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1. Úvod 
 

Povodeň je přírodní katastrofa, kdy rozlitím nadměrného množství vody mimo koryta 

řek dochází k ohrožení lidí, zvířat a majetku. K tomuto jevu dochází takřka po celém světě, 

takže ovlivňuje velké množství lidí. Každoročně zanechávají povodně tisíce mrtvých lidí. 

Povodně jsou nedílnou součástí lidského života již odpradávna. V dnešní době, vzhledem k 

stále se zvyšujícímu počtu obyvatel na naší planetě, a potřebou člověka vlastnit a využívat 

stále větší území pro svou potřebu a činnost, se povodně stávají velkým problémem. 

Ovlivňují život a fungovaní celých oblastí a tím se z nich stala jedna z nejničivějších 

katastrof, co se týče velikosti zasaženého území a způsobených škod. Je třeba si uvědomit, že 

za posledních několik let se ve světě objevila řada povodní obrovského rozsahu, které se 

nevyhnuly ani území České republiky. Někteří vědci se domnívají, že počet katastrofálních 

povodní přímo souvisí s globálním oteplováním a jejich počet tedy v budoucnu vzroste. 

Území České republiky je v poslední době škodlivě ovlivňováno především atmosférickými 

srážkami vysoké intenzity a nepravidelného výskytu srážek. Jejich abnormální hodnoty se 

projevují buď lokálními, nebo regionálními povodněmi s následnými škodami. Přibližně 

jedna třetina délky toků je upravena na různý stupeň ochrany. Další potencionální hrozbou 

v České republice jsou zvláštní povodně, které jsou způsobené protržením hrází vodních děl, kdy 

potom dochází k zaplavení velkého území pod vodním dílem a jejich síla představuje ohromné 

ztráty na životech, zdraví, majetku a životním prostředí. V závislosti se stále přibývajícím 

výskytem povodní a jejich škodlivého působení se jednotlivé krizové složky, působící v této 

oblasti, zabývají otázkou ochrany před povodněmi a snaží se navrhovat co nejefektivnější a 

nejúčinnější opatření. Akorát taková opatření jsou velmi nákladová a závislá na finanční stránce 

investora. Dnes se nejčastěji investuje do staveb protipovodňových hrází i povodňové 

prevence a do terénních úprav koryta řek. Stejně tak i protipovodňová ochrana je důležitá ve 

městě Polička, která je předmětem mé diplomové práce, a kde budu právě tuto problematiku 

řešit, protože město Polička je velice ohroženo působením povodní, neboť v posledních 15-ti 

letech se povodeň vyskytla třikrát, a to v roce 1997, 2005 a 2006. Nejkrutější povodně město 

postihly v roce 1997 a napáchaly největší škody v historii města, především na majetku. Po 

těchto povodních město Polička i Povodí Moravy, do jehož vlastnictví vodstvo spadá, 

investovalo spoustu finančních prostředků do protipovodňové ochrany, aby zabránilo či 

eliminovalo škodlivé působení vyskytlých povodní. Proto i v mé diplomové práci se zaměřím 

především na popis současného stavu protipovodňových opatření a následně se pokusím  
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vyhodnotit jejich nedostatky, které doplním, případně nahradím jinými efektivnějšími 

opatřeními.  

 

1.1.  Cíl práce 

 

Cílem mojí diplomové práce je analýza současného stavu protipovodňových opatření 

ve městě Polička a na základě této analýzy vyhodnotit nedostatky a navrhnout jejich doplnění, 

případně stávající opatření optimalizovat či vylepšit. Dále vzpomenu na povodně, které 

proběhly v roce 1997, a velice ovlivnily vývoj protipovodňových opatření ve městě Polička. 

V dnešní době se klade této mimořádné události velký respekt, neboť je to jedna 

z nejničivějších přírodních katastrof nejenom u nás, ale také ve světě. 

1.2.  Rešerše 

 

ADAMEC, Vilém. Management rizik v ochraně kritické infrastruktury. Ostrava: VŠB-TUO, 

2009. 30 s. 

 

SMETANA, Marek; KRATOCHVÍLOVÁ, ML., Danuše; KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. 

Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010. 168 s. ISBN 978-80-251-2989-0 

 

KOVÁŘ, Milan. Ochrana před povodněmi. Vyd. 1. 2004. 100 s. ISBN 80-7254-499-3 

Kniha se zabývá problematikou povodní a ochrany před nimi, je zaměřena především na 

přirozené a zvláštní povodně, ochranu před nimi, popisuje úkoly jednotlivých povodňových 

orgánů obce a také rozebírá opatření ochrany osob, majetku, životního prostředí a likvidaci 

škod způsobených povodněmi. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva, 1. Vydání, Ostrava: Edice SPBI 

Spektrum, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1 

Skripta popisují opatření, které je nutné provést k ochraně obyvatelstva, zvířat, kulturních 

hodnot a životního prostředí. Tato opatření jsou především evakuace, varování a vyrozumění, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva, individuální ochrana, dekontaminace a další opatření 

k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových 

situacích. 
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POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA POLIČKY - zde jsou popsány všechny vodní toky a plochy, 

které protékají nebo leží na území a v těsné blízkosti města Poličky, dále druh a rozsah 

ohrožení. Je zde také uvedeno informační zabezpečení, jako například složení hlídkové a 

hlásné služby, složení povodňové komise města Poličky, spojení na povodňové komise 

okolních obcí a na správce vodních děl a další. 

HAVARIJNÍ PLÁN MĚSTA POLIČKY - zde je uvedena charakteristika území a analýza 

vzniku mimořádných událostí na tomto území. Dále jsou tu uvedeny druhy plánů konkrétních 

činností, jako například plán vyrozumění, plán varování obyvatelstva, plán evakuace a další. 

Základní zákony řešící ochranu před povodněmi:  

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Další související zákonné podklady a metodiky řešící ochranu před povodněmi:  

 Usnesení vlády č. 328/2000 Sb., Strategie ochrany před povodněmi pro území České 

republiky.  

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.  

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

záplavových území. 

 Vyhláška č. 470/2001 Sb., která stanovuje seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činnosti souvisejících se správou vodních toků.  

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

vodních děl.  

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  
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 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a 

předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 7/2003).  

 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad 

za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999).  

 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních 

povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000).  

1.3. Seznam použitých zkratek 

 

SPA – Stupně povodňové aktivity  

Q2, Q5, Q10, Q50 a Q100 – znamená n-letá povodeň  

HZS – Hasičský záchranný zbor  

IZS – Integrovaný záchranný systém  

ÚPO – Ústřední protipovodňový orgán  

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav  

MŽP – Ministerstvo životního prostředí  

MU – Mimořádná událost 

PPO – Protipovodňová opatření 

MV – Ministerstvo vnitra 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

T.E.S. Polička – Technické služby Polička 

SOU – Střední odborné učiliště 

VHOS – Vodohospodářská společnost 
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JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění 

IVVS - Informační výstražný a varovací systém 

KOPIS – Krajské operační informační středisko 

VZ – Velitel zásahu 

SaP – Síly a prostředky 

ČSOD – Čerpací stanice odlehčených vod 

1.4.  Vymezení základních pojmů 

 

V problematice povodní a protipovodňových opatření je důležité přesné definování 

některých pojmů, aby nedošlo k jejich záměně nebo k nesprávnému pochopení. V této 

teoretické části jsou vysvětleny nejčastěji používané pojmy v mé práci. 

 Povodně 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. [5] 

 

 Povodně se rozdělují podle způsobu vzniku na přirozené povodně a zvláštní 

povodně 

 Přirozená povodeň 

Povodeň, která může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými 

srážkami nebo chodem ledů. [6] 

 Rozdělení přirozených povodní 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě 

v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na 

podhorských tocích a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků. [6] 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti se vyskytují 

zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na 

středních a větších tocích. [6] 
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 letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity zasahují poměrně 

malá území, mohou se vyskytovat kdekoliv, mají extrémně rychlý průběh. Tyto 

povodně jsou někdy označovány jako "bleskové povodně". [6] 

 zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích se vyskytují i při relativně 

menších průtocích i v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. [6] 

 

 Zvláštní povodeň 

Povodeň způsobená zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii 

(protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. [5] 

 Čára záplavového území 

Záplavová čára návrhové povodně s periodicitou 5, 20 nebo 100 (výskyt povodně, který je 

dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 nebo 100 let), která se odvozuje z 

nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech vodního toku při návrhové povodni, 

přičemž její nadmořské výšky jsou stanoveny hydraulickým výpočtem dle vyhlášky [19]. 

Záplavová území jsou právně upravena v zákoně [14]. [19] 

 Hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100 

Hranice ohraničující území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě 

podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak 

bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. [19] 

 Povodňové plány 

Povodňovými plány se rozumí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a 

spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, 

organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahují způsob zajištění včasné 

aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, 

přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí 

v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. [5] 

 Stupně povodňové aktivity 

Stupni povodňové aktivity se pro účely zákona 254/2001 Sb. rozumí míra povodňového 

nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v 

hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného 

jevu, uvedené v příslušném povodňovém plánu. [5] 

 první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 
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pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost 

vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a 

hlídková služba. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot, 

sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění 

mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. [5] 

 druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené 

povodně přerůstá v povodeň, při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové 

orgány a další účastníci ochrany před povodněmi. Uvádějí se do pohotovosti 

prostředky zabezpečovací práce a provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně 

podle povodňového plánu. [5] 

 třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího 

rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při 

dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska 

jeho bezpečnosti, současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se 

zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. [5] 

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

obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení 

směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva 

předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, 

oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru 

povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový 

orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu. [5] 

 Hlásné profily kategorie A 

Značí základní hlásné profily. Jsou umístěny na významných tocích a poskytují 

nejdůležitější informace. Jsou využívány všemi třemi povodňovými službami. Jejich 

provozovateli jsou Český hydrometeorologický ústav nebo správci povodí. Sledování na 

nich provádí nepřetržitě. [5] 

 Inundační území 

Je území okolo vodních toků, které je pravidelně zaplavováno při zvýšených průtocích. 

[10] 

 Krizová situace 

Mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav. [15] 
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 n-letá povodeň 

Jedná se o teoretickou hodnotu povodně, která přichází v intervalech jednou za x-let (např. 

Q2 = dvouletá povodeň, povodeň, která postihuje oblast co dva roky).  

 

 Retenční schopnost krajiny  

Taková schopnost krajiny, která zaručí zadržení vody nacházející se na daném území. [10] 

 

 Riziko  

Funkce pravděpodobnosti a velikosti ztrát. [15] 

 

 Nebezpečí  

Jedná se o vlastnost látky nebo fyzikální stav, který má potenciál způsobit škodu na 

lidském zdraví nebo životech, majetku nebo životním prostředí. [15] 
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2. Ochrana před povodněmi v České republice 
 

Ochrana před povodněmi v České republice je prováděna podle předem zpracovaného 

povodňového plánu, který je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany 

v České republice. Povodňový plán České republiky je zpracován Ministerstvem životního 

prostředí a podléhá každoročnímu přezkoumání. Povodňovým plánem se rozumí souhrn 

organizačních a technických opatření sloužící ke zmírnění nebo odvrácení škod při povodních 

na životech a zdraví obyvatel a na životním prostředí. Povodňový plán řeší ochranu určitého 

území, vodní tok, objekt a stavbu.  

2.1. Druhy povodňových plánů  

 

 povodňový plán obce, na jejímž území může dojít ke vzniku povodně 

 povodňový plán okresu 

 povodňový plán ucelených povodí 

 povodňový plán České republiky 

 

Podklady pro vypracování povodňového plánu [5]:  

 hydrologické a hydraulické údaje 

 technické údaje 

 organizační údaje 

2.1.1. Obsah povodňového plánu  

 

1) Věcná část [5] 

a) Údaje pro zajištění ochrany před povodněmi objektu, obce, uceleného povodí nebo 

územního celku 

b) Limity pro vyhlášení SPA 

2) Organizační část [5] 

a) Jmenné seznamy a adresy 

b) Způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi 

c) Úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi 

d) Organizace hlásné a hlídkové služby 
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3) Grafická část [5] 

a) Mapy 

a) Evakuační trasy a místa soustředění 

b) Hlásné profily 

c) Informační místa 

2.2.  Legislativa 

 

Problematiku povodní a povodňových opatření řeší především zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a také 

prováděcí vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 

záplavových území. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Oprávnění 

a povinnosti povodňových orgánů v případě vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu 

přecházejí na orgány krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů. [15] 

 

 

Obrázek 1 - Integrovaný záchranný systém IZS [4] 

Řízení protipovodňové ochrany probíhá pomocí povodňových orgánů, které ve své 

územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují 

činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových 

orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních. [15] 

 mimo povodeň jsou povodňovými orgány [2] 

 orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí 
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 obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských 

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, 

 krajské úřady 

 úřady životního prostředí 

 po dobu povodně jsou povodňovými orgány [2] 

 povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze, povodňové komise městských částí 

 povodňové komise obcí s rozšířenou působností a povodňové komise městských částí 

v hlavním městě Praze 

 povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 povodňové komise krajů 

 Ústřední povodňová komise 

Povodňové komise zřizují orgány veřejné správy jako své výkonné složky k plnění 

mimořádných úkolů v době povodně. Povodňové komise během povodně využívají k řešení 

povodně předem připravené povodňové plány. 

Povodňové komise mohou k plnění svých operativních úkolů vytvářet pracovní štáby. V době 

povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod povodňového orgánu nižšího stupně, 

nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně nestačí vlastními silami a prostředky 

činit potřebná opatření a není vyhlášen krizový stav, převezme řízení ochrany před 

povodněmi povodňový orgán vyššího stupně s tím, že oznámí datum a čas převzetí a rozsah 

spolupráce. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné a provádějí ve své územní 

působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým 

orgánem nebo podle jeho pokynů. [5] 

V případě vyhlášení krizových stavů podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a změně některých zákonů, přecházejí oprávnění a povinnosti povodňových orgánů na místně 

příslušné orgány krizového řízení, Ústřední povodňová komise se stává součástí Ústředního 

krizového štábu. [5] 

Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi, v 

daném území jsou zejména: [5] 

 správci významných vodních toků 

 správci drobných vodních toků 

 vlastníci (uživatelé) nebo správci objektů na vodních tocích 

 pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ 
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 vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území 

 hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany 

 útvary Policie ČR 

 složky Armády ČR 

 orgány ochrany veřejného zdraví 

 další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky a těžkou 

mechanizací 

 

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové 

situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou obvykle členy 

příslušné povodňové komise. Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů a 

pokynů povodňových orgánů. Koordinace opatření, která mohou ovlivnit odtokové poměry v 

rámci oblastí povodí, je zajišťována z úrovně správců významných vodních toků (jednotlivé 

státní podniky Povodí), k jejichž odbornému stanovisku jsou povodňové orgány povinny 

přihlížet. Zapojení složek Ministerstva vnitra, popř. Armády ČR do záchranných nebo 

zabezpečovacích pracích se děje na žádost povodňových orgánů. [5] 

 

2.3.  Ochrana před povodněmi 

 

Ochranu před povodněmi můžeme rozdělit do tří skupin [5]: 

 Přirozená ochrana  

 Technická ochrana  

 Prevence před povodněmi  

 

ad 1) přirozená ochrana před povodněmi: Pod přirozenou ochranou před povodněmi si lze 

představit samotné retenční schopnosti krajiny. Tato schopnost či vlastnost krajiny je 

realizována pomocí rostlin a půdy v oblasti povodí a záplavového území. V dřívějších dobách 

docházelo k neúměrnému ovlivnění tohoto území, kdy se tyto plochy například začaly 

využívat k zemědělství, docházelo k výměně vegetace (např. monokultury lesu), k 

narovnávání koryta řeky, k odvodnění území, hrazení řek, neuvážená výstavba v záplavovém 

území, atd. Toto všechno vedlo k negativnímu dopadu v záplavovém území. V dnešní době je 

obnovená snaha na vznik přirozené retenční schopnosti povodí řek. Ve své podstatě to 
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znamená, že je snahou o to, aby voda (např. dešťová) zůstávala, pokud možno, co nejdéle v 

oblasti kde spadla, a docházelo k postupnému odvodnění této oblasti.  

 

ad 2) technická ochrana před povodněmi: Technická ochrana před povodní je zapotřebí 

v oblasti, kde dochází k ohrožení lidí a majetku. Tato ochrana je prováděna několika způsoby, 

jako například: hráze, suché poldry, úpravy koryta řeky, zvyšováním retenční schopnosti řeky, 

atd. Je snahou o to, aby takto upravované prostředí bylo schopno odolávat povodním na 

hodnotě Q100. Možnosti technické ochrany před povodněmi jsou však omezeny a to pro 

každou lokalitu či území jinými faktory. Ve své podstatě je tato ochrana dalším zásahem do 

přirozeného kontinua řeky a při neuváženém postupu může docházet k jinému ohrožení. 

Navíc nelze tímto zásahem říci, že území takto upraveno, je bezpečné a odolné vůči 

povodním (např. dochází k povodí o hodnotě Q100). 

 

Možné technické opatření pro ochranu před povodněmi:  

 výstavba hrází,  

 výstavba suchých poldrů,  

 zvyšování kapacity koryta řeky,  

 vytvoření povodňových kanálů,  

 využití mobilních ochranných prvků (toto opatření má však omezené možnosti 

využití, území takto chráněné, se musí předem připravit na takovouto možnost 

ochrany),  

 atp.  

 

ad 3) prevence před povodněmi:  

Prevence před samotnými povodněmi můžeme rozdělit na dva samostatné prvky.  

Prevence zajištěná státem (obcí):  

 vymezení záplavového území 

 předpovídání povodní 

 vytvoření systému varování (povodňová informační služba) 

 zvládání krizové situace pomocí krizových plánů 

Individuální ochrana:  

 stavební opatření (při stavbě nemovitosti použití takových materiálu a konstrukcí, 

které vydrží případné zatopení nemovitosti) 
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 pojištění majetku proti povodním / záplavám 

 prevence chování 

2.4.  Dělení povodní 

 

Druhy přirozených povodní [5]:  

 zimní a jarní povodně (vznikají v důsledcích tání sněhové pokrývky nebo v důsledku 

dešťových srážek),  

 letní povodně (vznikající vlivem dlouhodobých dešťů),  

 letní povodně (způsobené krátkodobými dešti velké intenzity) a  

 zimní povodně (způsobené ledovými jevy na vodním toku, které mají za následek 

vzdutí vodní hladiny na vodním toku).  

 

Zvláštní povodně [5]: 

 způsobené umělými vlivy na vodním díle, které vedou nebo mohou vést k havarijnímu 

stavu nebo havárii na vodním díle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3. Ovlivňování průběhu povodní 
 

K efektivnímu ovlivnění rozsahu, průběhu a škod způsobených povodní je nezbytné 

využít několik faktorů, kterými lze zásadně ovlivnit povodeň. Jedná se především o tyto: 

3.1.  Opatření v krajině 

 

Opatření v krajině jsou především změny využívání pozemků, změny rostlinného 

pokryvu, zatravňování břehů a přirozených inundací, tvorba protierozních mezí a vegetačních 

pásů a změny ve strukturách krajiny, prováděné za účelem zachycení vody v povodí a 

zpomalení jejího odtoku. [2] 

3.2.  Technická opatření 

 

Záměry výstavby technických prvků musí být promítnuty a schváleny v územních 

plánech, a proto předchází projednáním s veřejností a veřejnou správou. S výstavbou 

vodohospodářských staveb jsou spojeny provozní náklady na jejich udržování v bezpečném 

provozuschopném stavu (čištění koryt).  

Zejména je třeba zajistit technicko-bezpečnostní dohled a uplatnit využití moderní 

měřící, ovládací i řídící techniky při jejich provozu a při manipulaci s akumulovanou vodou. 

Jedná se především o nádrže, poldry, odvodňovací příkopy a ochranné hráze. S ohledem na 

vesměs vysoké náklady na jejich realizaci, je k rozhodování nezbytné zvážit jak jejich 

účinnost, tak efektivitu vložených prostředků s ohledem na chráněné hodnoty. [2] 

3.3.  Stanovení záplavových území 

 

Pokračující urbanizace a růst hospodářského potenciálu v územích ohrožených 

povodněmi s sebou nese další zvýšení počtu ohrožených obyvatel a výraznou kumulaci 

potenciálních škod na ekonomických a kulturních hodnotách. Tato území je nezbytné 

podrobně vymezit jako území záplavová, případně území ohrožená zvláštními povodněmi a 

jejich využívání přiměřeně regulovat. [2] 
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4. Základní údaje 

4.1.  Město Polička 

Severní brána Vysočiny – tak znají Poličku již celé generace milovníků půvabného 

kraje na pomezí Čech a Moravy, kraje, který přírodními krásami a bohatými tradicemi lákal a 

stále láká malíře, básníky i prozaiky. Polička jest nejvlastnějším městem Českomoravské 

vysočiny s jejím drsným podnebím, pozdními a krátkými jary, ale překrásnými podzimy. 

Historický půdorys města, sevřeného v pozoruhodně dochovaných hradbách, dává tušit 

starobylou minulost někdejšího královského věnného města, založeného českým králem 

Přemyslem Otakarem II. Město se dostalo do podvědomí naší i světové kulturní veřejnosti 

jako rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Věž kostela sv. Jakuba, kde se Martinů 

narodil ve více než skromné domácnosti, skýtá i pohled na oválný obrys města a na široké 

pásmo zalesněných táhlých vrchů a mělkých údolí Českomoravské vrchoviny. Pohled 

vzbuzuje dojem idyly, ale život ve městě i okolním venkově nebýval nijak idylický. I stručný 

přehled vývoje města a okolí však ukáže, že tu přesto mnohdy existovalo úrodné kulturní 

prostředí, vytvářené průbojnými, odvážnými jedinci, kteří v zápasech s potlačovatelskou mocí 

státu i s leckdy neuvěřitelně přízemní a sobeckou většinou prosazovali myšlenky vzdělanosti, 

svobody a spravedlnosti. A nebyli v tomto zápase vždy vítězi. [7] 

 

Obrázek 2 - Letecký pohled na město Polička [22] 
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Tabulka 1 - Základní informace o městě Polička [9] 

Kraj Pardubický 

Okres Svitavy 

Katastrální výměra 33
 
km

2 

Hustota zalidnění 71,3 osob/km
2
 

Nadmořská výška 555 m 

Zeměpisná šířka N49°42’47,82“ 

Zeměpisná výška E16°15’43,43“ 

Počet obyvatel 8912 

4.2. Zeměpisné položení a přírodní podmínky 

 

Polička se nachází v samém východisku do nejvyšší části Žďárských vrchů, jež tvoří 

severní, nejhornatější díl Českomoravské vrchoviny. Z návrší nad Poličkou, která leží 

v nadmořské výšce 555 metrů, můžeme přehlédnout panorama mírných vrchů, pod kterými 

tušíme mělká údolí říček, jež odtud stékají na obě strany – do Čech i na Moravu. „Střecha 

Evropy“ – tak se někdy říká tomuto hustě zalesněnému pásmu, které přes nevelkou výšku, 

dosahující v nevyšších vrcholech nemnoho přes 800 metrů, tvoří evropské rozvodí a prameny 

Sázavy, Doubravy, Chrudimky, Loučné a Svratky. Sázava posiluje vodami, sebranými na 

západní straně vrchoviny, Vltavu. Doubrava, Chrudimka a Loučná odvodňují severozápad a 

sever a jsou jedním ze zdrojů vod Labe, které pak ústí do Severního moře. Svratka sbírá vody 

z větší části ze Žďárských vrchů a odvádí je prostřednictvím Dyje, Moravy a Dunaje do 

Černého moře. Severním a západním okrajem Žďárských vrchů tedy probíhá rozvodí mezi 

Severním a Černým mořem. Rozvodí protíná území Poličska ve směru od východu k západu a 

při pravé straně silnice do Litomyšle se přibližuje bezprostředně k Poličce. Město samo leží 

svým málo vydatným Bílým potokem na samém okraji povodí Černého moře. Žďárské vrchy 

mají povrchově poněkud jiný ráz než ostatní části Českomoravské vrchoviny. Jsou vyšší a 

jejich vrcholové hřbety pokryté z velké části lesy jsou delší a údolí užší. Na svazích údolí jsou 
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malebně rozesety horské obce a osady, po staletí odkázané na hospodaření na málo úrodných 

půdách.  Polička je vskutku branou do tohoto romantického koutu naší vlasti. I geologicky 

leží na hranici mezi tabulí křídlových usazenin, táhnoucích se k Litomyšli a vytvářejících 

úrodnější půdy, a tzv. poličským krystalinikem, složeným z nejrůznějších druhů přeměněných 

usazenin a vyvřelin. Poloha na severním okraji horského pásma podstatně ovlivňuje podnebí 

Poličska. Patří k nejvlhčím a nejchladnějším oblastem Českomoravské vrchoviny 

s průměrnou roční teplotou 5 °C a minimem vysloveně letních teplých dnů. Toto drsné 

podnebí a životní podmínky málo příznivé pro člověka způsobily, že pravěké osídlení tu bylo 

sporadické a dosti pozdní a že k trvalému osídlování dochází až v době historické – snad 

v průběhu 12. či spíše 13. století. Ne právě příznivé přírodní podmínky ovlivňovaly ráz života 

zdejšího obyvatelstva i v dalších stoletích. Chudá horská políčka dávala jen tu nejnutnější 

obživu, a jak přibývalo lidí, bylo nutno si hledat jiné zdroje výdělku. Ani Polička sama, ani 

okolí neposkytovaly k tomu mnoho příležitostí, protože průmysl tu neměl velké možnosti 

rozvoje. Nebylo dostatečné vodní síly, která by poháněla stroje, nebylo surovin – kromě 

kamene, písku a dřeva. Až na samém konci 19. století dostala Polička železniční spojení se 

Svitavami na východní a se Skutčí na západní stranu. A tak charakteristikou zdejšího kraje 

bylo přadláctví a tkalcovství, zpracovávající zde hojně pěstovaný nebo i dovážený len. 

Poličsko se později stalo součástí rozsáhlé rozptýlené plátenické výroby, zabírající celou 

hornatou část Českomoravského pomezí. Tyto okolnosti spoluurčovaly i historický vývoj 

samotné Poličky, která právě horským obcím byla po staletí feudální vrchností. [7], [9] 

4.3.  Hydrologické poměry 

 

V území ORP Polička probíhá v severní části Hlavní Evropské rozvodí (Dunaj – Labe) a 

oblast jako celek je oblastí pramennou bez dalších větších toků v území. Vodní toky v území 

jsou spravovány Povodím Labe s.p. (část Labská), ZVHS Brno, provoz Chrudim a Povodím 

Moravy s.p. (část směřující k Dyji) a ZVHS Brno, provoz Svitavy. Říční síť je hřebenovitě 

uspořádána. Hlavním vodním tokem a osou celého území v okolí Poličky je Bílý potok, který 

přibírá potoky Baldecký, Jánský a další bezejmenné přítoky a posléze se na jihu vlévá do 

největšího toku v ORP – Svratky. V jihovýchodní části v zaříznutých údolích teče jako další z 

větších toků Křetínka. Většina toků je v území ORP nějakým způsobem regulována [6].       

Polička je městem se specifickým výskytem a průběhem povodní, neboť intravilánem města 

protéká malý vodní tok zvaný Bílý potok. Tento potok je hrozbou pro lidi, kteří vlastní svá 



19 

 

obydlí právě v blízkosti jeho koryta, protože v posledních dvaceti letech, několikrát došlo 

k jeho rozlivu mimo koryto, což zapříčinilo rozsáhlé škody na zdraví obyvatel, majetku a 

životním prostředí a ukázalo lidem, jak proti přírodě jsme zcela bezmocní. Dále se v Poličce 

vyskytují další vodní toky, které se vlévají do výše zmiňovaného Bílého potoka. Těmito 

vodními toky jsou Baldecký potok a Jánský potok, který přitékají od jihu, a z druhé strany, 

čili od severu, to je tzv. Nejmenovaný potok. Dva kilometry od soutoku Baldeckého potoka 

do Bílého potoka je na Baldeckém potoce vystavěna síť několika rybníků, které jsou 

chovnými rybníky rybářského sdružení Vysočina, a na okraji města Poličky po proudu tohoto 

potoka je vystavěn suchý poldr, který byl navržen a vystavěn z důvodů protipovodňové 

ochrany, aby zadržoval vodu právě z předem zmíněných rybníků a vody stékající 

z okolních polí. Tento poldr byl vystaven v roce 2005, kdy při prudkém a rychlém roztávání 

sněhu došlo k vylití vody z břehů jak Bílého tak Baldeckého potoka, především následkem 

kumulace vody stékajících z polí do Baldeckého potoka. Nyní vystavěný suchý poldr má svoji 

hráz, která umožňuje regulovat průtok vody, a tím výrazně zpomalit či zcela zamezit rozlivu 

Baldeckého potoka. Jánský potok také na svém proudu nedaleko od města má vystavěnu síť 

rybníků, které opět spadají pod rybářské sdružení Vysočina a jsou velmi vyhlášené po celé 

České republice v pořádání pravidelných rybářských závodů s ohromnou účastí. Jánský potok 

není až tak velkou hrozbou pro město, co se týká zranitelnosti, jako je tomu např. Bílý nebo 

Baldecký potok, neboť protéká zahrádkářskou oblastí a vlévá se do Bílého potoka 

v extravilánu města. Nýbrž do protipovodňové ochrany s tímto potokem musíme počítat a brát 

v potaz při analýze rizik a zranitelnosti. Dostávám se spíše k potůčku, který je pojmenovaný 

v povodňovém plánu města jako Bezejmenný potok pramenící v extravilánu severozápadně 

od města. Tento potok svoji intenzitou průtoku nepředstavuje za normálních okolností žádnou 

hrozbu, protože v letních měsících je téměř vyschlý. Ale hrozbu představuje v případě 

rychlého tání sněhu nebo při vydatných dešťových srážkách díky svému úzkému korytu, který 

nepojme mnoho vody, čili dochází k jeho vylití z břehů. Na druhou stranu kolem tohoto 

potoka až na dva obytné domy, které tímto potůčkem jsou nejvíce ohroženy, se nachází 

především velké firemní závody, zahrádky a pole, pro něž není potok hrozbou z pohledu 

zranitelnosti. Musím zmínit ještě rybník s názvem Limberský rybník, který se nachází na 

povodí Bílého potoka z východní strany města a v katastrálním území obce Pomezí. Tento 

rybník, mimochodem spadající do rybářského sdružení Vysočina, představuje pro Poličku 

hrozbu v podobě zvláštní povodně, k čemuž došlo při povodních v roce 1997 z důvodů 

technické závady na stavidle rybníka. Následkem závady došlo k obrovskému úniku vody 



20 

 

z rybníka, což zvedlo hladinu Bílého potoka a zapříčinilo vylití vody mimo koryto potoka, a 

zatopilo spoustu obytných budov v jeho blízkosti. Tímto se povodně z roku 1997 zařadily do 

nejničivějších povodní v historii města Poličky. [6] 

 

Obrázek 3 – Mapa záplavového území Q100  s vymezením aktivní zóny pro  Q100 [16] 

4.4.  Klimatické poměry 

 

Řešené území se nachází z převážné části v klimatické oblasti MT 3, na jihu však ve 

vrchovině přechází do chladné oblasti CH7 (E.QUITT, 1975).  

MT 3 - mírně teplá oblast charakterizovaná chladným a vlhkým, krátkým létem. Přechodné 

období je velmi dlouhé a s velmi chladným jarem a chladným podzimem. Zima je velmi silná 

a záleží, zda území je na návětrné nebo závětrné straně vrchoviny.  

 

Obrázek 4 - Klimatická charakteristika pro oblast MT 3 dle Quitta (1970) [9] 
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Oblast CH7 je charakterizovaná v oblasti ORP jako velmi chladná s nižší úrovní 

sněhové pokrývky, ale s teplotami v průměru místy až pod 6°C, s krátkým létem a v daném 

místě se srážkami okolo 720 –780 mm/rok. Dlouhé přechodné období s krátkým létem je 

obvyklé. Je velmi důležité, že se území nenachází na návětrné straně Českomoravské 

vrchoviny, protože jsou zde nižší srážky. Vzhledem ke klimatické změně je nutné zabezpečit 

snížení odtoku vody z krajiny a to zejména v letních měsících, kdy prostřednictvím Křetínky, 

Bílého potoka a Svratky odteče z území stále větší množství srážkových vod. Snižují se 

úměrně i zimní srážky, kdy srážkový roční průměr ve větší části území kolísá pod 700 

mm/rok. [9] 

Obrázek 5 - Přehled dešťových srážek ve městě Polička [9] 

4.5.  Dopravní infrastruktura 

 

Ve správním obvodu obce Polička je celkem 191,629 km silnic zařazených do silniční 

sítě. Z toho je 20,448 km silnic I. třídy, 71,369 km silnic II. třídy a 99,812 km silnic III. třídy.  

Celková délka železničních tratí na správním území města Poličky činí 25 km. Dva kilometry 

severně od města Poličky, vlevo od silnice č. 360 – Polička - Litomyšl, v nadmořské výšce 

600 m v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny se nachází letiště. Aeroklub Polička 

provozuje na letišti leteckou školu s oprávněním pro bezmotorová letadla. V Poličce je 

neveřejné vnitrostátní vrtulníkové letiště pro Leteckou záchrannou službu. Nachází se na 

severovýchodním okraji města, u vlakového nádraží. Lodní doprava v tomto regionu 

neexistuje. 



22 

 

5. Historické údaje o povodních 

 

Při zpracování mé diplomové práce byla prověřena informace o průběhu historických 

povodňových událostí. Problematika byla konzultována s kronikářem města Polička a správci 

vodních toků. Na základě shromážděných informací je nutno konstatovat, že povodně tuto oblast 

postihovaly již v minulosti, nýbrž exaktní poznatky o průběhu historických povodní však 

neexistují. Poslední zaznamenané povodně ve městě Polička jsou povodně z roku 1938, kde ale 

není nikde popsán průběh povodně, ani nejvýše zaznamenaná výše hladiny. Jinak určitě 

nejničivějšími povodněmi ve městě byly povodně z roku 1997 a následně povodně z roku 2006. 

Tabulka 2 - Nejvyšší zaznamenané vodní stavy na vodočetné lati v Poličce [6] 

 

Výška hladiny [cm] Datum 

nezaznamenáno 30.8.1938 

210 7.7.1997 

135 22.3.2005 

142 14.3.2006 

106 16.8.2010 

 

V tabulce jsou uvedeny povodně, které přesahují III. SPA, kromě povodně z roku 

2010, což byly bleskové povodně, které zapříčinily lokální povodně v podobě zatopení 

sklepů, zahrad, garáží a některé ulice. K nejničivějším a největším povodním došlo v roce 

1997 a 2006, jinak za zmínku také stojí povodně z roku 2005, které byly způsobené náhlým a 

rychlým táním sněhu. 
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6. Analýza současného stavu protipovodňové ochrany ve městě 

Polička 

 

V této kapitole se budu především zabývat, jak je nastavena organizace protipovodňové 

ochrany ve městě Polička, jak je zajištěno varování a vyrozumění obyvatelstva při vzniklé 

povodni, jaké typy povodní ohrožují město Poličku + přehled vodních toků a vodních děl 

nacházejících se v okolí Poličky. 

 

Obrázek 6 – Současný stav toku a nivy Bílého potoka [17] 

6.1.  Přehled vodních toků a vodních děl ohrožujících město Polička 

 

V této podkapitole popíši všechny vodní toky a vodní díla nacházející se v extravilánu a 

intravilánu Poličky představující pro město hrozbu vzniku povodně, ať přírodní tak zvláštní. 

Město Polička je velmi bohatá oblast, kde se nachází spousta vodních děl, neboť Polička je 

proslavena pořádáním rybářských závodů a jiných rybářských akcí. Rybníky v okolí Poličky 

jsou určeny především k chovu ryb a některé také k zadržování vody pro účely 

protipovodňové ochrany. Voda z těchto rybníků je odváděna místními říčkami, které se 
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vlévají do Bílého potoka, jež představuje pro Poličku největší ohrožení vzniku povodně, 

neboť protéká intravilánem města, kde na jeho březích se nacházejí obytné domy, zahrady, 

sociální zařízení a stavby místních firem.  

6.1.1. Stručný popis vodních děl 

 

     Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička se vyskytuje pět soustav 

vodních děl, které zahrnují vždy několik nádrží na jednom toku nebo jeho přítocích v jedné 

oblasti, ale já se zaměřím na vodní díla ohrožující pouze město Polička, neboť to je cílem mé 

diplomové práce a řešit celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička by 

bylo velice náročné. 

Hlavním a stěžejním vodním tokem v mojí diplomové práci je Bílý potok, který 

představuje největší hrozbu pro obyvatele Poličky v důsledku vzniku povodně, především 

z důvodu, který jsem již zmiňoval, že prochází intravilánem města a při vylití vody z jeho 

břehů může způsobit velké škody na zdraví, majetku a životním prostředí. Celková plocha 

povodí Bílého potoka po ústí do Svratky je 100,75 km
2
. Celková délka Bílého potoka je 16,5 

km. Pramení nad obcí Pomezí a teče západním směrem. Protéká zastavěným územím obcí 

Pomezí, Polička, Kamenec u Poličky, kde se tok stáčí k jihu a protéká ještě obcemi Sádek, 

Maksičky a Lačnov.  U Lačnova se vlévá jako levostranný přítok do řeky Svratka. Hlavními 

přítoky Bílého potoka v katastrálním území města Poličky jsou levostranné přítoky Jánský 

potok, Baldecký potok a pravostranný přítok Bezejmenný potok. Na Jánském potoce jsou 

čtyři nádrže pod souhrnným názvem Poličská soustava v působnosti rybářského sdružení 

Vysočina, které slouží k chovu ryb a jsou využívané k celorepublikovým rybářským 

soutěžím. Na Baldeckém potoce jsou také čtyři vodní nádrže, pod celkovým názvem 

Baldecká soustava spadající opět do působnosti rybářského sdružení Vysočina, sloužící 

k chovu ryb, a těsně před vústěním Baldeckého potoka do města se nachází suchý poldr 

s regulací odtoku vody při povodni. Z hlediska povodňového nebezpečí mohou být obě 

soustavy při vzniku poruch nebo havárie zdrojem zvláštní povodně. Bezejmenný potok je po 

vtoku do zastavěného území Poličky u nádraží Českých drah zatrubněn do betonového 

potrubí DN 1000 mm. Zatrubněná část potoka má nedostatečnou kapacitu a není schopná 

provést větší průtoky a dochází k rozlivu povrchových vod v zastavěné části Poličky. 

K rozlivu v tomto místě dochází především i z důvodu, že v těsné blízkosti zatrubnění se 

nachází velký strom, jehož kořeny tímto zatrubněním prorůstají, což velice ztěžuje průtok 
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vody zatrubněním a dochází často k jeho ucpání v důsledku zachycení naplavenin. Toto místo 

se musí hlídat a při zvýšeném průtoku v tomto místě je v pohotovosti oprávněná osoba, která 

v případě komplikací průtoku vody, informuje místní hasičkou jednotku, aby daný problém 

odstranila. 

Přehled zdrojů povodňového nebezpečí: 

Obrázek 7 – Přehled zdrojů přirozeného povodňového nebezpečí [6] 

 

Obrázek 8 – Přehled zdrojů zvláštního povodňového nebezpečí [6] 

Obrázek 9 – Přehled míst s výskytem ledových a jiných zátarasů [6] 

 

6.2.  Organizace protipovodňové ochrany ve městě Polička 

 

V této kapitole popíši strukturu řízení povodňové ochrany ve městě Polička, povinnosti 

povodňových orgánů a organizační opatření, která jsou důležitá z hlediska prevence před 
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možným vznikem povodně ve městě, jako je předpovědní povodňová služba, hlásná 

povodňová služba a hlídková služba. Tyto zřízené informační služby velice pomáhají 

k včasnému odhalení blížícího se nebezpečí a rychlým předáním informace povodňovým 

orgánům eliminují možné škody, které potencionální povodeň může zapříčinit.  

6.2.1. Struktura řízení povodňové ochrany 

 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před 

povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech 

příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni 

včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. 

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. V období mimo povodeň jsou 

povodňovými orgány – obecní (městské) úřady, orgány obcí s rozšířenou působností, orgány 

krajů, MŽP, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší MV. Po dobu povodně jsou 

povodňovými orgány – povodňové komise obcí (měst), povodňové komise správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností, povodňové komise správních obvodů krajů, Ústřední 

povodňová komise. Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat 

příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad 

rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit 

dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Povodňové orgány 

nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných a 

zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do 

objektů. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na 

jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi. Povodňový orgán nižšího stupně 

může požádat o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není 

schopen tuto ochranu zajistit. Vyšší povodňový orgán, který převezme řízení povodňové 

ochrany, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, 

rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis 

v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní 

působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým 

orgánem nebo podle jeho pokynů. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního 

zákona č.240/2000 Sb., krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) přejímá 

řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný. [6] 
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6.2.2.  Povodňové orgány města a jejich povinnosti 

 

Městská rada zřizuje k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejím 

územním obvodu možnost povodní, povodňovou komisi. Předsedou povodňové komise je 

starosta města. Další členy komise jmenuje z městského zastupitelstva a z fyzických a 

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

před povodněmi. Povodňové orgány města ve svém správním obvodu v rámci zabezpečení 

úkolů při ochraně před povodněmi: [6] 

 potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků  

        (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území  

               nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města   

 zpracovávají povodňový plán města a předkládají jej k odbornému     

               stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci    

               těchto vodních toků 

 provádějí povodňové prohlídky 

 zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a   

               zabezpečení náhradních funkcí v územním obvodu města 

    prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů 

    organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

               zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu     

               města s využitím jednotného systému varování 

    informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních  

               obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností 

 vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní   

       působnosti 

 organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi  

podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů  

právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc  

 zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování   

 evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce 

 zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, 

organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené   

funkce v území 
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 provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod,  

zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni     

povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností 

 vedou záznamy v povodňové knize 

 

6.2.3.  Organizační opatření k ochraně před povodněmi 

 

a) Stanovení záplavového území [6] 

Záplavové území je území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno 

vodou. Pro Bílý potok, který protéká Poličkou a je zdrojem povodňového nebezpečí, 

zpracoval správce toku Povodí Moravy dokumentaci zátopového území Bílého potoka, podle 

které je možné určit záplavové území na úrovni Q100-leté vody. Záplavové území je vyznačeno 

v příloze povodňového plánu – mapa zátopového území města Polička, v měřítku 1 : 5000 

(viz příloha diplomové práce) [6].  

 

b) Vymezení směrodatných limitů, stupňů povodňové aktivity [6] 

Směrodatné limity pro povodeň, jsou výšky vodních stavů v hlásných profilech. 

Hlásný profil pro Poličku je kategorie „C“ – pomocný hlásný profil: 

Bílý potok – vodočetná lať na zdi Bílého potoka u penzionu Družstevní 970 v Poličce – pravý 

břeh 

                                 I. stupeň povodňové aktivity – bdělost – 70 cm 

                                 II. stupeň povodňové aktivity – pohotovost – 100 cm 

                                 III. stupeň povodňové aktivity – ohrožení – 130 cm 

      d) Zpracování povodňových plánů [6] 

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a 

spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci 

a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahují: způsob včasné aktivace povodňových 

orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby, ochranu objektů, přípravu a organizaci 

záchranných prací a obnovu narušených základních funkcí v území ohroženém povodní. 

Povodňové plány ve správním území města Polička:  
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 Povodňový plán města Polička  

 Povodňový (havarijní) plán Východočeské energetiky a.s. Hradec Králové 

 Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička  

 Povodňový plán správního obvodu Pardubického kraje  

 u vodních nádrží jsou zpracovány Povodňové plány při vzniku zvláštní 

povodně nebo manipulační řady, kde je řešena manipulace na vodním díle při 

povodňovém nebezpečí 

 

      e) Povodňové prohlídky (preventivní) [6] 

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a 

v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích 

nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Jedná 

se především o následující jevy: přehrážky a hrázky na toku, ucpání objektů na toku 

(propustky, mostky, stupně, jezy), poškození opevnění koryta toku a překážky umístěné 

v blízkosti toku v zátopovém území (hospodářské stavby, skládky dřeva, skládky stavebního 

materiálu atd.). Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány, to je v době 

mimo povodeň Městský úřad Polička. Povodňové prohlídky se provádějí minimálně 1 x 

ročně, zpravidla před obdobím jarního tání nebo před příchodem letních přívalových dešťů. 

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb 

a zařízení v záplavovém území, k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit 

zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud vlastníci výzvy ve 

stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím. 

f) Příprava předpovědní povodňové služby [6] 

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o možnosti vzniku 

povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících 

vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných 

hlásných profilech. Předpovědní službu zajišťuje: 

 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně I, 708 08 

Ostrava – Poruba tel. 596 900 111, 596 900 261 (hydrolog ve službě), informace o 

povodňovém nebezpečí je prezentováno ve veřejných sdělovacích prostředcích a 

na internetové adrese www.chmi.cz 



30 

 

 Operační a informační středisko HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy 

tel. 461 555 111 

 Povodí Moravy s.p. vodohospodářský dispečink – Dřevařská 11, 601 75 Brno, tel. 

541 637 250, 541 211 737 (24 hod.) Aktuální stavy a průtoky v rozhodujících 

hlásných profilech lze sledovat na internetové stránce Povodí Moravy 

 Povodí Labe, s.p. vodohospodářský dispečink – Víta Nejedlého 951, 500 03 

Hradec Králové, tel. 495 088 720 (730). 

 

 g) Příprava hlásné povodňové služby [6] 

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 

obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na toku. Informuje 

povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a 

předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu 

před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány města. 

Hlásná povodňová služba: Městská policie Polička, Palackého náměstí 160 

Funkce: 

 zajištění včasné informovanosti všech povodňových orgánů   

 přebírání a předávání informací 

Přebírání informací: 

 od předpovědní povodňové služby (dispečink PM Brno, dispečink 

PL Hradec Králové, HMÚ  Ostrava, HZS Svitavy) 

 od hlídkové služby města Polička  

 od povodňové komise obce Pomezí, ležící na Bílém potoku nad 

Poličkou 

Předávání informací: 

 povodňové komisi města Polička  

 povodňové komisi správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Polička  

 povodňové (havarijní) komisi Východočeské energetiky a.s. 

Hradec Králové 
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 povodňovým komisím obcí, ležících na Bílém potoku pod 

Poličkou - Kamenec u Poličky, Sádek, Korouhev 

 HZS Pardubického kraje 

 JSDH Polička 

 v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené 

fyzické a právnické osoby  

Evidence informací: 

 všechny informace přebírané i předávané jsou zaznamenávány do 

povodňové knihy 

Forma předávání informací: 

 telefonem 

 faxem 

 mobilním telefonem 

 místním rozhlasem 

 mobilním megafonem (náhradní spojení) 

 elektronickou poštou 

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity: 

 hlásná služba po přebrání informací o zvýšených průtocích na toku 

od hlídkové služby vyrozumí předsedu a místopředsedu 

povodňové komise města Polička a prověří dosažitelnost členů 

povodňové komise. Až do dosažení II. stupně povodňové aktivity 

příjem a vypravení zpráv zajišťuje hlásná služba.  

 vyhlášení II. stupně a III. stupně povodňové aktivity provede 

předseda nebo místopředseda povodňové komise svoláním všech 

členů povodňové komise města Polička. Povodňová komise 

převezme řízení protipovodňových prací. 

h) Zřízení hlídkové služby [6] 

Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a dosažení směrodatných limitů na 

pomocném vodočtu – vodočetné lati na pravém břehu Bílého potoka u penzionu pro důchodce 

č.p. 970 a  zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby.  

Hlídková služba pro město Polička: 
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 Pavel Brandejs, Dům s pečovatelskou službou - penzion, 

Družstevní č.p. 970, Polička 

 Městská Policie Polička, Palackého nám. 160, Polička 

 

6.2.4.  Organizační činnost za povodně 

 

a) Stupně povodňové aktivity [6] 

První stupeň povodňové aktivity – STAV BDĚLOSTI 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny nebezpečí povodně. 

Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového 

nebezpečí. Na vodohospodářských dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot 

sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných 

okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně. 

Směrodatný limit:   Vodočetná lať na pobřežní zdi Bílého potoka v Poličce, Družstevní ulice 

         u penzionu čp. 970 - dosažení hladiny na lati 70 cm              

Vyhlášení:   I. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti – není vyhlašován!!! 

 

Druhý stupeň povodňové aktivity – STAV POHOTOVOSTI 

K tomuto stupni dochází v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a 

dochází k zaplavování území mimo koryto. U vodohospodářských děl se vyhlašuje při 

překročení mezních hodnot z hlediska jejich bezpečnosti. 

Směrodatný limit:  Vodočetná lať na pobřežní zdi Bílého potoka v Poličce, Družstevní ulice 

        u penzionu čp. 970 - dosažení hladiny na lati 100 cm 

Vyhlášení: II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti – vyhlašuje a odvolává na 

svém územním obvodu povodňová komise města. Stav pohotovosti je vyhlášen 

při dosažení směrodatného limitu hladiny, který je uveden v povodňovém 

plánu. Dalšími důvody pro vyhlášení mohou být zprávy předpovědní služby, 

doporučení správce toku, oznámení uživatele vodního díla, případně další 

skutečnosti charakterizující povodňové nebezpečí. Vyhlášení druhého stupně 
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povodňové aktivity je vždy oznámeno povodňové komisi obce s rozšířenou 

působností, jako nadřízenému povodňovému orgánu.  

 

Třetí stupeň povodňové aktivity – STAV OHROŽENÍ 

Nastává a vyhlašuje se při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku 

v záplavovém území, při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na 

vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti. 

Směrodatný limit:   Vodočetná lať na pobřežní zdi Bílého potoka v Poličce, Družstevní ulice 

        u penzionu čp. 970 - dosažení hladiny na lati 130 cm  

Vyhlášení: III. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení – vyhlašuje a odvolává ve svém 

územním obvodu povodňová komise města. Stav ohrožení je vyhlášen při 

dosažení směrodatného limitu hladiny, uvedeného na pomocném vodočtu v 

povodňovém plánu. Dalším důvodem k vyhlášení třetího stupně mohou být 

zprávy předpovědní služby, doporučení správce vodního toku, oznámení 

uživatele vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující povodňové 

nebezpečí. Pro území několika obcí může třetí stupeň vyhlásit povodňová 

komise správního obvodu obce s rozšířenou působností. Vyhlášení třetího 

stupně povodňové aktivity povodňovými orgány města je vždy oznámeno 

povodňové komisi obce s rozšířenou působností. 

b) Činnosti při dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity [6] 

 První stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti – nastává při dosažení hladiny na 

vodočetné lati 70 cm 

 nastupuje hlídková služba, která věnuje zvýšenou pozornost průtokům 

v Bílém potoku, Jánském potoku, Baldeckém (Modřeckém) potoku, 

Bezejmenném potoku a stavu hladiny ve vodních nádržích Poličské a 

Baldecké soustavy a rybníků Limberecký a Synský                       

 Pavel Brandejs, Dům s pečovatelskou službou - penzion, Družstevní č.p. 

970, Polička 

 Městská Policie Polička, Palackého nám. 160, Polička 
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 zahajuje činnost hlásná služba: Městská policie Polička, Palackého náměstí 

160, Polička                                           

 navazuje spojení s předsedou a místopředsedou povodňové komise města 

 získává informace o možném vývoji situace od předpovědní služby ČHMÚ  

Ostrava – Poruba 

 

 Druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti – nastává při dosažení hladiny na 

vodočetné lati 100 cm 

 je svolána městská povodňová komise (předseda povodňové komise, 

místopředseda a všichni členové povodňové komise) 

 zavedení stálé služby povodňové komise    

 Městská povodňová komise ve spolupráci s hlásnou službou: 

 řídí a koordinuje zabezpečovací práce 

 uvádí do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce 

 činí opatření ke zmírnění průběhu povodně 

 navazuje spojení s provozovateli vodních děl, jejichž manipulací je možné 

snížit nebezpečí povodně  

 informuje povodní ohrožené obyvatelstvo v zátopové části 

 informuje povodní ohrožené firmy 

 navazuje spojení s HZS PS Polička a JSDH Polička   

 navazuje spojení se správcem toku Povodím Moravy, závod Bystřice nad 

Pernštejnem, Lesy ČR správa toků oblast povodí Dyje, ZVHS Svitavy  

 navazuje spojení s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností 

Polička 

 informuje povodňové komise obcí Kamenec u Poličky, Sádek, Korouhev, 

které leží na Bílém potoku pod Poličkou 

 informuje povodňovou (havarijní) komisi Východočeské energetiky, a.s. 

Hradec Králové 

 přebírá informace od povodňové komise obce Pomezí, která leží na Bílém 

potoku nad Poličkou 

 svolává pracovníky technických služeb města do areálu T.E.S., kteří zde 

uvedou mechanizaci do pohotovosti 



35 

 

 zajišťuje, aby kritické profily na tocích, jako jsou mosty, propustky, lávky, 

zůstaly volné 

 oznamuje vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity ohroženým 

podnikům ve městě dle seznamu v povodňovém plánu 

 zajišťuje odstraňování naplavenin z koryta Bílého potoka, provádí JSDH 

Polička, HZS PS Polička, T.E.S. Polička a další významnější podniky ve 

městě 

     

 Třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení – nastává při dosažení hladiny na 

vodočetné lati 130 cm 

 Povodňová komise města: 

 organizuje zabezpečovací práce, sledování kritických míst na tocích, 

odstraňování hrubých naplavenin z koryta a mostků 

 organizuje záchranné práce 

 evakuace obyvatel – zajištění techniky a osob k provedení evakuace na 

SOU zemědělské a SOU obchodní v Poličce 

 náhradní ubytování a stravování evakuovaných osob na SOU 

zemědělském a obchodním v Poličce, případně v dalších místních 

provozech 

 zajištění pitné vody cisternami VHOS Moravská Třebová 

 zabezpečení zdravotnické pomoci v nemocnicích Litomyšl a Svitavy 

 kontaktuje firmy v Poličce s dopravními prostředky a mechanizaci, kterou 

poskytnou v případě povodně 

 oznamuje vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity ohroženým 

podnikům ve městě (seznam v povodňovém plánu města) 

 provádí varování ohroženého obyvatelstva 

 informuje vyšší povodňovou komisi, správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Polička a v případě potřeby ji předává pravomoc v řízení prací 

při protipovodňové ochraně 

 zabezpečuje dle potřeby pomoc od dalších organizací, které disponují 

záchrannými prostředky a mechanizmy: 

 Hasičský záchranný sbor požární stanice Polička 
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 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Polička 

 Technická a energetická služba Polička 

 VHOS a.s. Moravská Třebová, provoz Polička 

 Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

 získává informace od předpovědní služby ČHMÚ Hradec Králové, 

Ostrava a vodohospodářského dispečinku, PM Brno a PL Hradec Králové, 

HZS operační středisko Svitavy 

 svolává všechny vedoucí odborů Městského úřadu Polička a ředitele 

větších organizací města 

 zabezpečuje regulaci dopravy v případě neprůjezdných komunikací ve 

spolupráci s Policií České republiky a s Městskou policií 

6.2.5.  Organizační činnost po povodni 

 

Činnost povodňových orgánů na území postiženém povodní zahrnuje následující [6]: 

1. Prohlídka koryta toku a objektů na toku: provádí povodňová komise města 

v součinnosti se správcem toku. Zjištěné závady na toku a zvláště závady, které by 

v průběhu další případné povodňové situace znamenaly zhoršení povodňové situace je 

nutno co nejrychleji odstranit, aby koryto mohlo plnit svoji funkci. Závady na toku 

odstraňuje správce toku. Nejčastěji se jedná o nánosy v korytě, poškozené opevnění 

koryta, natržení svahů koryta, naplavené bariéry, zácpy mostních otvorů atd. 

2. Prohlídka vodohospodářských děl: provádí povodňová komise města v součinnosti 

s vlastníkem nebo provozovatelem vodohospodářského díla. Pozornost při prohlídce je 

věnována výpustným objektům, bezpečnostním přelivům a vzdouvacím tělesům - ve 

většině případů hrázím. Zjištěné závady musí vlastník nebo uživatel 

vodohospodářského díla bezprostředně odstranit. 

3. Prohlídka a evidence postižených objektů v zátopovém území: provádí povodňová 

komise města. Zjišťuje škody na obytných budovách, hospodářských objektech, 

pozemcích, porostech, komunikacích atd. 

4. Zjištění rozsahu a výše povodňových škod: provádí povodňová komise města ve 

svém územním celku. Výši škod na tocích hodnotí správce toku. Zpráva o rozsahu a 
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výši povodňových škod je předána povodňové komisi obce s rozšířenou působností 

Polička. 

5. Posouzeni účelnosti provedených opatření na ochranu před povodněmi: provádí 

povodňová komise města. 

6.  Obnovení povodní narušených funkcí v zátopovém území: jedná se o zajištění 

dopravy, náhradního zásobování, obnovení dodávek vody a energií.  

7. Zajištění pomoci postiženým občanům: zabezpečuje povodňová komise města, v 

případě, že není schopna pomoc zajistit z vlastních prostředků, požádá o pomoc 

povodňovou komisi obce s rozšířenou působností. 

8. Zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně: zabezpečuje povodňová 

komise města a navrhuje řešení jejich nápravy. 

9. Zpracování zprávy o povodni: zabezpečuje povodňová komise města a předává ji 

povodňové komisi obce s rozšířenou působností. 

10. Evidenční a dokumentační práce o povodni: zabezpečuje povodňová komise města, 

která předává údaje povodňové komisi obce s rozšířenou působností. 

6.3.  Varování a vyrozumění obyvatelstva při povodni 

 

V současné době je ve městě Polička pouze jedna funkční siréna. Jedná se o 

elektronickou rotační sirénu typu DS 977, která je umístěna na požární stanici ve městě 

Polička a je v evidenci koncových prvků u HZS Pardubického kraje. Tato siréna je používána 

v případě vzniku mimořádné události pro varování obyvatelstva a požárního poplachu místní 

hasičské jednotky, a je napojena na JSVV. Ostatní sirény, které se v Poličce nacházely a byly 

napojeny na JSVV, byly zrušeny a nahrazeny informačním výstražným a varovacím 

systémem (IVVS) od společnosti Satturn Holešov spol. s.r.o., který je v provozu od roku 

2003, ale plně digitalizovaný byl až v roce 2009. Centrální pracoviště tohoto systému se 

nachází na Městském úřadě v Poličce, odkud je řízena činnost jednotlivých ozvučných míst 

osobou k těmto úkonům pověřenou. Jednotlivá ozvučná místa jsou strategicky rozmístěna po 

městě a v případě nějaké mimořádné události nebo krizové situace bude zahájeno varování a 

informování obyvatelstva. V případě poruchy nebo výpadku některého ozvučného místa nebo 

skupiny ozvučných míst musí být v těchto lokalitách zabezpečeno náhradní varování 

obyvatel, buď místní jednotkou požární ochrany, nebo příslušníky městské policie, kteří jsou 

k těmto úkonům smluvně zavázáni.  
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Dosah signálu jednotlivého ozvučného místa je na otevřeném prostranství asi 400 

metrů a srozumitelnost mluveného slova asi 250 metrů (udáno výrobcem), ale v lokalitách, 

kde se nacházejí paneláky či bytovky, dosah signálu klesá a zároveň klesá i srozumitelnost 

verbální informace, která je prostřednictvím ozvučných míst vysílána. V tomto případě se 

musejí zajistit určitá opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva o původu varování. Do 

těchto prostranství by se měla provést výstavba dalšího ozvučného místa nebo musí být 

varování a informování obyvatel zajištěno náhradním způsobem varování např. pomocí vozů 

s megafony či mobilní sirénou. V oblastech, kde se nachází objekty s malými počty obyvatel 

a s obtížnou příjezdovou komunikací, a výstavba ozvučného místa je z ekonomických důvodů 

nevýhodná, zajistí se varování a informovaní těchto obyvatel prostřednictvím domovní stanice 

napojenou na JSVV. Výstavba jednoho ozvučného místa se zapojením do JSVV a 

naprogramováním přijde na 25 000 Kč. Polička je pokryta jednotlivými ozvučnými stanicemi, 

jak můžeme vidět na následující mapce, kde jsou také znázorněna místa k plánovanému 

doplnění a zefektivnění systému IVVS navrhnuté vedoucím na odboru krizového řízení ing. 

Vladimírem Bartošem společně s jednotkou místních hasičů. Ozvučná místa jsou především 

navržena v okolí vodních toků nacházejících se v Poličce pro případy, že by mohlo dojít 

k jejich rozlivu a zaplavení obytných budov v jejich blízkosti.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Ukázka ozvučného místa [17] 
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Obrázek 11 – Rozmístění ozvučných míst IVVS po Poličce (západ) [17] 
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Obrázek 12 - Rozmístění ozvučných míst IVVS po Poličce (východ) [17] 

 

Nastane-li situace, kdy hladina vody dosáhne 130 cm na vodočetné lati, což vyznačuje 

třetí SPA, tak dochází k varování a informování obyvatelstva prostřednictvím systému IVVS, 

že hrozí nebezpečí zátopové vlny, a že ohrožení obyvatelé kolem koryta Bílého potoka můžou 

zabezpečit svá obydlí pomocí pytlů s pískem, jejichž poskytnutí a rozvoz zajišťuje město 

Polička.  
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Obrázek 13 – Nebezpečí zátopové vlny [18] 

Po zaznění varovného signálu s doplněním tísňové informace „ohrožení zátopovou 

vlnou“, musí být zajištěna evakuace místního pensionu pro důchodce, který se nachází v těsné 

blízkosti Bílého potoka, a ve kterém bydlí staří lidé s omezeným pohybem nebo lidé na 

vozíku, kteří podléhají evakuaci. 

6.4.  Odhad velikosti povodně a potřebných sil a prostředků 

 

Podle sledování průběhu povodně a průtoku na vodočetné lati na zdi Bílého potoka u 

penzionu Družstevní 970 v Poličce dojde k odhadu předpokládané výšky zátopy a stanovení 

potřebného množství sil a prostředků (dále jen SaP). Nejvíce SaP bude nutné, při stoleté 

povodni a potřebě pytlování ohrožených objektů. Potom je nutné zajistit potřebné množství 

písku, techniky na jeho dovoz a lidí na potřebné pytlování. Velitel zásahu (dále VZ) posoudí, 

jestli má dostatečný počet lidí. Jestli počet lidí není dostatečný, požádá KOPIS HZS 

Pardubického kraje o jeho doplnění. Po zkušenostech při povodni v roce 1997 je i nyní 

pravděpodobná dostatečná pomoc lidí, bydlících v ohrožených oblastech. 

6.5.  Stavba hrází a zajištění dveří a vrat pomocí pytlů s pískem 

 

Z výsledku této práce určí velitel zásahu (dále VZ) místa, výšku hrází a počet pytlů s 

pískem pro ochranu objektů. VZ vydá rozkaz pro jejich postavení. Při povodni v roce 2006 

bylo plnění pískem a rozvoz naplněných pytlů k použití zajišťováno zejména pracovníky 

Technických služeb města Polička, též za pomoci členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Polička. Občané města měli možnost odebrat si naplněné pytle s pískem na vytypovaných 

místech, hlášených místním rozhlasem k individuální ochraně svých nemovitostí. 
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6.6.  Uzavření komunikací 

 

Při zaplavení komunikací rozhodne povodňová komise o jejich uzavření. VZ pak určí 

potřebné SaP pro provedení tohoto úkolu. Komunikace, kterým hrozí zatopení, jsou 

zakresleny v grafických přílohách povodňového plánu města Poličky. 

6.7.  Čerpání vody 

 

Čerpání vody probíhá podle nutnosti a při dostatečném počtu SaP. O prioritách při 

čerpání vody v určitých objektech rozhoduje VZ. Případnou žádost na čerpání sklepů a 

vzniklých lagun po povodni nahlásí občané veliteli úseku a ten si vyžádá od VZ na tuto 

činnost SaP. 

6.8.  Evakuace osob 

 

Při povodni v roce 1997 bylo nutno evakuovat okolo 126 osob. Převážná část 

evakuovaných odešla do domácností svých známých a příbuzných v jiných částech města. V 

případě potřeby jsou protipovodňovou komisí vytipovány objekty pro evakuaci lidí. Jedná se 

především o ZŠ Masarykova, SOŠ SOU Polička, hotel Opus, místní sokolovna a sportovní 

hala ZŠ Na Lukách. Při nutnosti bude ustanovena evakuační skupina. Ta se bude skládat z řad 

profesionálních i dobrovolných hasičů a také místních dobrovolníků. Je nutné počítat s 

evakuací jednotlivou, v případě ohrožení zřícení jednotlivých nemovitostí, tak s evakuací 

plošnou. O plošné evakuaci rozhoduje povodňová komise. 
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7. Analýza současných protipovodňových opatření ve městě Polička 

 

V této kapitole se zabývám analýzou současného stavu stabilních a mobilních 

technických protipovodňových opatření ve městě Polička. Nerespektování historických 

zkušeností, projevující se např. likvidací nebo nevhodným využíváním přirozených 

zátopových území, vede dříve či později k vysokým škodám na majetku i ke ztrátě lidských 

životů. V současné době můžeme kombinací částečné obnovy přirozených přírodních 

podmínek a technických opatření omezit nepříznivý průběh povodňových situací, nemůžeme 

však povodním zamezit. Vhodnými preventivními opatřeními, počínaje spolehlivou 

předpovědí, respektováním zásad života a hospodaření v zátopových oblastech, technickými 

opatřeními, dále funkčním systémem povodňové ochrany a dobrou organizací záchranných 

prací při povodních, lze podstatně snížit rozsah povodňových škod. 

7.1.  Analýza stabilních technických protipovodňových opatření 

 

Po nepříjemných zkušenostech z povodní v roce 1997 se ukázalo, že je nezbytné 

zvýšit ochranu města Polička před povodněmi. Ochrana před povodněmi je nejdůležitější v 

území okolo města Polička, a proto se po povodních v roce 1997 přistoupilo k výstavbě 

opatření k eliminování škod, ať už přirozenou povodní, tak zvláštní povodní, hrozící 

protržením hráze některého ze soustav rybníků v okolí Poličky. Prevence před povodněmi je 

v Poličce hodně diskutovatelné téma, neboť v posledních 15 letech se zde vyskytly povodně 

třikrát a dle mého názoru není všem povodním konec, protože k tomu nahrává velké množství 

skutečností, které se odvíjí v odrazu chování člověka k přírodě. Proto by se protipovodňová 

ochrana neměla v žádném případě podceňovat, neboť zahrávat si s přírodou díky její ničivé 

síle se nevyplácí. Právě po povodních z roku 1997 Bezpečnostní rada města Poličky rozhodla 

o uvolnění peněžních prostředků k výstavbě protipovodňových opatření, jejichž návrh a 

odpovědnost za výstavbu si vzal na starost odbor krizového řízení města Poličky v čele 

s panem Ing. Vladimírem Bartošem společně s místní hasičskou jednotkou mající obrovské 

zkušenosti z již vyskytlých povodní, a nejlépe znají kritická místa, která se musí prvotně 

zabezpečit v důsledku minimalizování škod způsobených potencionální povodní. Z důvodu 

velké finanční pomoci postiženým obětem povodní z roku 1997 trvalo nějaký čas, než město 

našlo prostředky pro plánovanou výstavbu prvotních důležitých protipovodňových opatření, 

neboť povodně z roku 1997 napáchaly jak velké škody na majetku občanů, tak i škody na 
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majetku patřící pod správu města, což velmi zpomalilo realizaci plánovaných 

protipovodňových opatření v Poličce. 

 

Obrázek 14 – Propočet vzniklých škod na majetku v Poličce při průtocích Q5, Q20, Q100 [17] 

 

Doposud opravdu nebylo realizováno z finančních důvodů moc protipovodňových 

opatření ve městě a došlo pouze k těm nejnutnějším, které nejvíce ovlivní průběh povodní 

z hlediska ochrany, a ty v další části diplomové práce popíši. Od povodní z roku 1997 město 

střádá finanční prostředky, aby mohlo realizovat výstavbu dle studie protipovodňové ochrany 

města Poličky, navržené firmou Šindlar, s.r.o., která by měla zásadně ovlivnit a eliminovat 

škody způsobené povodněmi i v rozsahu těch z roku 1997. Tato výstavba bude velice 

nákladná, proto taková časová prodleva od nejničivějších povodní z roku 1997. 

 

 

Obrázek 15 – Náklady spojené s realizací navržené studie protipovodňové ochrany [17] 
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7.1.1. Výstavba suchého poldru 

 

Prvotní opatření bylo realizováno v roce 2002, kdy došlo k terénním úpravám pro 

výstavbu suchého poldru na Baldeckém potoce, který představuje nejvýznamnější 

protipovodňové opatření pro město Polička. Jeho výstavba byla dokončena v roce 2004 a 

svoji funkci plní dokonale, neboť už několikrát po jeho výstavbě velmi ovlivnil průběh 

povodní, které mohly město zasáhnout. Na poldru je vystavěna hráz s regulací odtoku vody, 

což je z hlediska povodňové ochrany pro město velice důležité, neboť docházelo většinou 

v jarních měsících k rychlému tání sněhu a kulminaci vody z polí do Baldeckého potoka, což 

velice zvedlo hladinu, a na soutoku s Bílým potokem docházelo k rozlivu mimo koryto 

potoka a zaplavení několika zahrad a sklepů. Soutok Bílého potoka s Baldeckých je nejvíce 

kritické místo z pohledu protipovodňové ochrany, kde nebylo provedeno žádné opatření, ale 

nyní je navržena studie firmou Šindlar, s.r.o., která se do budoucna, dle poskytnutých 

finančních prostředků, bude především v tomto místě a po celém toku Bílého potoka 

realizovat.  

 

Obrázek 16 – Soutok Bílého potoka s Baldeckým – současný stav [17] 
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Obrázek 17 – Soutok Bílého potoka s Baldeckým – budoucí stav [17] 

 

Po výstavbě poldru se velice eliminovaly průběhy povodní, které od jeho výstavby 

Poličku ohrožovaly. Do budoucna se bude vystavovat poldr i v místě před vtokem 

Bezejmenného potoka do intravilánu Poličky, které bude plnit stejnou funkci jako poldr na 

Baldeckém potoce, akorát bez hráze s regulovaným odtokem, protože má malý průtok vody, 

v letních měsících je zcela vyschlý. Takovýchto poldrů v okolí Poličky bude vybudováno 

více, protože obava z rychlého tání sněhu je veliká a velice pravděpodobná. Vybudováním 

poldrů se docílí k regulování odtoků vody z říček, které budou vodu pomalu dopravovat do 

Bílého potoka. 

 

Obrázek 18 – Plánovaná výstavba poldrů v okolí Poličky [17] 
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Obrázek 19 – Suchý poldr na Baldeckém potoce (jaro 2006) [vlastní zdroj] 

Výhody suchého poldru 

 

Dřívější ryze technické úpravy vodních toků, jako výstavba přehrad, zkracování a 

zkapacitňování koryt při velkých povodních působí proti smyslu protipovodňové ochrany. 

Způsobují totiž zrychlení odtoku, dochází ke zvýšení kulminačních průtoků a případným 

povodňovým škodám. Poslední dobou se protipovodňová koncepce přesouvá do oblasti 

přírodě blízké protipovodňové ochrany, smyslem, kterým je využití přirozené retenční 

schopnosti krajiny. Vedle agrotechnických opatření a revitalizací koryt vodních toků do této 

skupiny protipovodňové ochrany patří také výstavba malých ochranných nádrží a poldrů, 

které svou kapacitou zajišťují snížení povodňové vlny. Poldry jsou prakticky nezastavitelným 

územím, které slouží ochraně města. Výhoda suchých poldrů je kombinace protipovodňové 

ochrany s trvalou udržitelností při využívání krajiny. Podstatná výhoda je také cena a doba 

stavby v porovnání s výstavbou přehrady. Je třeba brát v úvahu i ekologický aspekt, kdy 

stavbou poldru dochází k malému zásahu do rázu krajiny. Poldry však mají také stinné 

stránky, a to především riziko porušení stability hráze při rychlém plnění. Na rozdíl od hráze 
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vodní nádrže, na kterou působí neustále určité množství zadržené vody a případné defekty 

hráze jsou poměrně dobře zjistitelné, je hráz suchého poldru trvale vyschlá. Snížená stabilita 

hráze poldru bývá často porušena působením hlodavců, kteří si v tělese hráze hloubí nory. 

Porucha hráze se tedy může projevit až v průběhu povodně a v nejhorším případě může dojít 

až k jejímu protržení. 

7.1.2. Odbahnění a rozšíření koryta Bílého potoka 

 

V roce 2000 v důsledku ničivých povodní z roku 1997 se začalo s preventivními 

úpravami Bílého potoka. K těmto preventivním úpravám koryta Bílého potoka došlo na 

základě rozhodnutí odboru krizového řízení v Poličce a povodí Moravy, jako nezbytné a 

dočasné protipovodňové opatření. Úpravy nebyly provedeny po celé délce Bílého potoka, ale 

nýbrž na nekritičtějších místech, kde při vydatných srážkách docházelo k vylití vody z koryta 

potoka. Před spuštěním daných úprav došlo k upuštění Limberského rybníka, který se nachází 

nad městem Polička proti proudu Bílého potoka, aby následně mohl odtok vody z rybníka být 

pozastaven. Po uzavření stavidla na Limberském rybníku byly spuštěny odbahňovací práce a 

rozšiřování koryta Bílého potoka pomocí těžké techniky. Práce byly dokončeny za necelých 

20 dní a poté došlo k znovuobnovení průtoku vody nově upraveným korytem Bílého potoka. 

Tyto úpravy zásadním způsobem ovlivnily průtoky na daném potoce a eliminovaly rapidní 

nárůsty hladiny Bílého potoka při vydatných srážkách. Musíme ale brát na vědomí, že toto 

opatření bylo dostatečné pouze v případě vzniku povodně při průtoku Q20-leté vody, čili 

opravdu z preventivního hlediska pouze dočasné, finančně nenákladné protipovodňové 

opatření. 

7.1.3.  Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – čerpací stanice 

odlehčených vod 

 

Stavba se nachází v intravilánu obce Polička. Objekt čerpací stanice odlehčených vod, 

dále ČS OD, byl vybudován z důvodu nekapacitní stávající jednotné stoky kanalizace na ul. 

Družstevní. Čerpací stanice zajišťuje odčerpávání odlehčovaných vod přepadajících 

z odpadové kanalizace do Bílého potoka. Tato stavba byla vybudována především jako 

protipovodňové opatření před následky bleskových povodní a přívalových dešťů, které už 

několikrát zapříčinily v důsledku špatného řešení kanalizační sítě zaplavení sklepů, zahrad, 
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garáží a v extrémních případech dochází také k zaplavení obytných domů přívalovou vlnou, 

neboť místní kanalizační systém nestíhá vodu odvádět pryč. Hlavním důvodem je 

poddimenzování kanalizační sítě v Horním předměstí Poličky, kde právě byla vybudována 

čerpací stanice odlehčených vod, aby v případě přívalových dešťů, či bleskových povodní, 

poháněla vodu rychleji kanalizačním systémem. V případě extrémních srážek kapacita 

kanalizačního systému nemusí stíhat velké množství vody pojmout. V tomto momentu je 

spuštěno další čerpadlo, kterým je voda hnána do Bílého potoka, aby ulehčila odtoku vody 

kanalizačním systémem. Čerpací stanice je řešena jako monoliticky železo-betonový 

podzemní objekt o vnějších rozměrech 12,7x4,9 m s nadzemní zděnou provozní budovou. Z 

důvodu ochrany objektu před vysokými stavy vody je spodní železo-betonová konstrukce 

provedena, vyjma přístupu k česlím, po obvodě do výšky cca 750mm nad původní terén. V 

případě ohrožení objektu vysokým stavem vody (Q100) bude průchod k česlím uzavřen od 

výšky přilehlé železo-betonové konstrukce mobilním hrazením vsunutým do drážek v 

obvodové stěně. Mobilní hrazení bude uskladněno v přilehlé provozní místnosti. Vstup do 

čerpací stanice - je otvorem 800x600 mm, krytý poklopem z kompozitu. Pro přístup na dno 

čerpací stanice je navržen žebřík z nerezové oceli. Pro nástup na žebřík je na stropní desku 

nad vstup do suterénu přikotveno nerezové madlo. Montážní otvory nad čerpadly jsou kryty 

poklopy z kompozitu. Pro vsazení čerpadel do čerpací stanice slouží ocelový nosník pro 

kladkostroj vynášený ocelovými konzolami, zvedacím zařízením je kladkostroj. Po obvodě 

plochy stropu čerpací stanice je zřízeno nerezové zábradlí výšky 1100mm. Rampa pro odvoz 

shrabků slouží k odvážení shrabků z hrubých česlí. Nadzemní provozní budova je tvořena 

jednou místností, ve které je umístěn náhradní zdroj elektrické energie a rozvaděč. Před 

vstupem do provozní budovy je vybudována rampa se schody. Ze tří stran rampy je 

provedeno odnímatelné zábradlí z nerezové oceli. Nástup na rampu je po 4-stupňovém 

schodišti. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Krokve jsou uloženy na pozednicích 

a v horní části navzájem začepovány. Pozednice jsou dřevěné, kotveny do železo-betonového 

věnce. Pod pozednicí je vložen asfaltový pás. Půdní prostor je odvětrán. Střecha nadzemního 

objektu je dvouplášťová s pojistnou hydroizolací mezi krokvemi a kontra latěmi s větranou 

vzduchovou mezerou nad pojistnou hydroizolací. Sklon střechy je 33 stupňový. Vlastní 

krytina je z keramických pálených tašek červené barvy. Jako pojistná hydroizolační vrstva je 

na krokve, mezi krokve a kontra latě, použita podstřešní fólie, paropropustná, odolná vnějším 

vlivům. Odvod dešťové vody ze střechy zajištěn podokapním žlabem se svody s vyvedením 

na komunikaci. V nadzemní provozní budově není stálé pracovní místo. V místnosti je okno o 
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rozměrech 1500x1500 mm, jako přirozené osvětlení a přirozené větrání, okno je plastové. Pro 

přístup do objektu jsou instalovány dvoukřídlové tepelně izolované nerezové dveře ze strany 

rampy. Ve stěně objektu jsou provedeny otvory pro nasávání vzduchu a otvor pro výdech 

náhradního zdroje elektrické energie. Za objektem je proveden okapový chodník z 

betonových dlaždic uložených do pískového lože. Rampa pro odvoz shrabků je z betonové 

zámkové dlažby na vrstvě lomové výsivky a zhutněných vrstvách štěrkodrtě a zásypu z 

vhodné zeminy. Byla vybudována příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS OD v Poličce. 

Příjezdná komunikace se napojuje na ulici Družstevní. Napojení je přes nájezdový obrubník s 

nadvýšením 2 cm. Prostor okolo čerpací stanice a dotčený chodník se vydláždil. Prostor na 

kontejnery, který se nachází v tomto území, byl přemístěn do vzdálenosti cca 500 m, kde byla 

upravena nová plocha. Oplocení je tvořeno železo-betonovými plotovými sloupky a 

vzpěrami, mezi nimiž je natažen napínací drát, na kterém je připevněno pletivo. Sloupky jsou 

zabetonovány do betonových základových patek. V poli oplocení, ve kterém je situována 

brána, jsou pod pletivem osazeny chodníkové obrubníky. Mimo tuto část oplocení jsou pod 

pletivo proti prorůstání zeleně do pletiva uloženy do pískového lože betonové dlaždice 

300/300/40. Brána do areálu je provedena z ocelových trubek. Ve spodní třetině je provedena 

plechová výplň. Křídla brány jsou zavěšena na sloupy z ocelových trubek vetknutých do 

základových patek z prostého monolitického betonu. Brána je vybavena zámkem vložkovým. 

Rozvora pro aretaci křídla brány je ovládána uzamykatelným pákovým uzávěrem. Celá 

konstrukce je žárově pozinkovaná. [17] 

 

Obrázek 20 – Řez A-A‘ objektu čerpací stanice odlehčených vod [17] 
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7.1.4. Výstavba dešťové vpusti na ulici Družstevní v Poličce 

 

Realizace dešťové vpusti na ulici Družstevní v Poličce se budovala především jako 

protipovodňové opatření v případě výskytu přívalových dešťů či bleskových povodní, protože 

v jejich důsledku docházelo díky poddimenzované kanalizační síti, která nestíhala takové 

množství vody pojmout, k zaplavení ulice a některých obytných objektů nacházejících se 

v dané ulici. Začátek dešťové vpusti se nachází na nejníže položeném místě v ulici a odvádí 

zbylou vodu, kterou nepobere kanalizace, do Bílého potoka. Vpusť je 150 metrovým 

potrubím z PVC s průměrem 30 cm jdoucí pod terénem napojena do Bílého potoka, kde je 

dešťová voda dále odváděna. Je to velice užitečné protipovodňové opatření, které v poslední 

době funguje velice zodpovědně a zásadním způsobem řeší problém v podobě přívalových 

dešťů či bleskových povodní. Jedinou nevýhodou je, že na železné mříži položené na dešťové 

vpusti se zachytávají nečistoty, které obyvatelé z okolních obytných objektů musí hlídat, aby 

nedošlo k ucpání vpusti. 

 

Obrázek 21 – Dešťová vpusť na ulici Družstevní v Poličce [17] 

 

7.1.5. Zpevnění a rekonstrukce hráze Limberského rybníka 

 

Dalším protipovodňovým opatřením, které se realizovalo v rámci ochrany města před 

možným vznikem povodně je rekonstrukce a zpevnění hráze Limberského rybníka 

nacházejícího se na Bílém potoce na hranici s obcí Pomezí. Provozovatelem tohoto rybníka je 

rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce. Rybník pojme 40 000 m
3
 vody.  Slouží 

k rybářským účelům a k chovu ryb. Tento rybník mimo jiné představuje nebezpečí zvláštní 
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povodně pro město Polička v důsledku protržení hráze a zaplavení obytných domů ležících 

pod hrází. V případě vzniku zvláštní povodně by také došlo k rapidnímu nárůstu vody 

v Bílém potoce, což by mělo za následek vylití vody mimo koryto potoka, především na 

kritických místech vytipovaných v povodňovém plánu města. Proto po povodních v roce 

1997, kdy v důsledku množství zadržované vody v rybníce došlo k protržení hráze, se 

přistoupilo k plánu realizace zpevnění a rekonstrukce hráze. Než se plánované práce spustily, 

rybník byl vypuštěn a došlo také k vybagrování jeho dna. Po těchto úpravách se začalo 

s rekonstrukcí stavidla a zpevněním hráze rybníka. Původní stavidlo bylo celé zničeno a 

začalo se s výstavbou zcela nového stavidla s regulovaným odtokem vody, což velice pomůže 

k eliminaci následků hrozící zvláštní povodně. Stěna stavidla je vystavěna z železo-

betonových panelů. Samotné stavidlo a zařízení pro řízenou regulaci odtoku vody jsou 

vyrobeny z nerezové oceli. Limberský rybník je jedním ze stěžejních prvků protipovodňové 

ochrany ve městě, neboť už několikrát, konkrétně při povodních v roce 2005 a 2006 zachránil 

město od tragického scénáře, který postihl Poličku při povodních v roce 1997. Jeho řízenou 

regulací složky protipovodňové ochrany města Poličky dokáží řídit odtok vody dle potřeby a 

v takovém rozsahu, aby nedošlo k vylití vody mimo koryto Bílého potoka. Ale samozřejmě se 

musí brát v potaz, že kdyby se opakovaly povodně z roku 1997, tak stejně rozlivu vody 

z koryta potoka se těžko zabrání. Ale na druhou stranu nedojde k protržení hráze, jakož 

k tomu došlo v roce 1997, kdy došlo k rapidnímu nárůstu vody v Bílém potoce, která se řítila 

do extravilánu Poličky a způsobila velké majetkové škody obyvatel bydlících v záplavovém 

území pro průtok Q100-leté vody. Nyní výstavbou tohoto nového stavidla je regulace odtoku 

vody z rybníka bezpečnější a lépe ovladatelná. Je to také první realizované opatření, které 

navazuje na studii protipovodňové ochrany od firmy Šindlar, s.r.o., která se bude v Poličce 

budovat. 

Obrázek 22 – Rekonstrukce stavidla na Limberském rybníce [vlastní zdroj] 
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7.2.  Analýza mobilních technických protipovodňových opatření 

 

Město Polička v oblasti mobilních protipovodňových opatření má k dispozici pouze 

pytle plněné pískem. Jsou skladovány v počtu přibližně 600 ks ve skladě Technických služeb 

města Poličky. Tyto pytle jsou převezeny v případě potřeby a dle situace na vytypovaná místa 

ve městě, které určují protipovodňové orgány nebo velitel zásahu a plněny jsou až přímo na 

místě zásahu. Město má úmluvu s místní správou silnic, že v případě hrozící povodně jsou 

kontaktováni a v rámci své akceschopnosti povinni na určená místa zabezpečit dovoz písku 

dle potřeby. Plnit pytle pískem zabezpečuje sbor dobrovolných hasičů, kde jim k tomu 

pomáhají povodní postižení obyvatelé. Je to jedno z mála mobilních technických 

protipovodňových opatření, které konkrétně ve městě Polička je nezbytné a z části zamezí 

průniku vody do obytných objektů, ale vždy bude záležet na situaci a rozsahu vzniklé 

záplavy. Jinak další výhodou pytlů naplněných pískem je určitě ekonomická stránka věci 

v závislosti na jejich funkci a využití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 – Provizorní hráz z pytlů plněných pískem při povodni z roku 1997 [vlastní zdroj] 
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8. Zhodnocení protipovodňových opatření ve městě Polička 
 

8.1.  Stav výstavby protipovodňových opatření 

Tabulka 3 – Aktuální stav výstavby PPO v Poličce [17] 

Projekt Stav 
Datum předpokládaného 

dokončení 

Suchý poldr hotovo Dokončeno 

Čerpací stanice odlehčených 

vod 
hotovo Dokončeno 

Zpěvnění a rekonstrukce 

hráze Limberského rybníka 
hotovo Dokončeno 

Odbahnění Bílého potoka + 

rozšíření koryta 
hotovo Dokončeno 

Dešťová vpusť hotovo Dokončeno 

Studie PPO navržena firmou 

Šindlar, s.r.o. + výstavba 

poldrů na přítocích Bílého 

potoka 

Dojde k zahájení výstavby po 

souhlasu všech obyvatel 

bydlících v okolí Bílého 

potoka 

Záleží na finančních 

prostředcích, nečekaných 

komplikacích při výstavbě, 

naplánováno na rok 2016 

 

8.2. Náklady na výstavbu PPO 

 

Tabulka 4 – Náklady na výstavbu PPO v Poličce [17] 

Výstavba PPO Dokončená PPO Plánovaná PPO 

Náklady 28,3 milionů 347 milionů 
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V tabulce jsou uvedeny předpokládané náklady na výstavbu, jejich hodnoty se můžou 

změnit podle momentálně panujících podmínek. Veškeré náklady na stavbu 

protipovodňových opatření hradí Povodí Moravy a město Polička. 

8.3. Vliv protipovodňových opatření na území města Polička 

Tabulka 5 – Vybrané vlivy protipovodňových opatření [11] 

Vliv na obyvatelstvo 
Pozitivní vliv - zvýšení protipovodňové 

ochrany území a přilehlého okolí 

Vliv na vody 
Pozitivní vliv - zábrana proti vybřežení a 

rozlivům 

Vliv na flóru 

Pozitivní vliv - úprava koruny stávajících 

hrázek, dosadba doprovodné zeleně a 

začlenění do krajiny, zkulturnění ploch 

Vliv na faunu 
Negativní vliv – ovlivnění migračních tras a 

živočišných společenstev 

 

V případě, že by se chtělo dosáhnout větší ochrany města, muselo by dojít k navýšení 

všech hrází okolo toků jednotlivých potoků, úpravě koryt a k úpravě téměř všech mostních 

objektů, což je zohledněno v nové plánované studii PPO města Poličky. Samotná realizace 

těchto opatření zatím stojí na nedodání souhlasu všech obyvatel Poličky k povolení výstavby, 

která bude z části zasahovat na jejich pozemky, a především kvůli dočasnému neuvolnění 

finančních prostředků z grantu Evropské Unie sloužících pro výstavbu. Pro město Polička je 

tedy rozhodující dodržení plánovaných termínů dokončení studie navržené firmou Šindlar, 

s.r.o. Do této doby není zajištěna celková ochrana města. Dosavadní vystavěná PPO mají 

chránit převážnou část města proti povodním, ale ne proti povodním dosahujícím hodnot Q100-

leté vody, jako tomu bylo při povodních v roce 1997. Na území Poličky stále zůstávají oblasti, 

které nejsou proti povodním chráněna téměř vůbec. Je tedy jasné, že k dnešnímu dni 

protipovodňová ochrana města Poličky není dostačující. Ochrana bude dostačující po 

dokončení plánované studie PPO. Po dokončení studie PPO bude nutno aktualizovat 

povodňový plán města. 
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8.4.  SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jedním ze základních strategických nástrojů aplikovaných při 

analýze firemního prostředí, při výběrových řízeních, ale je využitelná i v řadě jiných oborů. 

SWOT analýza je dnes poměrně rozšířeným nástrojem a často je aplikována také jako 

nástroj osobního rozvoje. 

Mnou provedená analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky protipovodňové ochrany 

ve městě Polička. Dále na příležitosti, které nám skýtá současný stav protipovodňové ochrany 

a v neposlední řadě se orientuje na hrozby, kterým musíme čelit v rámci ochrany před 

povodněmi. Pomocí analýzy si zmapujeme fungování současného systému a organizace 

ochrany před povodněmi ve městě Polička, která napomůže uvědomit si souvislosti, které 

doposud v rámci ochrany před povodněmi nebyly realizovány a mohly by napomoci 

k vylepšení ochrany a k eliminaci následků, které může povodeň zapříčinit. Čili analýza 

dokáže zhodnotit fungování současného protipovodňového systému ochrany, nalézt 

problémy, možnosti dalšího zdokonalení a zefektivnění systému určitými opatřeními. 

Výstupní data z provedené analýzy pak můžeme využít jako výchozí bod při stanovení 

strategie a rozvoje systému ochrany před povodněmi ve městě Polička. 

Tabulka 5 – SWOT analýza [vlastní zdroj] 

Silné stránky Slabé stránky 

 Přijetí strategie ochrany před povodněmi 

 Vymezení záplavových území 

 Dobra organizace řízení ochrany před 

povodněmi v Poličce 

 Fungující předpovědní a hlásná služba 

včetně využívání informačních systémů 

a internetu veřejnosti 

 Dobré znalosti a zkušenosti místních 

orgánů PPO s již vyskytlými povodněmi 

 

 Dobrá informovanost obyvatelstva 

prostřednictvím IVVS při povodni 

 Nedostatečná zabezpečenost města před 

povodněmi 

 Kritická místa na vodních tocích, kde při 

zvýšení hladiny dochází k častým rozlivům 

 Pomalá realizace pozemkových úprav 

 Snížená přirozená retenční schopnost 

krajiny 

 Aktuální stav morfologie vodních toků 

 Nekomplexní posuzování aktivit v povodí 

 

 Poddimenzovaná kanalizační síť v Horním 

předměstí Poličky 

http://www.braintools.cz/osobni-kariera-a-rust.htm
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 Provádění taktických cvičení  Geografická poloha města s častými 

srážkami – výskyt povodní 

Příležitosti Hrozby 

 Projednávání koncepcí a návrhů opatření 

s veřejností ke zvýšení uvědomění 

potřeby realizace preventivních 

protipovodňových opatření 

 Využití zpětné vazby z dosud realizovaných 
opatření pro zvýšení efektivity nových 

návrhů 

 Zlepšení legislativních, organizačních a 

ekonomických nástrojů pro získání 

potřebných pozemků k realizaci opatření 

 Systémové řešení plánů pro zvládání 
povodňových rizik  

 Systémové řešení finančních zdrojů pro 

realizaci záměrů 

 Řešit problematiku nakládání se srážkovými 

vodami v urbanizovaných územích 

 Podpora výzkumu v oboru extrémních 

hydrologických jevů 

 Vybudování a modernizace PPO na 

základě studie navržené firmou Šindlar, 

s.r.o. 

 Projednávání koncepcí a návrhů opatření s 

veřejností ke zvýšení uvědomění potřeby 

realizace preventivních protipovodňových 

opatření 

 Nedostatek finančních prostředků pro 

financování projektů PPO v Poličce 

 Nedostatek rezerv státní půdy pro realizaci 

komplexních pozemkových úprav a staveb 

protipovodňových opatření 

 Neochota zainteresovaných stran (státu, měst a 

obcí, podnikatelských subjektů a občanů) 

vyřešit podíl na spolufinancování 

protipovodňových opatření 

 Obtížnost vyřešit koordinaci protipovodňových 

opatření s environmentálními cíli rámcové 

směrnice o vodách 

 Výskyt povodní v budoucnu, s kterými se dá 

předpokládat v důsledku globálního 

oteplování, odrazu chování člověka k přírodě a 

jiných přírodních vlivů 
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9. Návrh opatření na zlepšení protipovodňové ochrany v Poličce 

 

V této kapitole popíši nedostatky protipovodňové ochrany ve městě Polička, které jako 

obyvatel města a svědek dosavadních vyskytlých povodní v Poličce od roku 1997 vnímám 

jako zásadní problém v případě vzniku další povodně, a které by se určitě do budoucna 

neměly podceňovat a město Polička by mělo proti těmto nedostatkům učinit určitá opatření. 

Uznávám, že vše je také závislé na finančních prostředcích a na součinnosti občanů města. Je 

nutno vycházet také z toho, že veškerá nová opatření protipovodňové ochrany fungují jen do 

určitých hodnot na tocích a to do hodnot Q100 vody. V případě, že by došlo k podobné 

povodni jako v roce 1997, kdy průtoky na Bílém potoce převyšovaly limity Q100 vody, by 

účinek nových protipovodňových opatření zaplavení města nezabránil. Můj návrh na zlepšení 

protipovodňových opatření ve městě Polička se bude týkat především problémů, které nejsou 

zohledněny ani v navržené studii protipovodňové ochrany firmou Šindlar, s.r.o., popisovanou 

v kapitole 6.1, která by měla zásadním způsobem ovlivnit průběh povodní ve městě Polička. 

Ale stále jsou zde místa, která jsou velmi kritická v důsledku povodní a způsobují značné 

problémy. Jejich řešení by bylo velmi nákladné, neboť by to byl náročný zásah do krajinného 

rázu. Tyto problémy v další části mé diplomové práce popíši. 

9.1.  Místa zatrubnění na místních vodních tocích 

 

Místa, kde je vodní tok zatrubněn do betonového potrubí vedeným pod terénem nastávají 

v případě zvýšení hladiny vodního toku vážné komplikace.  

 První problém - snížení průtoku vody betonovým potrubím, které nepojme 

velké množství vody a dochází k naplnění koryta vodního toku a k jeho 

následnému rozlivu 

 Druhý problém - spočívá v ucpání daného zatrubnění nečistotami přiváděnými 

po vodním toku a jejich nahromadění v místě vústění do betonového potrubí, 

kde je zapotřebí častých kontrol, případně odstranění naplavených nečistot a 

uvolnění k opětovnému průtoku vody 

 Třetí problém – vlivem stáří a opotřebení materiálu jednotlivých zatrubnění 

dochází k vážnému problému, k čemuž také nahrává prorůstání kořenů stromů 
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nacházejících se v blízkosti betonového potrubí, a dochází k narušení 

celistvosti betonového potrubí. Těmito vlivy hrozí ucpání potrubí betonovými 

sutinami a nemožnost průtoku vody daným potrubím, a v neposlední řadě i 

narušení krajinného rázu 

 

Obrázek 24 – Zatrubnění na Bezejmenném potoku v Poličce [vlastní zdroj] 

V těchto případech, kde je vodní tok zatrubněn je málo možností, jak danou věc 

vyřešit, aniž by se zasahovalo do rázu krajiny. Vodní tok je zatrubněn především z důvodu 

průtoku vody pod dopravní komunikací, kde by muselo dojít k zastavení dopravy a 

vybudování mostní konstrukce nad vodním tokem. Zmiňované zatrubnění by bylo odstraněno 

a byly by provedeny terénní úpravy koryta vodního toku, což by bylo finančně a především 

konstrukčně velmi těžko realizovatelné v rámci zásahu do rázu krajiny. 

9.2.  Aktualizace povodňového plánu 

 

Jedním z prvotních opatření, které by město Polička mělo realizovat je také 

aktualizace povodňového plánu města Poličky, neboť na Městském úřadě při žádosti o 

podklady užitečné k mojí diplomové práci mi byl předán povodňový plán města zpracovaný 

v roce 2006, což je poslední dostupná verze. Dle zákona [14], by měl být povodňový plán 

aktualizován minimálně každý tři roky. Na Městském úřadě po mém dotazu, zda není novější 

verze povodňového plánu, mi bylo sděleno, že město aktualizaci povodňového plánu provede 

až po dokončení výstavby protipovodňových opatření dle navržené studie firmou Šindlar, 

s.r.o., protože od roku 2006 se žádné nové protipovodňové opatření nerealizovalo, pouze se 

v plánu upravují kosmetické úpravy v podobě aktualizace kontaktů a členů povodňové 

komise. Ale musím zde zdůraznit, že v povodňovém plánu města není správně popsána 
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problematika záplavových území a aktivní zóny záplavového území. Tyto pojmy nejsou 

v plánu vysvětleny a v příloze k povodňovému plánu, která je i přílohou této diplomové 

práce, je mapa zátopového území, nikoli záplavového území, jak by to mělo být správně dle 

vyhlášky [19]. Navrhoval bych určitě aktualizaci záplavového území s vyznačením aktivní 

zóny pro průtok Q100, který v povodňovém plánu města Poličky není řešen. Na základě této 

skutečnosti bych následně po aktualizaci plánu navrhoval vypracovat informační leták pro 

obyvatele města k seznámení s pojmy, jako je záplavové území a aktivní zóna záplavového 

území pro průtok Q100 vody s dostatečným vysvětlením a definicí. 

9.3.  Ostatní opatření na zlepšení systému ochrany před povodněmi 

 

 Výstavba navržené studie protipovodňové ochrany, zpracované firmou Šindlar, s.r.o. 

 Časté kontroly a čištění koryta jednotlivých vodních toků 

 Zlepšit informovanost obyvatel města Poličky, co mají dělat v případě výskytu MU 
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10. Závěr 

 

Základním trendem uplatňovaným v současnosti v ochraně před povodněmi je omezovat 

ekonomické aktivity v záplavových územích namísto snah chránit tato území před povodněmi za 

každou cenu. Tento trend označovaný jako „dát vodě prostor“ nemá zatím v české legislativě 

podporu a většina prostředků byla a je věnována obnově v záplavových územích. To vyžaduje 

omezovat stávající obytnou a výrobní funkci území v aktivních zónách zaplavení a nepřipustit 

obnovu výstavby těch objektů, které byly povodní demolovány. Dalším cílem je dosáhnout 

vhodně diferencované ochrany v různých lokalitách formou pobídek občanům a majitelům budov 

pro jejich konstrukčně stavební úpravy.  

Zemědělské pozemky je nutno využívat v záplavových územích s cílem zachovat jímací 

schopnost půdy pro vodu, zejména zamezit silnému zhutňování a erozi půdy, vytvářet síť 

zemědělských komunikací s přihlédnutím k ekologickým požadavkům, např. obhospodařovat 

svahy zemědělských ploch po vrstevnici.  

Příroda nezná povodňové škody. Povodně způsobují škody teprve ve spojení s využíváním území 

člověkem. Čím intenzivněji jsou využívána přirozená zátopová území, tím větší je potenciál 

možných škod i jejich skutečný rozsah. 

  

Výše povodňových škod při konkrétní povodni závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější 

jsou:  

 průběh povodně  

 operativní řízení vodohospodářských procesů v době povodní  

 kapacita a stav koryt vodních toků  

 způsob zástavby a využívání zátopového území  

 včasná informovanost o povodňovém nebezpečí  

 připravenost a úroveň prováděných opatření na ochranu před povodněmi 

 

Závěrem je nutné zdůraznit, že jednoznačně účinnou ochranou proti povodním způsobeným 

hydrologickým režimem vodních toků je respektování hranic záplavového území jako limitu pro 

zástavbu, případně ze záplavového území postupné vymísťování stávající výstavby.  

Významným úkolem je rovněž definovat rozsah odpovědnosti systému povodňové ochrany na 

úrovni stát – samospráva – občan. Opomenutí tohoto faktoru způsobuje nesprávné očekávání 

výhradní odpovědnosti státu a omezenou iniciativu občanů. 
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Přejdu-li k mé diplomové práci, tak musím konstatovat, že na základě analýzy 

stávajících PPO ve městě Polička jsem zjistil nedostatky týkající se povodňového plánu 

města, kde se některé prvky neshodují se skutečností, což s sebou přináší další problémy a 

navrhoval bych jeho aktualizaci. Další nedostatky vidím v místech zatrubnění na vodních 

tocích spadajících do povodí Bílého potoka, kde jsem také navrhl určitá řešení, jak daný 

problém by šlo vyřešit. Poukazuji také na důležitost udržování čistoty a průchodnosti koryt 

toků a dále na možnosti většího využívání prvků mobilní protipovodňové ochrany. Další 

problém ochrany území města Polička, a to nejen při povodni, vidím v informovanosti 

obyvatel města Poličky, jak se zachovat při nastalé mimořádné události. Jinak co se týká 

aktuální protipovodňové ochrany, tak musím konstatovat, že nynější vybudovaná PPO jsou 

dostatečná do Q50-leté  vody. Nýbrž, jak už jsem psal výše, je ve městě Polička zpracovaná 

protipovodňová studie, která by měla ochránit město před průtokem Q100-leté vody a vyřešit 

dlouholetý problém města, čímž jsou časté povodně. Dosud zatím nezačala její realizace, 

především z důvodu nesouhlasu některých obyvatel města Poličky, přes jejichž pozemky je 

výstavba plánována, a také kvůli finanční náročnosti projektu. Další zhodnocení PPO by mělo 

proběhnout až po dokončení výstavby plánované studie protipovodňové ochrany a zhodnotit 

do jaké míry tato opatření město ochrání. Má diplomová práce měla za cíl provést analýzu 

současného stavu protipovodňové ochrany ve městě Polička a navrhnout případná opatření na 

jeho zlepšení podle provedené analýzy. Mnou navrhovaná opatření jsou tedy splněným cílem 

této práce a určitě musím uznat, že plánovaná výstavba protipovodňové ochrany ve městě 

Polička, dle navržené studie firmou Šindlar, s.r.o., bude velkým přínosem pro město, jak 

z hlediska úrovně ochrany před povodněmi, tak z hlediska estetického, neboť koryto řeky 

v některých částech města nevypadá moc vábně a kazí jeho vzhled.  Přínosem mé diplomové 

práce je především komplexní zpracování protipovodňové ochrany města Poličky a tato práce 

by mohla mít přínos nejen pro subjekty zabývající se řešením protipovodňové ochrany ve 

městě Polička, ale také jako vzor pro řešení problémů s povodněmi v jiných městech či 

obcích. 
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