,5 

Sokolovna 0 0 0,20 0,3 -0,5 0,6 -0,8 

Hotel Fialka 0 0 0- 0,10 0,2 -0,4 0,5-0,7 

Stará lékárna 0 0 0-0,10 0,2-0,4 0,5-0,7 

Zimní stadion 0,25 0,45 0,7 0,8  -1,0 1,2 -1,3 

 

Pro zjištění spotřeby pytlů na délce hráze jsem vyuţila literaturu [35, 36] a příručku [37], 

kde je určena závislost spotřeby pytlů na délce hráze pro výšku hráze 1,5 m. Pro lepší manipulaci 

počítám s menšími pytli o hmotnosti 20 – 25 kg. Uvádím Tabulku 5 přejatou z [35], kterou jsem 

doplnila o počty pytlů pro délku hráze 1,5 m, 2,5 m, 3,5 m a 4,5 m. 
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Tabulka 5 Spotřeba pytlů (25 kg) na délku hráze s pevnou výškou 1,5 m 

Délka hráze (m) Jednořadá vazba (počet pytlů) Dvouřadá vazba (počet pytlů) 

1 36 64 

1,5 50 94 

2 62 124 

2,5 78 156 

3 94 188 

3,5 109 218 

4 124 248 

4,5 140 280 

100 3100 6200 

 

Pro hodnoty z Tabulky 4 jsem určila výšku hráze o 10 aţ 20 cm vyšší neţ je předpokládaná 

výška zátopy, a vytvořila Tabulku 6. 

 

Tabulka 6 Výška hráze pro určitou výšku zátopy 

Výška zátopy (m) Výška hráze (m) 

0,1 - 0,2 0,3 

0,2 - 0,4 0,5 

0,4 - 0,5 0,6 

0,5 - 0,6 0,7 

0,6 - 0,8 0,9 

0,8 – 1,0 1,2 

1,0- 1,3 1,5 

   

Následně jsem obešla všechny vytipované objekty a změřila šířky dveří, vrat, oken a otvorů, 

kterými se voda můţe dostat do objektu a zapsala do Tabulky 7. 

 

Tabulka 7 Počet a šířky otvorů u objektů 

 Počet x šířka vrat Počet x šířka dveří Počet x šířka oken 

Radnice 1 x 2,4 m 2 x 0,9 m 0 

Muzeum 2 x 2,1 m 0 1x 0,6 m 

Kostel sv. Václava 3 x 2,3 m 3 x 1,4 m 0 

ZŠ Komenského 1 x 2,6 m 1 x 1,6 m 0 

Domov důchodců 0 0 4 x 1,4 m 

Sokolovna 1x 2,4 m 0 0 

Hotel Fialka 0 1 x 1,6 m 0 

Stará lékárna 1x 2,0 m 1 x 1,6 m 0 

Zimní stadion 3 x 2,4 m 0 0 

 

Porovnáním údajů z Tabulky 4 s Tabulkou 6 jsem získala potřebnou výšku hráze pro 

jednotlivý objekt. Poté jsem pomocí naměřených rozměrů šířek dveří, vrat a oken stanovila 
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potřebnou délku hráze pro jednotlivé otvory. Počítám s přesahem hráze o 10 aţ 40 cm a jednořadou 

vazbou pytlů. 

A dále jsem na základě Tabulky 5 mohla určit spotřebu pytlů pro jednotlivé Qn. Výsledky 

pro konkrétní objekty uvádím v Příloze 10. 

Z hodnot uvedených v Příloze 10 jsem vytvořila souhrnnou Tabulku 8 spotřeby pytlů pro 

objekty a dané Qn. 

Prázdné pytle o rozměrech 40 x 80 cm jsou v mnoţství 1000 ks uloţeny ve skladu u 

hasičské zbrojnice v Sušici, pokud by mnoţství nestačilo, je nutné domluvit spolupráci s firmou 

Proagro a od té, v případě nouze, pytle obdrţet. 

 

Tabulka 8 Počet pytlů pro objekty při Qn 

Objekt    Počet pytlů   

 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Radnice 0 0 32 50 71 

Muzeum 0 0 24 64 91 

Kostel sv. Václava 0 0 78 156 231 

ZŠ Komenského 0 0 32 53 94 

Domov důchodců 0 0 0 40 80 

Sokolovna 0 0 16 32 47 

Hotel Fialka 0 0 13 21 38 

Stará lékárna 0 0 26 42 76 

Zimní stadion 78 96 140 189 234 

Celkem  78 96 361 647 962 

 

Vynásobením výsledných pytlů s pískem 0,025 získám potřebné mnoţství písku v tunách. 

Tento výpočet pouţiju v Tabulce 10. 

 

 9.1 Stanovení techniky a doby na dovoz písku 

 
Podle [13] je hlásný profil Vydry na Modravě vzdálen 16 km od Čeňkovy Pily, kde vzniká 

Otava soutokem Vydry a Křemelné. Průměrná rychlost Vydry je v tomto úseku při povodni 

8 km/ hod. Z toho se dá lehce určit doba 2 hodiny, která uplyne od nahlášení výšky hladiny na 

Modravě k dotečení na Čeňkovu Pilu. To samé platí pro Křemelnou, kde je hlásný profil od 

Čeňkovy Pily vzdálen 14 km, průměrná rychlost řeky 6,5 km/ hod.  

Sušice je od Čeňkovy Pily vzdálena 17 km a Otava teče průměrnou rychlostí 8,5 km/ hod, 

z čehoţ plyne, ţe po soutoku Vydry s Křemelnou máme čas další 2 hodiny, neţ řeka doteče do 
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Sušice. Celkový čas od nahlášení stavu hladiny z hlásného profilu na Modravě nebo ve Stodůlkách 

a dotečení do Sušice je 4 hodiny.  

V Povodňovém plánu jsou určeny prostředky pro likvidaci následků povodní. Ve své práci 

počítám s traktorem s 5 t sklápěcím vlekem od SDH Sušice, od společnosti SuLes s traktorem s 9 t 

sklápěcím vlekem a s Tatrou 815 S3 z obalovny v Dobršíně s nosností 12 t, která je ihned 

k dispozici. Z lomu Hamr je moţné při rychlé potřebě dováţet písek, jenţ je vzdálen od centra 

Sušice 3,5 km. Určila jsem si, ţe se prázdný traktor pohybuje rychlostí 45 km/ hod a 30 km/ hod 

naloţený. Tatra prázdná jede 60 km/ hod a plná 50 km/ hod. 

Do mapy Obrázek 25 jsem pro lepší orientaci těch, kteří region neznají, vyznačila polohy 

citovaných míst. 

 

Obrázek 25 Vyznačení polohy hlásných profilů, soutoku a lomu [21] 

 Vypracovala jsem Tabulku 9, kde počítám s časem na vyrozumění majitelů techniky 

potřebné pro dovoz písku, dojezdem do lomu, s nakládkou a přejezdem s naloţeným materiálem.  

 

Tabulka 9 Doba dopravy písku na místa plnění 

Vyrozumění a přejezd 

aut do lomu 

Nakládka  Přejezd 

s naloţeným 

materiálem 

Vykládka Celkem 

Cca 25 minut Cca 13 minut Cca 10 minut 2 minuty 50 minut 

 

Z toho plyne, ţe za 50 minut od zprávy, ţe se na Modravě zvýšila hladina Vydry, máme 

potřebné mnoţství písku navezené na místech plnění, které jsem zakreslila do Obrázku 26, která 

jsou v blízkosti objektů na parkovišti před Sokolovnou, na náměstí, u kostela, před Domovem 

důchodců a zimním stadionem. Tento čas bude shodný, ať se jedná o Q100 nebo Q5 a potřebu všech 

dopravních prostředků nebo jen jednoho. 
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Obrázek 26 Místa plnění 

 

Tabulka 10 Mnoţství písku potřebné na místech plnění 

 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

zimní stadion 1,95 t 2,4 t 3,5 t 4,725 t 5,85 t 

náměstí   2,375 t 4,425 t 6,9 t 

u kostela   2,75 t 5,225 t 8,125 t 

Sokolovna   0,4 t 0,8 t 1,175 t 

Domov důchodců    1 t 2 t 

 

V Tabulce 10 je uvedené minimální potřebné mnoţství písku na místech plnění, při 

objednávání písku by došlo samozřejmě k zaokrouhlení na celé nebo půl tuny. 

Pro jednotlivé Qn pak stačí vyuţít jen některé dopravní prostředky, coţ uvádí Tabulka 11. 
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Tabulka 11 Potřebné dopravní prostředky při Qn 

Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

1,95 t 2,4 t 9,025 t 16,2 t 24,05 t 

Traktor - vlek 5 t Traktor - vlek 5 t Traktor - vlek 9 t 

Traktor – vlek 5 t 

nebo T 815 -12 t  

Traktor- vlek 9 t, 

T 815 – 12 t 

Traktor- vlek 5 t, 

Traktor- vlek 9 t, 

T 815 – 12 t 

  

 9.2 Stanovení počtu osob 

V příručce [37] je uvedeno, ţe jedné dvojici trvá naplnění jednoho pytle s pískem a jeho 

umístění do hráze 1,5 aţ 3 minuty. Vzhledem k tomu, ţe časem jiţ ubývají fyzické síly, jsem si pro 

tuto práci stanovila, ţe průměrně jedné dvojici trvá naplnění pytle s pískem 2,5 minuty. Po tomto 

rozhodnutí jsem došla k výsledku, ţe dvojice je schopna za 3 hodiny a 10 minut naplnit 84 pytlů 

s pískem. Z toho plyne, ţe jeden člověk je schopen naplnit a umístit do hráze za tento čas 42 pytlů.  

Pro zjištění potřebného počtu osob jsem vytvořila Tabulku 12 s výsledky, které jsem získala 

tak, ţe jsem celkové potřebné mnoţství pytlů pro jednotlivé Qn vydělila číslem 42 a pak ještě 

vynásobila koeficientem 1,25, který obsahuje osoby, jeţ nepracují s pytli, jako jsou velitelé a 

strojníci, ale přesto jsou potřební. 

 

Tabulka 12 Potřebné mnoţství osob při Qn 

Qn Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Celkový počet osob 3 3 11 20 29 
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 9.3 Postup prací při pytlování  

Varováním ČHMÚ o moţné povodni a podle sledování průběhu povodně a průtoků na 

měřících stanicích na Vydře a Křemelné, dojde k odhadu předpokládané výšky zátopy a stanovení 

potřebného mnoţství sil a prostředků na základě výsledků z této práce v Tabulce 13. Nejvíce jich 

bude třeba při stoleté povodni. PK zajistí potřebné mnoţství písku v lomu a povolá techniku na jeho 

dovoz a domluví rozvezení na místa plnění. PK bude ve spojení s VZ. Velitel zásahu posoudí, jestli 

má dostatečný počet sil a prostředků, kdyţ ne, poţádá KOPIS HZS PK o jeho doplnění povoláním 

SDH podle Poţárního poplachového plánu obce.  

 

Tabulka 13 Výsledná tabulka sil a prostředků 

 

Objekt Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Radnice 0 0 32 50 71 

Muzeum 0 0 24 64 91 

Kostel sv. Václava 0 0 78 156 231 

ZŠ Komenského 0 0 32 53 94 

Domov důchodců 0 0 0 40 80 

Sokolovna 0 0 16 32 47 

Hotel Fialka 0 0 13 21 38 

Stará lékárna 0 0 26 42 76 

Zimní stadion 78 96 140 189 234 

Celkem pytlů (ks) 78 96 361 647 962 

Celkové mnoţství 

písku (t) 

    1,95 t 2,4 t 9,025 t 16,2 t 24,05 t 

Celkový počet osob 3 3 11 20 29 

Prostředky Traktor - 

vlek 5 t 

Traktor - 

vlek 5 t 

Traktor - 

vlek 9 t, 

traktor – 

vlek 5 t 

nebo 

T 815 – 12 t 

Traktor- 

vlek 9 t, 

T 815 – 12 t 

Traktor- 

vlek 5 t,  

traktor-  

vlek 9 t,  

T 815 – 12 t 
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10 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení současného stavu protipovodňových opatření města 

Sušice a návrh dalších opatření, která by v případě povodně přispěla k zabránění, nebo alespoň k 

omezení vzniklých škod. 

Během práce jsem zjistila vývoj technického vybavení s ohledem na povodně v letech 1993, 

2002 a současný stav u jednotek poţární ochrany, které podle Poţárního poplachového plánu patří 

pod město Sušice a navrhla dovybavení některých sborů, které ještě nedisponují kalovými, či 

plovoucími čerpadly. Dále jsem posoudila protipovodňové opatření jak přírodní, preventivní, tak i 

technické. Formou dotazníkového šetření jsem prověřila připravenost obyvatel Sušice na povodně. 

Jako kladný jev vidím to, ţe většina obyvatel ohroţená povodní ví, jak se při blíţící se povodni 

chovat a je snad schopna si svůj majetek zabezpečit sama.  

Postupem času je město více zabezpečováno, jiţ první protipovodňová opatření se 

zrealizovala v roce 1994 po prosincové povodni roku 1993, další pak po povodni v roce 2002. V 

dnešní době probíhá rekonstrukce nábřeţí s cílem zvýšení nábřeţních zdí. V plánu je ještě realizace 

několika dalších opatření, která jsou závislá na finančních prostředcích, jeţ městu momentálně 

chybí. 

Vzhledem k tomu, ţe má Sušice řadu historických památek a vlastní objekty, u nichţ by byla 

rekonstrukce velmi nákladná, rozhodla jsem se pro vypracování tabulky, kde jsou zaznamenány 

jednotlivé objekty, celkové mnoţství pytlů potřebné při daném Qn a přepočet písku na tuny pro tyto 

objekty. Také mnoţství osob k plnění pytlů, prostředky pro dovoz a v mapce zakreslena místa 

plnění. V práci je také nastíněn postup prací při pytlování. 

Tabulka by mohla být přínosem pro Povodňovou komisi města Sušice, aby se zorientovala, 

kolik je třeba objednat mnoţství písku a techniky při odhadovaném Qn a určila rozvezení na místa 

plnění. Pro velitele zásahu pak pro posouzení, zda má dostatečný počet sil a prostředků na plnění, 

pokud nemá, poţádá na základě výpočtů z tabulky KOPIS HZS Plzeňského kraje o jeho doplnění. 
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 Příloha 1 Technické vybavení u SDH, PS Sušice a PS Horaţďovice 

SDH Ţihobce - JPO V 

Počet členů zásahové jednotky 1+15. 

Technické vybavení: 

1993  2002 leden 2011 

Avia 30 DA 12 z roku 1978 Avia 30 DA 12 z roku 1978 Avia 30 DA 12 z roku 1978 

CAS 25 RTHP  z roku 1975 CAS 25 RTHP  z roku 1975 CAS 25 RTHP  z roku 1975 

PS 12 z roku 1978 PS 12 z roku 1978 PS 12 z roku 1978 

 

Další vybavení: 

Zásahové obleky Bushfire 

Zásahová obuv 

 

SDH Mlázovy- JPO V 

Počet členů v zásahové jednotce 1+8 

Technické vybavení: 

1993 2002 leden 2011 

CAS 25 RTHP z roku 1989 CAS 25 RTHP z roku 1989 CAS 25 RTHP z roku 1989 

PPS 12 z roku 1968 PPS 12 z roku 1968 PPS 12 z roku 1968 

 

Další vybavení: 

radiostanice Motorola GM 

300 

9 x Zásahový oblek Bushfire 

9 x Zásahová obuv 

 

SDH Chmelná – JPO V 

Členů zásahové jednotky 1+8. 

1993 2002 leden 2011 

DA 8 AVIA A 31 z roku 1985 DA 8 AVIA A 31 z roku 1985 DA 8 AVIA A 31 z roku 1985 

PS 12 z roku 1985 PS 12 z roku 1985 PS 12 z roku 1985 

  

Kalové motorové čerpadlo 

HONDA WX 30 z roku 2010 

 

Další vybavení: 

Zásahový oblek Bushfire 10x 

Zásahová obuv 10x 

Pláště proti dešti s vloţkou 10x 
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SDH Dlouhá Ves – JPO V 

Počet členů v zásahové jednotce 1+20 

199311993 2002 leden 2011 

DA 8 Avia A30  z roku 1982  DA 8 Avia A30  z roku 1982  

 

Škoda 706 RT-CAS 25 z roku 

1999 

CAS 32 T 815 z roku 2007 

(r. v. 1994) 

PPS 12 z roku 1968 PPS 12 z roku 1968 PPS 12 z roku 1968 

PS 12 z roku 1982 PS 12 z roku 1982 PS 12 z roku 1982 

  
Kalové čerpadlo HONDA 

300l/min 

  elektrocentrála Einhell 

  
DA 8 Iveco Daily z roku 

2010 

  
OA Peugeot Boxer z roku 

2009 (r.v.1998) 

 

Další vybavení: 

radiostanice Motorola, Maxon z roku 2005 

zásahový oblek Fireman IV 

zásahový oblek Zahas 

zásahová obuv Haix 

2 x motorová pila 

 

 

SDH Kolinec- JPO III/ 1 

Počet členů zásahové jednotky 1+17 

1993 2002 De     leden 2011201122011 

CAS 24 Š 706 RTHP z roku 

1983 

CAS 24 Š 706 RTHP z roku 

1983 

CAS 24 Š 706 RTHP z roku 

1983 

DA 8 Avia z roku 1988 DA 8 Avia z roku 1988 DA 8 Avia z roku 1988 

PPS 12 z roku 1980 PPS 12 z roku 1980 PPS 12 z roku 1980 

PS 12 z roku 1988  PS 12 z roku 1988  PS 12 z roku 1988  

 EC 1 kW z roku 2001 

EC 2,8 kW Heron EGM 30 z 

roku 2010 

  

CAS 24 LIAZ z roku 2010 

(r.v. 1994) 

  

Plovoucí čerpadlo 

KAWASAKI FC 150V 

  

El.kalové čerpadlo AS 215 

HCP Pump 



Hana Potuţáková 

Připravenost JPO a obyvatel Sušice na povodně 

3 

 

 

Další vybavení: 

3 vozové radiostanice  

4 přenosné radiostanice Entel  

1 stacionární radiostanice 

Zásahový oblek Fireman III, Bushfire 

Zásahová přilba Gallet 

Pláště proti dešti Malabar 

Zásahová obuv Zeman 

Motorová pila Husquarna 372 XP 

Motorová pila Stihl 023 od roku 2003 

 

 

 

SDH Velhartice – JPO III/ 1 

19931993 2002 leden 2011 

CAS 25 RTHP z roku 1984 CAS 25 RTHP z roku 1984 CAS 25 RTHP z roku 1984 

DA 12 AVIA z roku 1984 DA 12 AVIA z roku 1984 DA 12 AVIA z roku 1984 

PS 12 z roku 1984 PS 12 z roku 1984 PS 12 z roku 1984 

PPS 12 z roku 1978 PPS 12 z roku 1978 PPS 12 z roku 1978 

  

Plovoucí čerpadlo- 

AMPHIBIO 1000 GCV 190 z 

roku 2010 

 

Další vybavení: 

Pláště proti dešti 6 x 

Zásahový oblek Fireman III z roku 2010 10 x 

Zásahová obuv 

Motorová pila Husquarna 
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SDH Volšovy- JPO V 

Zásahová jednotka je tvořena 1+9. 

19931961993 2002202002 leden 2011 

DA 8 AVIA A 30 z roku 

1984 

DA 8 AVIA A 30 z roku 

1984 

DA 8 AVIA A 30 z roku 

1984 

 PS 12 z roku 1984 PS 12 z roku 1984 PS 12 z roku 1984 

  Přívěs na pitnou vodu 1000 l 

 

Další vybavení: 

Zásahový oblek Bushfire 10 x 

Pláště proti dešti s vloţkou 10 x 

Zásahová obuv 

 

 

SDH Hartmanice- JPO II 

Počet členů zásahové jednotky 1+ 17 

19931993 2002 leden 2011 

DA 8 AVIA A 30 1992 DA 8 AVIA A 30 1992 DA 8 AVIA A 30 1992 

 PS 12 z roku 1992  PS 12 z roku 1992 PS 12 z roku 1992 

CAS 25 RTHP Š 706 z roku 

1985 

CAS 25 RTHP Š 706 z roku 

1985 

CAS 16 MAN 4x4 z roku 

2006 

  

Plovoucí čerpadlo Honda z 

roku 2006 

  

Kalové čerpadlo Honda z 

roku 2006 

  

Elektrocentrála Honda z roku 

2006  

 

Další vybavení: 

2x automobilové rádiostanice Motorola 

4x zásahové výsílačky Cobra 

Zásahový oblek Fireman III 

Zásahová obuv 

Zásahové přilby Gallet 

Motorová pila 

Rozbrušovací pila Stihl 
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SDH Mokrosuky- JPO V 

1993 2002 leden 2011 

CAS 24 Škoda 706 RTHP 

r.v.1984 

CAS 24 Škoda 706 RTHP 

r.v.1984 

CAS 24 Škoda 706 RTHP 

r.v.1984 

 PPS 12 r.v.1979 PPS 12 r.v.1979 PPS 12 r.v.1979 

 

Další vybavení: 

Pracovní stejnokroj  

Zásahová obuv Zeman 

 

 

 

SDH Ţichovice- JPO V 

 

19931993 200220222002 leden 2011Dnes 

CAS 24 Škoda 706 RTHP z 

roku 1981  

CAS 24 Škoda 706 RTHP z 

roku 1981  

CAS 24 Škoda 706 RTHP z 

roku 1981  

DA 8 AVIA A30 z roku 1977 DA 8 AVIA A30 z roku 1977 DA 8 AVIA A30 z roku 1977 

PS 12 z roku 1977 PS 12 z roku 1977 PS 12 z roku 1977 

 

Další vybavení: 

10 x zásahový oblek Bushfire 

Zásahová obuv 

 

 

SDH Hrádek- JPO V 

19931993 2002 leden 2011 

DA 8 AVIA A31 z roku 

1992 

DA 8 AVIA A31 z roku 

1992 

DA 8 AVIA A31 z roku 

1992 

PS 12 z roku 1992 PS 12 z roku 1992 PS 12 z roku 1992 

PPS 12 z roku 1984 PPS 12 z roku 1984 PPS 12 z roku 1984 

  

Plovoucí čerpadlo Herkules 

6,5 HP z roku 2005 

 

Další vybavení: 

Zásahový oblek Bushfire 

Zásahová obuv 
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SDH Budětice- JPO V 

19931993 20022002 leden 2011 

DA 12 A30 r.v.1985 

CAS 24 Š706 RTHP od 

r.1998, r.v.1980 

CAS 24 Š706 RTHP od 

r.1998,r.v.1980 

PS 12 r.v.1985  

VEA Tatra 613 r.v. 1977, zde 

od 2009 

PPS 12 r.v.1988 PPS 12 r.v.1988 PPS 12 r.v.1988 

  

plovoucí čerpadlo PH-1200 z 

roku 2009 

  

EC Heron EGH 60 AVR 3,6 

kW z roku 2008 

  
člun PULSAR 420N z roku 

2010 

 

Další vybavení: 

MŘP Stihl MS-361 z roku 2005 

vozidlová radiostanice Motorola GM 300  

ruční radiostanice Motorola CP 040 

ruční radiostanice Motorola GP 300 

4 ks Zásahový oblek Fireman III 

14 x Bushfire 

zásahová obuv 

zásahová přilba PZ 11 

vysoké rybářské brodící boty 

 

 

 

SDH Rábí – JPO V 

Počet členů zásahové jednotky 1+27    

19931993 20022002 leden 2011 

CAS 24 Škoda 706 RTHP z 

roku 1983 

CAS 24 Škoda 706 RTHP z 

roku 1983 

CAS 24 Škoda 706 RTHP z 

roku 1983 

 PPS 12 z roku 1971  PPS 12 z roku 1971  PPS 12 z roku 1971 

 

Další vybavení: 

Zásahový oblek Bushfire, Zahas IV 

Zásahová obuv 

řetězová motorová pila 
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SDH SUŠICE – JPO III/1 

Počet členů v zásahové jednotce 1+12. 

19931993 20022002 leden 2011 

CAS 32 T 815 z roku 1989 CAS 32 T 815 z roku 1989 CAS 32 T 815 z roku 1989 

CAS 32 T 148 z roku 1979 CAS 32 T 148 z roku 1979 

CAS 32 T 148 v roce 2006 

repase 

DA 12 A 31 z roku 1985 DA 12 A 31 z roku 1985 DA 12 A 31 z roku 1985 

PS 12 z roku 1985 PS 12 z roku 1985 PS 12 z roku 1985 

Škoda 1203 z roku 1974 Škoda 1203 z roku 1974 Ford Transit z roku 2003 

ARO 240 z roku 1982 ARO 240 z roku 1982 Jeep Cherokee z roku 2007 

Praga V3S - nákladní z roku 

1985 

Praga V3S - nákladní z roku 

1985 

Praga V3S - nákladní z roku 

1985 

Traktor z roku 1992 Traktor z roku 1992 Traktor z roku 1992 

  Člun Ultimate z roku 2006 

  

Člun Gumotex Pulsar 420 z 

roku 2010 

  

Motorové kalové čerpadlo 

Honda max. 700 l/ min z 

roku 2002 aţ po povodních 

  

Plovoucí čerpadlo Niagara 

max. 1100 l/ min z roku 2002 

aţ po povodních 

  

EC 60 kW na vlastním 

podvozku z roku 2005 

 

Další vybavení: 

analogová radiostanice Motorola od 2008 

Motorová pila 2 x Stihl 

Zásahový oblek Zahas a Fénix 

Zásahová obuv Zeman 

Zásahové přilby Gallet a Schubert 

Pláště proti dešti 
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P1 Sušice – JPO I 

Zde slouţí 15 příslušníků, 5 příslušníků na směně a velitel stanice. 

1993 2002 leden 2011  

AZ 30 IFA z roku 1990 AZ 30 IFA z roku 1990 AZ 30 Mercedes Benz Atego  

VEA Škoda 105 VEA Škoda 105 

VEA Kia Asia z roku 2007 

(r.v.1994) 

Člun Ultimate z roku 1992 Člun Ultimate z roku 1992 Člun ZODIAC z roku 2006 

 

CAS K 25 LIAZ  1829A z 

roku 1995 

CAS K 25 LIAZ  1829A z 

roku 1995 

 

Plovoucí čerpadlo 

MAXIMUM z roku 1994 

Plovoucí čerpadlo 

MAXIMUM z roku 1994 

 

2x elektrické kalové čerpadlo 

220 V z roku 1994 

2x elektrické kalové čerpadlo 

220 V z roku 1994 

 

1x elektrické kalové čerpadlo 

380 V z roku 1994 

1x elektrické kalové čerpadlo 

380 V z roku 1994 

  

Motorové kalové čerpadlo 

HONDA z roku 2006 

  

CAS 15 MB Atego z roku 

2008 

  

+ elektrocentrála Geko 4,4 

kW 

  + plovoucí čerpadlo 800l/min  

  

CAS 15 MB Unimog –lesní 

speciál z roku 2008 do 

leden/2011 

  

 + plovoucí čerpadlo 

Amphibio 800l/min 

  

Tatra 815/7 4x4 CAS 30 z 

roku 2011/ leden, r.v.2010 

  

 + elektrocentrála Neec 5,5 

kW 

 

Další vybavení: 

Digitální radiostanice Matra od roku 2008 

Analogová radiostanice Motorola z roku 2008 

Zásahový oblek Fireman Tiger 

Zásahová obuv Haix 

Zásahové přilby Gallet z roku 2010 

Nepromokavé pláště 

Gumovky Kaiman 

Motorová pila Huasquarna 3x 

Motorová pila Stihl 1x 

Rozbrušovací pila Partner 1x 
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P1 Horaţdovice - JPO I  

Zde slouţí 15 příslušníků, 5 příslušníků na směně a velitel stanice. 

1993 2002 leden 2011 

CAS 32 T 815 6x6 r.v 1985   

CAS 32 T 815 6x6 r.v 1987 CAS 32 T 815 6x6 r.v 1987 CAS 32 T 815 6x6 r.v 1989 

  + plovoucí čerpadlo 

MAXIMUM r.v. 1993 

  + plovoucí čerpadlo 

MAXIMUM r.v.1993 

 + plovoucí čerpadlo 

MAXIMUM r.v.1993 

  

 + kalové čerpadlo Honda 

WT30X r.v.2007 

   + EC Neec 4,4 kW 

PRAGA V3S r.v.1987 PRAGA V3S r.v.1987 PRAGA V3S r.v.1987 

EC BLA 4kW r.v.1985 EC BLA 4kW r.v.1985  

člun Ultimate r.v.1992 člun Ultimate r.v.1992 člun Zodiac r.v.2006 

LIAZ CAS 15 r.v. 1988 LIAZ CAS 15 r.v. 1988 CAS 15 MB Atego r.v. 2008 

 +  plovoucí čerpadlo Froggy 

800l/min 

 +  plovoucí čerpadlo Froggy 

800l/min + EC 3,3 kW Atego r.v. 2008 

   + EC Neec 4,4 kW 

2 x el.kalové čerpadlo 

r.v.2007 

 Škoda Felicia kombi 2000 Škoda Felicia kombi 2000 

 OA Škoda Felicia r.v.1996 OA Škoda Felicia r.v.1996 

  

plovoucí čerpadlo Plovčer 

800l/min,  r.v.2008 

 

Další vybavení: 

 Motorová pila Johnsered r.v. 1994 

Motorová pila Husquarna r.v.2003 

Motorová pila Johnsered 2138 r.v.2008 

Rozbrušovačka Sachs Dolmar r.v.1988 

Zásahové obleky Fireman Tiger 

Zásahová obuv Haix 

Zásahové přilby Gallet 

Nepromokavé pláště 

Suché obleky 2 ks 

Neoprenové obleky 3 x 

Radiostanice analogové Motorola GP 340 

Radiostanice digitální Matra Easy 
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 Příloha 2 Umístění hlásných profilů, SPA a průtoky pro Vydru a 

Křemelnou [9] 

 

         Hlásný profil Otavy v Sušici u PDA 

 

 

   Hlásný profil Vydry na Modravě                 Hlásný profil Křemelné na Stodůlkách    

      

 

 

Průtoky pro Qn na hlásném profilu Křemelné  

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m
3
.s

-1
] 40 76 92 134 153 

 

 

Hodnoty SPA na Křemelné 

Stupně povodňové aktivity  [cm] Q [m
3
.s

-1
] 

Bdělost 100 22 

Pohotovost 130 37 

Ohroţení 160 55 

. 
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Průtoky pro Qn na hlásném profilu 4 Hodnoty SPA na Vydře 

 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m
3
.s

-1
] 29 52 64 101 120 

 

Průtoky pro Qn na hlásném profilu Vydry 

 

Stupně povodňové aktivity   [cm]  Q [m
3
.s

-1
] 

Bdělost 120 29 

Pohotovost 140 41 

Ohroţení 160 55 
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 Příloha 3 Fotografie z roku 1993 [33] 

 

 

                   Luh                                                                      Most u Pelantova mlýna 

           
 

 

 

                Fotbalový stadion                                                   ulice T. G. Masaryka 
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Dům paní Kučerové 

 
 

 

 

Dům pana Polanky 

 



Hana Potuţáková 

Připravenost JPO a obyvatel Sušice na povodně 

1 

 

 Příloha 4 Týdeník Klatovska z 6. ledna 1994 [39] 
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 Příloha 5 Fotografie z roku 2002 [1] 

 

Ulice T.G. Masaryka                                          Příkopy 

           

Kostelní ulice                                                        ulice T.G. Masaryka 

         

náměstí Svobody                                                  ulice u ţidovského hřbitova 
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 Příloha 6 Zaznamenané nejvyšší vodní stavy při povodních [18] 

 

Datum Výška hladiny v cm Průtok m
3
/s

-1 

12.8.2002 287 350 

21.12.1993 283 324 

9.7.1954 270 297 

31.5.1940 258 274 

12.9.1899 256 270 

21.11.1930 254 266 

3.9.1890 250 260 

30.5.1932 239 240 

1.11.1998 234 233 

8.2.1946 232 228 

12.8.1925 230 225 

7.6.1936 230 225 

29.10.1998 227 203 

21.3.2002 227 220 

22.7.1980 223 211 

28.10.1935 220 209 

28.12.1947 220 209 

14.1.1948 219 207 

23.10.1986 216 198 

29.5.1941 213 198 

8.7.1955 211 189 

2.8.1991 209 185 

26.6.1995 208 184 

19.12.1987 207 182 

1.11.1924 205 187 

20.7.1981 205 187 
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 Příloha 7 Zabezpečované objekty pytli s pískem [1] 

 

Radnice 

Původní budova z konce 16. st. získala 

svou dnešní podobu po radikální přestavbě 

v letech 1850- 51. Dochoval se kamenný 

renesanční portál v přízemí.  Ve vestibulu 

se nachází jedna z nejstarších historických 

památek Sušice – kamenná deska s 

latinským nápisem připomínající vystavění 

hradeb v roce 1322. 

 

 

Stará lékárna 

Objekt staré lékárny neboli Rozacínovský 

dům čp. 48 – pozdně gotický, renesančně 

přestavěný, jeho průčelí zdobí renesanční 

sgrafita. 

 

 

 

 

Muzeum Šumavy 

Voprchovský dům čp. 40, bývalé 

děkanství, jedna z nejvzácnějších památek 

ve městě, základy domu pochází ze 14. 

století, i po renesanční přestavbě zůstaly 

zachovány původní gotické klenby a 

vstupní portál. V domě se nachází Muzeum 

Šumavy zaloţené roku 1880. 

 

Arciděkanský kostel sv. Václava 

Největší církevní památka ve městě, 

původně gotická trojlodní bazilika, 

postaven v pol. 14. st., barokně přestavěn 

po poţáru města 1707, v letech 1884-85 

regotizován - sochy na oltáři pocházejí 

z roku 1659, náhrobní kamenné desky v 

kostelní dlaţbě z doby po roce 1560 a 

oltářní obraz patrona České země sv. 

Václava z roku 1861.  
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Hotel Fialka 

Hotel Fialka téţ Krocínovský dům čp. 49 

je pozdně gotický, barokně upraven v  

18. století. 

 

Sokolovna 

Dostavena v roce 1914, za 1. republiky 

byla chloubou města. Dnes centrum 

společenského ţivota ve městě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní stadion  

Zimní stadion slouţí i v létě jako 

víceúčelové hřiště.  

 

 

Domov důchodců 

Vznikl rekonstrukcí budovy bývalého 

interního oddělení a dětské nemocnice. 

Zřizovatelem je město Sušice. 

 

ZŠ Komenského 

Zřizovatel město Sušice.
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 Příloha 8 Výpověď pamětníka města Sušice 

 

 



Hana Potuţáková 

Připravenost JPO a obyvatel Sušice na povodně 

1 

 

 Příloha 9 Dotazník 

 

Věk:                                                                                                  pohlaví: 

Upozornění: V testu je u některých otázek více moţných odpovědí! 

 

1. Kdo rozhoduje o evakuaci v obci? 

a) povodňová komise 

b) Český rozhlas, 

c) prezident republiky 

2. Při povodni se řídím pokyny 

a) povodňových orgánů obce, policie a záchranářů 

b) nikoho poslouchat nemusím, řídím se sám sebou 

c) pokyny záchranářů poslouchám, aţ kdyţ mám zatopený dům  

3. Vyberte 4 základní sloţky IZS:

a) Hasičský záchranný sbor České  

republiky (HZS ČR) 

b) jednotky poţární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí 

c) Český červený kříţ 

d) Policie České republiky. 

e) Česká pošta 

f) Horská sluţba 

g) Letecká záchranná sluţba 

h) zdravotnická záchranná sluţba

4. Základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v obci je 

a) povodňový plán obce 

b) vodní zákon 254/2001 Sb. 

c) poţární poplachový plán obce 

5. Zkušební tón sirén: 

a) je určen pro prověřování funkce systému varování a činnosti koncových prvků varování, 

tvoří jej trvalý tón sirény po dobu 140 s. Vyhlašuje se první středu v měsíci ve 12 hodin. 

 

b) je určen pro prověřování funkce systému varování a činnosti koncových prvků varování, 

tvoří jej trvalý tón sirény po dobu 140 s. Vyhlašuje se první pátek v měsíci v 16 hodin. 

 

c) je určen pro prověřování funkce systému varování a činnosti koncových prvků varování,  

tvoří jej trvalý tón sirény po dobu 140 s. Vyhlašuje se poslední středu v měsíci ve 12 hodin. 
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6. Co uděláte, kdyţ uslyšíte signál ”Poţární poplach”? U elektronických sirén 

napodobuje hlas trubky troubící: ”HO-ŘÍ”, ”HO-ŘÍ” 

a) okamţitě opustím místo kde se nacházím a utíkám domů 

b) ihned se schovám a počkám, co se bude dít 

c) signál je určen ke svolání jednotek poţární ochrany. Kdyţ mě poţár neohroţuje, zachovám    

klid a rozvahu a pokračuji v započaté činnosti. 

7. Varování „všeobecná výstraha“, coţ je kolísavý tón sirény trvající 140 s  znamená: 

a) ţe bude po tomto signálu provedena zkouška sirén.  

b) varování obyvatelstva v případě hrozby nebo vzniku mimořádné situace. Obyvatelstvo je 

následně informováno např. rozhlasem, o tom co se stalo a co se má v takovém případě dělat.  

c) začátek prázdnin. 

8. Vyberte z následujících moţností činnosti, které uděláte, kdyţ musíte opustit byt/dům 

v případě evakuace? 

a) vypnu elektrické spotřebiče, uzavřu přívod vody a plynu 

b) ověřím, zda sousedé vědí, ţe mají opustit byt/dům  

c) kočky a psy nechám doma 

d) doklady a kreditní karty schovám doma pod polštář  

9. Na jaké telefonní číslo zavoláte, kdyţ: 

a) vidíte osobu, která něco ukradla ……………………………………………………….. 

b) vám hoří dům……………………………………………………………………………. 

c) naleznete člověka, který nehybně leţí na cestě……………….………………………….. 

d) rychle se zvedá hladina řeky/potoka v blízkosti vašeho domova...................................... 

10. Vyberte věci, které by NEMĚLY být v evakuačním zavazadle:

a) spací pytel 

b) cenné obrazy 

c) toaletní papír 

d) jídelní servis 

e) osobní doklady, peníze, léky 

f) nádoba s pitnou vodu 

11. Stupně povodňové aktivity, kterými se rozumí míra povodňového nebezpečí se vyhlašují 

v případech, kdy je dosaţeno směrodatných limitů vodních stavů nebo průtoku v hlásných 

profilech na vodních tocích. 

Přiřaďte:

1. První stupeň  

2. Druhý stupeň 

3. Třetí stupeň   

a) Nebo –li stav pohotovosti  

b) Nebo –li stav bdělosti  

c) Nebo –li stav ohroţení
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12. Co udělám po povodni 

a) Nechám si zkontrolovat dům - statickou narušenost, rozvody energií, stav kanalizace 

b) Potraviny, které byly zasaţeny vodou mohu dále konzumovat. 

c) Ihned mohu pít vodu z místních zdrojů. 

d) kontaktuji pojišťovnu 

13. Vyjmenujte z jakých zdrojů můţete získat informace při povodních 

 

 

14. Zasáhla Vás osobně (majetek,..) někdy povodeň? 

 

Děkuji za vyplnění 
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 Příloha 10 Mnoţství pytlů pro otvory v objektech při Qn 

 Počet pytlů- vrata Počet pytlů- dveře Počet pytlů- okno Celkem pytlů 

Radnice     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 16 16 0 32 

Q50 24 26 0 50 

Q100 24 47 0 71 

Muzeum     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 32 0 8 24 

Q50 52 0 12 64 

Q100 74 0 17 91 

Kostel sv. Václava     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 48 30 0 78 

Q50 96 60 0 156 

Q100 141 90 0 231 

ZŠ Komenského     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 19 13 0 32 

Q50 32 21 0 53 

Q100 56 38 0 94 

Hotel Fialka     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 0 13 0 13 

Q50 0 21 0 21 

Q100 0 38 0 38 

Stará lékárna     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 13 13 0 26 

Q50 21 21 0 42 

Q100 38 38 0 76 

Sokolovna     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 16 0 0 16 

Q50 32 0 0 32 

Q100 47 0 0 47 
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 Příloha 10 Mnoţství pytlů pro otvory v objektech při Qn - pokračování 

Domov důchodců     

Q5 0 0 0 0 

Q10 0 0 0 0 

Q20 0 0 0 0 

Q50 0 0 40 40 

Q100 0 0 80 80 

Zimní stadion     

Q5 78 0 0 78 

Q10 96 0 0 96 

Q20 140 0 0 140 

Q50 189 0 0 189 

Q100 234 0 0 234 

 

 

 

 


