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1 Úvod a cíl práce 

Existuje nepřeberné mnoţství situací a stavů, které mohou člověka ohrozit. Velká část     

z nich pak můţe člověka zasáhnout takovým způsobem, ţe ovlivní celý jeho následující ţivot. 

Povodně patří mezi jednu z největších hrozeb na území České republiky. Jen v období od 

roku 1997 aţ do současnosti postihlo naši vlast celkem devět významných povodní, které 

zásadně ovlivnily zdraví a ţivoty obyvatel. Sto třicet osm osob přišlo při těchto povodních     

o ţivot a celkové povodňové škody se přiblíţily částce sto devadesát miliard korun. 

Proto je třeba škodám, způsobenými povodněmi předcházet, a to zejména vhodným 

umisťováním a přizpůsobováním staveb a také vhodným vyuţíváním ohroţeného území. 

Všechny subjekty, nacházející se v takto ohroţeném území musí mít z důvodu ochrany osob, 

majetku a ţivotního prostředí zpracovaný povodňový plán. 

 

Cílem mé diplomové práce je vypracování povodňového plánu společností VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP. Tato skupina má své sídlo v Ostravě – Vítkovicích a rozkládá se na 

pozemcích o rozloze téměř čtyř kilometrů čtverečních. I kdyţ se podstatná část společností 

nenachází v záplavovém území, v menší části území společností existuje nebezpečí vzniku 

povodně, a to zejména povodně zvláštní. I kdyţ je tato pravděpodobnost velmi malá, následky 

by byly pro postiţené území a všechny osoby a technologie nacházející se na tomto území 

značné. Součástí povodňového plánu bude i stanovení maximální výše vodní hladiny při 

zvláštní povodni v důleţitých oblastech, profilech a objektech. 
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2 Rešerše 

ADAMEC V. a kolektiv: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava, edice 

SPBI Spektrum 81, 2012, ISBN 978-80-7385-118-7. 

V této publikaci je podrobně zpracována organizace ochrany před povodněmi a záchranné      

a likvidační práce se všemi jejími aspekty, jako je hlásná a předpovědní povodňová sluţba, 

stavebně technická opatření před povodněmi a územní ochrana vodárenských systémů.  

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Libor FOLWARCZNY. 

Ochrana obyvatelstva. 2., aktualiz. vyd. v Ostravě: Sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství, 2013, 177 s. Spektrum. ISBN 978-80-7385-134-7.  

V tomto díle je zpracována jak historie, tak i aktuální způsob ochrany obyvatel a zajištění 

nouzového přeţití obyvatelstva v oblastech postiţených mimořádnou událostí.   

 

SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní 

plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2010, 166 s. ISBN 978-80-2512-989-0. 

Seskupení autorů se v tomto díle z komplexního pohledu zabývá havarijním plánováním. Jsou 

v něm objasněny náleţitosti havarijních a poplachových plánů, plány konkrétních činností      

a také povodňové plány. 

 

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

pozdějších předpisů. 

Tento zákon definuje ochranu povrchových i podzemních vod, stanovuje podmínky pro jejich 

hospodárné vyuţívání a upravuje právní vztahy k vyuţívání těchto vod. 

 

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

znění pozdějších předpisů. 

Zákon řeší pravomoc orgánů státní správy a samosprávy a práva a povinnosti právnických      

a fyzických osob v rámci přípravy na krizové situace a při řešení krizových situací.  
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Legislativa 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiţeného ţivelní nebo jinou 

pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní 

pomoci při obnově území), 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

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

znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů, 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Nařízení vlády č. 36/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení     

§ 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

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

záplavových území, 
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Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků             

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, 

Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

 

Metodický pokyn č. 2/99 odboru ochrany vod MŢP k posuzování bezpečnosti přehrad za 

povodní (Věstník MŢP č. 4/1999), 

Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí pro stanovení 

účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŢP č. 7/2000), 

Metodický pokyn č. 10/98 odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí                    

k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrţí IV. 

kategorie (Věstník MŢP č. 5/1998), 

Metodický pokyn č. 11/98 odboru ochrany vod MŢP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích 

(Věstník MŢP č. 5/1998), 

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí pro 

zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŢP         

č. 9/2005), 

Metodický pokyn č. 15/05 odboru ochrany vod MŢP k zabezpečení hlásné a předpovědní 

povodňové sluţby (Věstník MŢP č. 5/2003), 

 

Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních 

tocích (Zpravodaj MŢP č. 2/1998), 

Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006). 
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3 Charakteristika povodní 

 Jako povodně lze označit stav, kdy dochází k značnému zvýšení vodní hladiny 

povrchových vod, hladiny vodních toků nebo hladin jiných povrchových vod a dochází 

k zaplavování plochy mimo koryta vodních toků a hrozí vznik škod. Jako povodeň lze také 

označit i situaci, kdy hrozí vznik škod z důvodu nedostatečného odtoku vody z daného území 

nebo naopak při zaplavení území vlivem soustředěného odtoku dešťových sráţek.  

Povodně lze rozdělit na přirozené, tedy takové, které jsou způsobeny přírodními jevy a na 

zvláštní povodně. Přirozené povodně mohou být způsobeny především dešťovými sráţkami, 

táním a chodem ledů. Porucha vodního díla nebo nouzové řešení kritické situace na vodním 

díle, které můţe vést ke vzniku povodně, kterou řadíme mezi povodně zvláštní. [1] 

3.1 Typy povodní 

3.1.1 Přirozené povodně 

Tento typ povodně můţe být způsoben prudkým táním sněhové pokrývky, a to 

zejména v zimních a jarních měsících. Půda je v tomto období obvykle promrzlá, takţe není 

schopna absorbovat vodu. V případě náhlého oteplení, často spojeného i s dešťovými 

sráţkami, pak dochází ke značnému odtávání sněhu a tím ke zvyšování hladin vodních toků. 

V zimním a jarním období můţe také docházet k hromadění ledových ker plujících na vodní 

hladině. Často k tomuto dochází především v místech, jako jsou mělčiny, jezy a zmenšené 

průtočné profily. Za takto vzniklými bariérami se vzdouvá voda a můţe zaplavovat území. 

Dlouhotrvající dešťové sráţky také mohou způsobit rozsáhlé povodně. Ty jsou často 

zesilované vodou, která stéká z výše poloţených oblastí, kde je půda jiţ nasycená a není tak 

uţ schopná absorbovat ţádné další dešťové sráţky. Značné škody mohou být také způsobeny 

dešťovými sráţkami, které trvají relativně krátkou dobu, nicméně jsou velmi intenzivní. 

V tomto případě půda nestačí vsakovat sráţky a voda rychle zaplavuje zasaţené území. I kdyţ 

území bývá zpravidla malé rozlohy, škody bývají vysoké. [1, 2] 

3.1.2 Zvláštní povodně 

Zvláštní povodně mohou být způsobeny poruchou, havárií nebo v důsledku 

teroristického nebo vojenského činu na vodním díle, který způsobí protrţení hráze vodního 

díla nebo mohou být způsobeny nouzovým řešení kritických situací na vodním díle. 

Rozlišujeme tři základní typy zvláštní povodně [1, 3, 4]: 
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typ č. 1 

- způsobený důsledkem protrţení hráze vodního díla, 

typ č. 2  

- způsobený důsledkem poruchy hradicích konstrukcí bezpečnostního nebo výpustného 

zařízení, 

typ č. 3 

- důsledek nouzového řešení kritické situace ohroţující bezpečnost.  

3.2 Stupně povodňové aktivity 

 Jedná se o vyjádření míry povodňového nebezpečí a z něj vycházejícího druhu 

opatření, které jsou prováděné z důvodu ochrany před povodněmi. Jednotlivé stupně jsou 

vázané na směrodatné limity, kterými mohou být například vodní stavy, průtoky na hlásných 

profilech nebo kritické hodnoty jevů uvedených v povodňovém plánu. Celkem rozlišujeme tři 

stupně povodňové aktivity. [1, 2] 

 

První stupeň – stav bdělosti 

 Tento stav vzniká při nebezpečí povodně a zaniká tehdy, kdyţ pominou příčiny 

tohoto nebezpečí. Je vyţadována zvýšená pozornost u vodních toků nebo jiných zdrojů 

povodňových nebezpečí a obvykle zahajuje svou činnost hlídková a hlásná sluţba. Jako stav 

bdělosti je také moţné označit situaci, která nastane, kdyţ předpovědní povodňová sluţba 

vydá výstraţnou informaci. [1, 5] 

Na vodních dílech vzniká tento stav při dosaţení stanovených limitních hodnot           

u sledovaných jevů a skutečností nebo v případě zjištění mimořádných okolností a stavů, 

které by mohly způsobit vznik zvláštní povodně. Na ohroţeném díle pak zahajuje činnost 

hlídková sluţba. [1, 5] 

Druhý stupeň – stav pohotovosti 

V případě, ţe nebezpečí povodně přejde v povodňový jev, příslušný povodňový orgán 

vyhlašuje stav pohotovosti. Aktivují se příslušné povodňové orgány, do pohotovosti se 

uvádějí prostředky na zabezpečovací práce, v rámci daných moţností se realizují opatření, 

jejichţ účelem je zmírnit průběh povodně a také probíhá stálá kontrola vývoje situace. Při 

druhém stupni nedochází k větším škodám mimo koryto a k rozlivům. [1, 5] 
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Vyhlášení stavu pohotovosti na vodních dílech navrhuje vlastník nebo správce daného 

vodního díla v případě překročení stanovených limitních hodnot sledovaných jevů s ohledem 

na bezpečnost vodního díla. Vlastník nebo správce takového díla zahájí provádění 

zabezpečovacích prací na vodním díle a bez prodlení informuje o vzniku skutečností pro 

vyhlášení stavu pohotovosti kompetentní povodňové orgány a také hasičský záchranný sbor 

kraje. Povodňové orgány pak vyhlásí na ohroţeném území druhý stupeň zvláštní povodně. 

Svou činnost také zahajuje územně příslušná hlásná povodňová sluţba. [1, 5, 6] 

U vodních děl zařazených do I. a II. kategorie se provádění zabezpečovacích prací 

projednává s osobou, která je pověřená prováděním technickobezpečnostního dohledu. Toto 

neplatí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. [1, 5] 

Třetí stupeň – stav ohroţení 

Stav ohroţení je vyhlašován příslušným povodňovým orgánem v případě 

bezprostředního nebezpečí, při moţném ohroţení ţivotů a majetku nebo při vzniku větších 

škod v záplavovém území. [1, 5] 

Vyhlášení stavu ohroţení na vodních dílech navrhuje vlastník nebo správce daného 

vodního díla v případě, kdy sledované jevy dosáhnou kritické hodnoty s ohledem na 

bezpečnost vodního díla a na základě vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu. 

Vlastník nebo správce takového díla zahájí provádění zabezpečovacích prací na vodním díle    

a bez prodlení informuje o vzniku skutečností pro vyhlášení stavu ohroţení územně příslušné 

povodňové orgány a také hasičský záchranný sbor kraje. Povodňové orgány pak vyhlásí na 

ohroţeném území třetí stupeň zvláštní povodně a případně také nařídí evakuaci a provádění 

záchranných a zabezpečovacích prací. Vlastník nebo správce vodního díla také organizuje 

provádění povodňových zabezpečovacích prací, které mají za úkol zabránění protrţení nebo 

přelití hráze a případné provizorní uzavření poškozené hráze. Pokud hrozí nebezpečí 

z prodlení, vlastník vodního díla, v souladu s pokyny v povodňových plánech příslušných 

územních celků, informuje předem daným způsobem bezprostředně ohroţené objekty             

a příslušné povodňové orgány. V závislosti na vývoji situace na území ohroţeném zvláštní 

povodní, můţe vlastník nebo správce vodního díla, případně starosta ORP navrhnout vyššímu 

povodňovému orgánu vyhlášení stavu nebezpečí. Pokud není vyhlášení stavu nebezpečí 

dostatečné, můţe vláda rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. [1, 3, 6] 
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3.3 Hlásná povodňová sluţba 

Hlásná povodňová sluţba je organizována povodňovými orgány obcí, povodňovými 

orgány správních obvodů obcí s rozšířenou působností a také se na ní podílejí další účastníci 

ochrany před povodněmi. Tato sluţba zabezpečuje včasné předání informací o vývoji 

povodňové situace povodňovým orgánům a obyvatelstvu, které se nacházejí na území 

ohroţeném očekávanou povodní. Součástí hlásné povodňové sluţby můţe být hlídková 

sluţba, kterou v případě potřeby organizují povodňové orgány obcí. [1, 7] 

3.4 Předpovědní povodňová sluţba 

 Předpovědní povodňová sluţba je zabezpečována Českým hydrometeorologickým 

ústavem, který vydává výstrahy před intenzivními sráţkami, povodňovými jevy, o stavech na 

vodních tocích a jejich průtocích. Informace jsou poskytovány povodňovým orgánům, 

případně dalším účastníkům ochrany před povodněmi. [1, 7] 

3.5 Území ohroţené zvláštní povodní 

Jedná se o území, které bude při vzniku zvláštní povodně zaplaveno vodou. Značí se 

kulminační hladinou a po směru toku bývá ukončeno v profilu, kde dojde k poklesu 

kulminačního průtoku na hodnotu průtoku přirozené povodně. [1, 8] 

3.6 Technickobezpečnostní dohled 

 Technickobezpečnostní dohled vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o 

technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Tyto dva právní předpisy stanovují 

činnosti, které je třeba vykonávat a také časové intervaly pro jednotlivé druhy činností. Mezi 

hlavní činnosti patří zjišťování aktuálního technického stavu vodního díla z pohledu 

bezpečnosti, případných příčin poruch a návrhů opatření ke zlepšení stavu. [1, 8]  

3.7 Průtoková vlna při zvláštní povodni 

 Tato vlna ohroţuje rozsáhlá území, kdy dochází k výraznému přesahu vymezených 

záplavových území pro přirozenou povodeň a má značné destrukční účinky, při kterých bývají 

často výrazně poškozeny mostní konstrukce, dopravní infrastruktura, budovy a ochranné 

hráze. Rychlost takové vlny můţe dosáhnout aţ 50 km/h a způsobit náhlé zvýšení vodních 

stavů a průtoků. Následky průtokové vlny bývají často zcela fatální a je zde vysoká 
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pravděpodobnost ohroţení lidských ţivotů a majetku v území zasaţeném touto vlnou. Pro její 

grafické zapsání se pouţívá hydrogram viz obrázek 1. [9] 

 

 

Obrázek 1: Grafické znázornění hydrogramu [10] 
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4 Organizace povodňové ochrany a systém krizového řízení 

4.1 Povodňové orgány 

Ochrana před povodněmi a její řízení se skládá z období příprav na povodňovou 

situaci, z řízení a kontroly všech činností během povodně a v období po povodni. Při své 

činnosti se povodňové orgány řídí povodňovými plány. [1] 

„Řízení povodňové ochrany zabezpečují povodňové orgány. Mimo období povodně jsou 

těmito orgány [1]: 

- orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí, 

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

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,  

- krajské úřady, 

- Ministerstvo ţivotního prostředí.“ 

„V období povodně jsou to [1]: 

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

- povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové 

komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, 

- povodňové komise krajů, 

- Ústřední povodňová komise.“ 

4.2 Další účastníci ochrany před povodněmi 

„Na plnění opatření ochrany před povodněmi se podílejí jednotliví účastníci ochrany před 

povodněmi, kterými jsou [2]: 

- správci povodí, 

- správci vodních toků, 

- vlastníci vodních děl, 

- vlastníci pozemků a staveb ohroţených povodněmi, 

- sloţky integrovaného záchranného systému, 

- obyvatelstvo v územích ohroţených povodněmi.“  

Povodňové orgány jsou v době povodní oprávněny vydávat příkazy a provádět 

opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva. V případě, ţe dojde k vyhlášení krizového stavu 
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v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů, řízení 

ochrany před povodněmi pak přechází na příslušný povodňový orgán dle tohoto zákona. [1] 

4.3 Krizové řízení 

„Systém krizového řízení v rámci ČR představuje soustavu orgánů krizového řízení     

a dalších orgánů a organizací a jejich vzájemných vazeb.“ [11] 

 Úkolem krizového řízení je plánovat a koordinovat veškeré činnosti všech 

zúčastněných stran a subjektů tak, aby vedly k ochraně obyvatel a ke sníţení moţných rizik. 

Tyto činnosti pak pokrývají celkem čtyři základní oblasti [11]: 

- Prevence 

o Provádění činností, které mají za úkol maximální eliminaci moţnosti vzniku 

mimořádných událostí.  

- Připravenost 

o Jedná se o zajištění akceschopnosti všech subjektů k vykonávání záchranných 

a likvidačních prací.  

- Odezva 

o Uskutečnění okamţité a adekvátní reakce na vzniklou situaci takovým 

způsobem, aby byly co nejvíce minimalizovány její následky. 

- Obnova 

o Provádění činností za účelem urychlené obnovy základních funkcí 

infrastruktury. 

4.4 Krizové stavy 

V případě, kdy MU zasahuje větší území celky a její rozsah není zvládnutelný běţným 

koordinovaným postupem sloţek IZS a příslušně správných orgánů, je nutné pro aktivaci 

dalších potřebných zdrojů pro eliminaci MU vyhlásit krizový stav. [11, 12]  

Rozlišujeme celkem čtyři krizové stavy, z toho v souvislosti s povodněmi, je moţné 

vyhlásit první dva stavy z níţe uvedených. Jsou to [12]: 

- stav nebezpečí, 

- nouzový stav, 

- stav ohroţení státu, 

- válečný stav. 



 

12 

4.4.1 Stav nebezpečí 

Stav nebezpečí můţe vyhlásit hejtman kraje v případě, kdy vzniklá MU ohroţuje 

zdraví, ţivoty a majetek osob a ţivotní prostředí na území kraje, případně jeho části. V tomto 

případě hejtman zejména koordinuje záchranné a likvidační práce a organizuje opatření 

v rámci nouzového přeţití obyvatelstva. [12] 

4.4.2 Nouzový stav 

Tento krizový stav můţe vyhlásit vláda nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, tak            

i předseda vlády tehdy, pokud MU ve značném rozsahu ohroţuje zdraví, ţivoty a majetek 

osob a ţivotní prostředí. [11, 13] 

„Po dobu trvání nouzového stavu můţe vláda na vymezených místech nebo územích 

nařídit [11]: 

- evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 

- zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech, 

- ukládání pracovní povinnosti, 

- bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohroţení vyplývajícího        

z krizové situace apod.“  
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5 Povodňové plány 

Účelem povodňového plánu je zpracování a aplikace metodik a opatření slouţících 

k ochraně před povodněmi a ke koordinaci provádění činností a postupů na území, na kterém 

vznikla povodňová situace. [14]  

Zpracovává se na základě zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších změn 

a předpisů a je sloţen z dokumentů obsahujících způsoby získání hodnověrných dat                

a informací o tom jak se povodeň vyvíjí, jak je moţné ovlivnit odtokové reţimy a jak 

provádět přípravu a organizaci zabezpečovacích prací. Jejich součástí je také postup pro 

zabezpečení včasné aktivace povodňových orgánů a zajištění hlídkové a hlásné sluţby. 

Povodňové plány také obsahují způsob zabezpečení ochrany objektů, organizování 

záchranných prací a zajištění základních ţivotních funkcí na území postiţeném povodní. 

Součástí plánu jsou v neposlední řadě i směrodatné limity jednotlivých stupňů povodňové 

aktivity. [1]  

Co se týče zpracovatele, povodňové plány se zpracovávají jak na úrovni státní správy 

a samosprávy, tak i na úrovni právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob. 

Rozlišujeme plány jednotlivých obcí, na jejichţ územních obvodech by mohlo dojít 

k povodni, dále pak plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, správních obvodů 

krajů a povodňový plán České republiky. [1] 

Povodňové plány právnických a podnikajících fyzických osob se zpracovávají tehdy, 

pokud se stavby těchto subjektů nacházejí v záplavovém území nebo by mohly zhoršit průběh 

případné povodně. Obsahují informace a opatření, které jsou potřeba k záchraně osob 

nacházejících se v jejich objektech nebo areálu, ke vhodnému zakončení pracovních procesů  

a zabezpečení všech látek nebezpečných pro ţivotní prostředí. [14] 

5.1 Obsah povodňových plánů 

Úvodní část 

Úvodní část zpravidla obsahuje všeobecné údaje o zpracovateli povodňového plánu, 

správci vodních toků, vodoprávní úřad a podobně. [14] 
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Věcná část 

Věcná část obsahuje charakteristiku daného území, charakteristiku ohroţených 

objektů, moţné druhy ohroţení v rámci povodní, opatření pro ochranu před povodněmi a dané 

stupně povodňové aktivity. [1] 

Organizační část 

V organizační části jsou uvedeny jednotlivé povodňové komise spolu s plánem 

spojení. Dále jsou zde uvedeny úlohy jednotlivých subjektů pro ochranu před povodněmi       

a způsob varování a vyrozumění v případě povodně. [1] 

Grafická část 

Součástí grafické části povodňového plánu jsou mapy záplavových území, dále plány, 

kde mohou být vyznačeny hlavní technologické uzávěry energií, evakuační trasy, případná 

dopravní omezení a podobně. [1] 

Přílohy 

 Příloha povodňového plánu obsahuje případné plány niţších úrovní, povodňovou 

knihu a seznam nádrţí a vodních děl, které jsou významné pro ochranu před povodněmi. [1] 

5.2 Podklady pro zpracování povodňových plánů 

Rozsah povodňových plánů a jejich podrobnosti vycházejí z úrovně, na jaké se 

povodňový plán zpracovává. Podklady pro vyhotovení plánů zpravidla zahrnují hydrologické 

údaje a technické a organizační podklady. Hydrologické údaje jsou například hydrogramy 

povodní z minulých let, stanovená záplavová území, hodnoty dosaţených průtoků a informace 

o vodních dílech na území a jejich povinná dokumentace. Z technických podkladů vyuţíváme 

zejména popis daného území, seznam ohroţených objektů v území, informace o výskytu        

a skladování materiálu v území, který by mohl v případě povodně ohrozit jakost vody nebo 

omezit průtočnou kapacitu vodního toku a mapové podklady. Mezi organizační podklady 

patří sloţení povodňové komise, související povodňové, havarijní a krizové plány, plány 

vyrozumění a mimo jiné i plán evakuace obyvatel při vyhlášení povodně. [14] 

5.3 Ochrana obyvatelstva 

 V případě vzniku mimořádné události, kterou můţe být například povodeň, je třeba 

ochránit obyvatele na ohroţeném území. Toto je zejména role státu a sloţek IZS, ale podílejí 

se na ní také orgány krajů, obcí a právnické a podnikající fyzické osoby. Opatření k ochraně 
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obyvatelstva se provádějí v oblasti varování, evakuace, ukrytí a nouzového přeţití 

obyvatelstva. [15]  

5.4 Varování obyvatelstva 

Varování obyvatelstva slouţí k včasnému předání informace obyvatelstvu v případě 

hrozící nebo jiţ nastalé mimořádné události. Tyto informace jsou zabezpečovány orgány 

veřejné správy pomocí technických a organizačních opatření. [15] 

Informace slouţící pro varování obyvatelstva můţe být akustická, verbální nebo 

optická, a to v podobě dohodnutého signálu. Pro varování obyvatelstva se vyuţívá signál 

„Všeobecná výstraha“. Za účelem varováním se nejčastěji vyţívají sirény a místní informační 

systémy, které jsou součástí JSVV. Varovná informace je zahájena signálem a poté je 

provedeno samotné informování obyvatelstva. Tato informace se vyhlašuje při hrozbě MU 

nebo při jejím vzniku v případě, kdy MU můţe ohrozit zdraví a ţivoty občanů a jejich 

majetek. [15] 

5.5 Evakuace 

Evakuace osob, při hrozbě MU nebo při jejím vzniku, slouţí jako prostředek, který 

umoţňuje zabránění nebo sníţení negativních dopadů MU na postiţeném území a zejména 

chrání zdraví a ţivoty obyvatelstva. [15] 

Evakuace z území ohroţených povodněmi se plánuje na základě hydrologických 

výpočtů a z podkladů správců povodí a vodních toků. V případě přirozené i zvláštní povodně 

se evakuace zahajuje na základě rozhodnutí, které vydává územně příslušný povodňový orgán 

nebo územně příslušný krizový orgán a postupuje se podle povodňových, havarijních nebo 

krizových plánů. [16, 17] 

V případě zvláštní povodně, která by mohla vzniknout tehdy, jestliţe dojde k dosaţení 

kritických hodnot sledovaných jevů na vodním díle nebo při bezprostředním ohroţení 

bezpečnosti vodního díla směřujícímu k jejich narušení, informují vlastníci VD dané 

povodňové orgány, HZS ČR a případně i bezprostředně ohroţené subjekty. V tomto případě, 

se ihned po varování obyvatelstva, provádí okamţitá evakuace všemi dostupnými prostředky. 

[16, 17]  
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6 Vodní díla 

„Vodní díla jsou stavby, které slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, umělému 

usměrňování odtokového reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, k nakládání        

s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména [1]: 

- přehrady, hráze, vodní nádrţe, jezy a zdrţe,  

- stavby, jimiţ se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, 

- stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních 

stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakoţ i stavby k čištění odpadních 

vod před jejich vypouštěním do kanalizací, 

- stavby na ochranu před povodněmi, 

- stavby k vodohospodářským melioracím, zavlaţování a odvodňování pozemků, 

- stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich 

březích, 

- stavby k vyuţití vodní energie a energetického potenciálu, 

- stavby odkališť, 

- stavby slouţící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, 

- studny, 

- stavby k hrazení bystřin a strţí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

- jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8.“ 

6.1 Rozdělení vodních děl 

 Podle účelu můţeme rozdělit vodní díla na [18]: 

Ochranné vodní díla 

 Tyto vodní díla mají za úkol chránit území a obyvatele před povodněmi. Proto se 

budují na horních částech vodních toků, kde slouţí k zachycování povodňových vln.  

Zásobní vodní díla 

 Zásobní vodní díla jsou budována za účelem zachycování vod do zásobního prostoru 

pro její vyuţití v případě niţších průtoků a nedostatku vody. 

Smíšená vodní díla 

 Tato vodní díla mají za úkol jak funkci ochrannou, tak i funkci zásobní.   
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6.2 Kategorie vodních děl 

Vodní díla v České republice můţeme rozdělit do čtyř kategorií. Ty se stanovují na 

základě přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb.,                                  

o technickobezpečnostím dohledu nad vodními díly. Kategorizace vodních děl se provádí na 

základě předpokládaných škod, které mohou vzniknout při porušení vodního díla a následným 

vznikem povodňové vlny. Výše takto vzniklých škod je rovna potenciálu škod, které se 

rovnají součtu bodových ohodnocení případného ohroţení lidských ţivotů, škod na majetku    

a ztrát vlivem omezení vyuţití ve veřejném zájmu, ke kterým by došlo v případě havárie na 

vodním díle a v postiţeném území pod ním. [8]  

 

 

Obrázek 2: Vodní dílo Ţermanice [20] 

6.2.1 I. kategorie  

Vodní díla I. kategorie, jejichţ seznam je uveden v příloze č. 8, ohroţují tisíce aţ 

desetitisíce obyvatel a lze předpokládat značné ztráty na lidských ţivotech. Na vodním díle 

mohou vzniknout velké škody a jeho případná obnova bude značně komplikovaná. 

Očekávány jsou rozsáhlé škody na území pod vodním dílem jak na obytné, tak i na 

průmyslové zástavbě. Ohroţeny a poškozeny mohou být také silniční a ţelezniční sítě a další 

vodní díla. Přerušení průmyslové výroby, omezení dopravy a vyřazení daného vodního díla 

můţe způsobit velmi vysoké a těţko nahraditelné ztráty. Celkové škody a ekonomické 

důsledky mají vliv na funkci celého státu. Příklad vodního díla I. kategorie je uveden na 

obrázku č. 2. [8] 

  



 

18 

6.2.2 II. kategorie 

 Do II. kategorie se řadí vodní díla, viz příloha č. 9, která ohroţují řádově stovky aţ 

tisíce obyvatel a lze předpokládat ztráty na lidských ţivotech. Obnova poškozeného vodního 

díla bude nákladná. Území nacházející se pod daným vodím dílem, utrpí škody jak na obytné, 

tak i na průmyslové zástavbě a dopravní síti. Škody na ţivotním prostředí přesáhnou rámec 

vyššího územního samosprávného celku a ztráty z důvody přerušení výroby a podobně budou 

značné. [8] 

6.2.3 III. kategorie 

Vodní díla III. kategorie ohroţují desítky aţ stovky obyvatel včetně moţných ztrát na 

lidských ţivotech. Na vodním díle mohou vzniknout škody, které jsou ovšem opravitelné. 

Očekávány jsou škody na území pod vodním dílem jak na obytné, tak i na průmyslové 

zástavbě. Ohroţeny a poškozeny mohou být také silniční a ţelezniční sítě a další méně 

významná vodní díla. Přerušení průmyslové výroby, omezení dopravy a vyřazení daného 

vodního díla můţe způsobit ztráty, které budou plně nahraditelné. Škody na ţivotním 

prostředí nepřesáhnou rámec vyššího územního samosprávného celku. [8] 

6.2.4 IV. kategorie 

V případě havárie nebo mimořádné události na takovýchto vodních dílech nejsou 

pravděpodobně ztráty na ţivotech. Obnova poškozeného vodního díla je realizovatelná. 

Materiální škody na území pod daným vodním dílem, škody na ţivotním prostředí, a stejně 

tak ztráty způsobené vyřazením daného vodního díla, budou malé. [8] 
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7 Stanovení nadmořské výšky a dotokové doby v zájmovém území 

Jedním z cílů mé diplomové práce a také nedílnou součástí povodňového plánu je             

i stanovení maximální výšky vodní hladiny povodňové vlny na území ohroţené zvláštní 

povodní. A to zejména z důvodu evakuace osob a majetku z daného území, případně 

přemístění osob a majetku na výše poloţené území nebo u vícepodlaţních budov do vyšších 

pater těchto budov. 

Uvaţovaná je nejméně příznivá varianta, při které by výše vodní hladiny povodňové vlny 

dosahovala maximální modelové hodnoty. 

V rámci Společností holdingu VÍTKOVICE se ohroţené území nalézá od kříţení řeky 

Ostravice s ulicí Rudnou na ř.km.7,890 aţ po kříţení řeky Ostravice s ulicí Na Karolíně, ř.km. 

5,006.  

Na tomto území se nachází Národní kulturní památka „Dolní oblast VÍTKOVICE“, spolu 

s multifunkční aulou Gong, Interaktivní expozicí U6, areálem bývalého dolu Hlubina             

a Velkým světem techniky. Mezi významné společnosti leţící v ohroţeném území dále patří 

například VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. a VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 

Pro stanovení maximální kóty hladiny (m n.m. Bpv)  v zájmové oblasti byly pouţity data 

dodané z Povodí Odry s.p. viz příloha č. 7 a data obsaţená v Povodňovém plánu města 

Ostravy. Například pro oblast, ve které se nachází Multifunkční aula Gong, byl zvolen této 

oblasti nejbliţší profil na řece Ostravici, coţ byl profil P41. Zde je maximální kóta stanovena 

na 218,66 m n.m. V oblasti Multifunkční auly Gong byla zjištěna nadmořská výška 214 m 

n.m. (Bpv). 

 Poté bylo nutné zjistit konkrétní nadmořskou výšku, ve které jsou situovány zájmové 

objekty. Tato výška byla určena na základě Geoportálu Českého úřadu zeměměřického           

a katastrálního (ČÚZK), který zobrazuje vrstevnice pomocí výškopisné části  ZABAGED
®
. 

Náhled zobrazení webové stránky je zobrazen v příloze č. 5. 

 Původní varianta stanovení nadmořské výšky pomocí GPS přístroje byla shledána jako 

nevhodná, protoţe běţně dostupné GPS přístroje nejsou schopné zaměřit přesnou nadmořskou 

výšku a její hodnota nebývá udávána v m n. m. pomocí systému Balt po vyrovnání. 

Výsledná maximální výška vodní hladiny nad terénem byla určena jako rozdíl maximální 

kóty hladiny a konkrétní nadmořské výšky. V případě Multifunkční auly Gong je 

předpokládaná výška 4,66m. 

Pro určení času, kdy bude zájmové území zasaţeno kulminačním průtokem, byla pouţita 

data z Povodí Odry s.p. viz příloha č. 6. a data obsaţená v Povodňovém plánu města Ostravy. 
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Tabulka č. 1: Záznamy o provedené aktualizaci 

Předmět aktualizace 
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Datum 

Podpis 

provozovatele 
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8.1 Úvodní část 

8.1.1 Účel 

Tato směrnice vymezuje povinnosti zaměstnavatele, tj. příslušných organizačních 

útvarů a zaměstnanců společností VÍTKOVICE, a.s. a jejich dceřiných společností na území 

města Ostravy, v nichţ má mateřská společnost v rámci funkce jediného společníka resp. 

akcionáře v působnosti valné hromady řídící vliv (dále jen „Společností holdingu 

VÍTKOVICE“). [25] 

Všeobecnou povinností uţivatele vodních děl na vodních tocích je zajistit správnou 

funkci těchto děl a činit opatření na ochranu před povodněmi nebo při zmírňování jejich 

škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňových orgánů. 

Cílem je eliminovat vlivy povodní na činnost Společností holdingu VÍTKOVICE                    

a minimalizovat škody způsobené povodněmi na majetku. 

8.1.2 Podklady pro zpracování povodňového plánu 

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

pozdějších předpisů, 

- Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ 

PLÁNY, 

- Povodňový plán města Ostrava v elektronické podobě (2011), 

- Povodňový plán SO ORP Ostrava v elektronické podobě, 

- Povodňové plány obcí a městských obvodů SO ORP Ostrava, 

- Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje, 

- Digitální povodňový plán ČR, 

- Povodňový informační systém POVIS, 

- Veřejně dostupné informace a data, 

- Hydrologická data poskytnutá státním podnikem Povodí Odry, 

- Hydrologická data poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem, 

- Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD), 

- ZABAGED®, 

Veškeré výškopisné údaje jsou uváděny ve výškovém systému Balt po vyrovnání, 

pouţité kartografické zobrazení Křovákovo, souřadný systém S-JTSK. 



 

23 

8.1.3  Pojmy  

Povodňový plán 

„Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných               

k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na ţivotech a majetku občanů a na ţivotním 

prostředí. Povodňový plán vychází z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a odvětvové technické normy vodního 

hospodářství Ministerstva ţivotního prostředí ČR TNV 75 2931 - Povodňové plány.“ [1] 

Povodeň  

Jako povodně lze označit stav, kdy dochází k značnému zvýšení vodní hladiny 

povrchových vod, hladiny vodních toků nebo hladin jiných povrchových vod a dochází          

k zaplavování plochy mimo koryta vodních toků a hrozí vznik škod. Jako povodeň lze také 

označit i situaci, kdy hrozí vznik škod z důvodu nedostatečného odtoku vody z daného území 

nebo naopak při zaplavení území vlivem soustředěného odtoku dešťových sráţek. Povodně 

lze rozdělit na přirozené, tedy takové, které jsou způsobeny přírodními jevy a na zvláštní 

povodně. Přirozené povodně mohou být způsobeny především dešťovými sráţkami, táním      

a chodem ledů. Porucha vodního díla nebo nouzové řešení kritické situace na vodním díle, 

které můţe vést ke vzniku povodně, řadíme mezi povodně zvláštní. [1] 

Povodňová opatření 

Jsou to přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně      

a opatření prováděná po povodni. [1] 

Správce vodního toku 

Povodí Odry, státní podnik,  

Varenská 49, 701 26 Ostrava 

Vodoprávní úřad 

Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany ţivotního prostředí,  

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
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Nadřízený povodňový orgán 

Úřad městského obvodu Vítkovice, Odbor výstavby, ţivotního prostředí a vodního 

hospodářství,  

Mírové náměstí 1, 703 09 Ostrava -Vítkovice 

Související povodňové komise: 

- Povodňová komise Statutárního města Ostravy, 

- Povodňová komise Městského obvodu Ostrava-Jih, 

- Povodňová komise Městského obvodu Ostrava-Hrabová, 

- Povodňová komise Městského obvodu Ostrava-Vítkovice, 

- Povodňová komise ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

Sloţení povodňových komisí je uvedeno v Příloze č. 1 této směrnice. 

Povodňová komise Moravskoslezského kraje 

Ústřední povodňová komise ČR 

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány: 

- Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany ţivotního prostředí, Oddělení vodního 

hospodářství  

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Tel.: 599 442 306 - vedoucí odboru 

E-mail: pvalerian@ostrava.cz 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství – 

Oddělení vodního hospodářství  

28. října 117, 702 18 Ostrava 

Tel.: 595 622 683 

E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz 

- Ministerstvo ţivotního prostředí  
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8.1.4 Zkratky 

CPP ČHMÚ Centrální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu 

ČEZ ES ČEZ Energetické sluţby 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat 

GŘ  Generální ředitelství 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

HZS VÍTKOVICE Hasičský záchranný sbor VÍTKOVICE 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

NKP  Národní kulturní památka 

OPIS  Operační a informační středisko 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PK  Povodňová komise 

POVIS  Povodňový informační systém 

PP  Povodňový plán 

RPP ČHMÚ Regionální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu 

SIVS  Systém integrované výstraţné sluţby 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

STC  Svět techniky Ostrava 

TBD  Technickobezpečnostní dohled 

ÚČOV  Ústřední čistírna odpadních vod 

VD  Vodní dílo 

VHD  Vodohospodářský dispečink 

ZABAGED
®

 Základní báze geografických dat České republiky 
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8.2  Věcná část 

8.2.1 Charakteristika zájmového území  

Hydrologické údaje 

Tabulka 2: Hodnoty přirozených povodňových průtoků [21] 

Vodní tok Měrný profil 
N – leté průtoky[m

3
.s

-1
] 

Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Ostravice 
Sviadnov 131 317 421 714 865 

Ostrava 186 431 565 936 1120  

Odra 
Heřmánky 39,2 83,9 107 169 199 

Svinov 128 258 322 491 571 

 

Tabulka 3: Hodnoty povodňových průtoků ovlivněných vybudovanými nádrţemi [21] 

Vodní tok Měrný profil 
N – leté průtoky[m

3
.s

-1
] 

Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Ostravice 
VD Šance 52,8 132 170 70 267 313 

Slezská Ostrava 200 377 466 570 806 842 

Lučina ústí (Radvanice) 60 115 134 163 204 209 

Morávka 
p. Mohelnicí 

(Raškovice) 
35 82 97 112 131 141 

 

Odtokové poměry 

Řeka Ostravice má na území Dolní oblasti Vítkovic vymezeno záplavové území, 

stanovené dne 5. 6. 2003 a změněno dne 4. 6. 2014 vodoprávním úřadem Moravskoslezského 

kraje (č.j.: MSK 18783/2014), v úseku od ř. km 0,0 po ř. km 14,0. Záplavové území je 

stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu. [21] 

Řeka Odra má na území Společností holdingu VÍTKOVICE vymezeno záplavové 

území, které bylo stanoveno dne 19. 1. 2011 vodoprávním úřadem Moravskoslezského kraje 

(č.j.: MSK 125761/2010), v úseku od ř. km 8,4 po ř. km 24,9. Záplavové území je stanoveno 

pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu. Záplavové území je v rámci SO ORP vyhlášeno a stále 

platné. [21] 

V případě zvláštní povodně můţe dojít k zatopení pozemků a objektů Dolní oblasti 

Vítkovic a kolejiště v provozování společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. aţ po ulici 

Místeckou. 
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Ze strany toku řeky Ostravice jsou objekty situované v Ostravě – Vítkovicích v areálu 

Dolní oblasti Vítkovice chráněny sypanou levobřeţní hrází v úseku ř.km 6,04 - 7,22 na 

povodeň Q100, t.j.1167 m
3
.s

-1
 s převýšením 0,5 m nad Q100, v délce 1 037,2 m a šířce 

koruny hráze    3,4 m se štěrkovou stabilizační částí a zemní návodní částí, oddělenými 

dvouvrstvým filtrem z písku a geotextilie. Hrází je chráněno celé území Dolní oblasti 

Vítkovic včetně aglomerace aţ k Čermákovu jezu. [25] 

V červenci 1997 byla výška hladiny při kulminaci řeky Ostravice v místě "Stará 

Rudná - pravobřeţní mostní pilíř" 215,05 m n.m. 

Analýza časových moţností 

Objekty mohou být ohroţeny povodní ze strany toku řeky Ostravice a Odry. 

Areál Dolní oblasti Vítkovice můţe být ohroţen v případě porušení nebo přelití 

levobřeţní hráze řeky Ostravice, nebo při vzniku kritických situací na vodním díle Šance 

vzdáleného cca 40 km, na vodním díle Ţermanice vzdáleného cca 23 km nebo na vodním díle 

Morávka vzdáleného cca 42 km. 

Tabulka 4: Rychlost postupu povodňových průtoků na Ostravici [21] 

Úsek Délka [km] Postupová doba [hodiny] 

Odry - Svinov 63 20 - 30 

Ostrava - Bohumín 18 3 - 6 

 

Tabulka 5: Rychlost postupu povodňových průtoků na Odře [21] 

Úsek Délka [km] Postupová doba [hodiny] 

Frýdek Místek - Ostrava 20 2 - 5 

Ostrava - Bohumín 13 3 - 6 

 

Šíře hladiny se předpokládá od koryta řeky Ostravice po ulici Místeckou a Vítkovickou. 

K zaplavení výše uvedené oblasti by došlo za čas po porušení vodního díla uvedený 

v tabulce č. 8. Výška hladiny je stanovena od dna daného vodního toku.  
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Tabulka 6: Maximální výška vodní hladiny a dotoková doba ve vybraných profilech [21, 22] 

Vodní 

dílo 
Profil na toku 

Nadmořská 

výška  

[m n. m.] 

Kóta max. 

 hladiny BPV 

[m n. m.] 

Výška 

hladiny nad 

terénem [m] 

Dotoková 

doba [hod] 

Šance 

  

most Kunčice - 

Rudná ul – 

referenční bod* 

218 224,8 6,8 14,62 

Gong, U6, Vítkovice 

Cylinders a.s. 
214 218,7 4,7 15,22 

Ţermanice 
Lučina, soutok 

s Ostravicí 
212 216,1 4,1 4,24 

Morávka 

  

Sviadnov - lávka 276 --- --- 5,5 

Soutok s Olešnou 251 --- --- 10,9 

*- referenční bod - 218 m n. m. zobrazen v příloze č. 3, B=49°48'23'' L=18°17'04'' 

  - uvedena je nejméně příznivá varianta 

8.2.2 Charakteristika ohroţených objektů 

Seznam ohroţených objektů 

V případě povodně mohou být v oblasti Společností holdingu VÍTKOVICE ohroţeny 

objekty a pozemky subjektů uvedených níţe. Tyto subjekty je třeba v případě ohroţení 

varovat a případně evakuovat. Zájmovou část lze rozdělit: 

- Veřejně přístupná část – Národní kulturní památka „Dolní oblast VÍTKOVICE“: 

 Vysoká pec č. 1 

 Parkoviště 

 Multifunkční aula Gong 

 Energocentrum 

 Malý svět techniky (VI. Energetická ústředna) 

 Science and Technology Centrum v Ostravě (Velký svět techniky) 

 Areál Dolu Hlubina (plánované zpřístupnění veřejnosti) 

 

- Uzavřený průmyslový areál: 

 Areál Dolní oblast Vítkovice: 

o VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 
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o VÍTKOVICE, a.s. 

o VÍTKOVICE Doprava, a.s. 

o VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

o VÍTKOVICE HTB a.s. 

o VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 

o Dolní oblast VÍTKOVICE  

o ČEZ, a.s. 

o ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

o ČEZ Distribuce, a.s. 

o Soukromí vlastníci a nájemníci pozemků 

 

 Ústřední čistírna odpadních vod – vlastník: ČEZ Energetické sluţby, s.r.o  

 Kolejiště a Dolní nádraţí VÍTKOVICE Doprava, a.s.  

 Volné plochy 

o Plochy a objekty určené k sanaci 

Ohroţující objekty 

V areálu Společností holdingu VÍTKOVICE nacházejícím se v Dolní oblasti Vítkovic 

se nalézá několik objektů, které by se při povodni mohli stát ohroţujícími objekty. Jedná se    

o výrobní podniky a sklady situované v uzavřené průmyslové části Dolní části Vítkovic.           

V těchto zmíněných objektech se nacházejí oleje, olejová hospodářství, lakovny (nátěrové 

hmoty) a průmyslové a domovní ČOV. Objekty, které by mohly způsobit ohroţení, mají 

zpracované vlastní havarijní plány a provozní plány. [25] 

Přirozená povodeň 

Jako povodně lze označit stav, kdy dochází k značnému zvýšení vodní hladiny 

povrchových vod, hladiny vodních toků nebo hladin jiných povrchových vod a dochází          

k zaplavování plochy mimo koryta vodních toků a hrozí vznik škod. Jako povodeň lze také 

označit i situaci, kdy hrozí vznik škod z důvodu nedostatečného odtoku vody z daného území 

nebo naopak při zaplavení území vlivem soustředěného odtoku dešťových sráţek. Povodně 

lze rozdělit na přirozené, tedy takové, které jsou způsobeny přírodními jevy a na zvláštní 

povodně. Přirozené povodně mohou být způsobeny především dešťovými sráţkami, táním      

a chodem ledů. [1] 
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 Přirozená povodeň můţe být způsobena prudkým táním sněhové pokrývky, a to 

zejména v zimních a jarních měsících. Půda je v tomto období obvykle promrzlá, takţe není 

schopna absorbovat vodu. V případě náhlého oteplení, často spojeného i s dešťovými 

sráţkami, pak dochází ke značnému odtávání sněhu a tím ke zvyšování hladin vodních toků. 

V zimním a jarním období můţe také docházet k hromadění ledových ker plujících na vodní 

hladině. Často k tomu dochází především v místech, jako jsou mělčiny, jezy a zmenšené 

průtočné profily. Za takto vzniklými barierami se vzdouvá voda a můţe zaplavovat území. 

Dlouhotrvající dešťové sráţky také mohou způsobit rozsáhlé povodně. Ty jsou často 

zesilované vodou, která stéká z výše poloţených oblastí, kde je půda jiţ nasycená a není tak 

uţ schopná absorbovat ţádné další dešťové sráţky. Značné škody mohou být také způsobeny 

dešťovými sráţkami, které trvají relativně krátkou dobu, nicméně jsou velmi intenzivní.         

V tomto případě půda nestačí vsakovat sráţky a voda rychle zaplavuje zasaţené území. I kdyţ 

území bývá zpravidla malé rozlohy, škody bývají vysoké, protoţe proudící voda má značnou 

sílu. [1, 2] 

Území areálu Dolní oblasti Vítkovic je potenciálně ohroţeno bleskovými povodněmi 

způsobenými přívalovými sráţkami. Zejména mohou být postiţeny oblasti v uzavřeném 

průmyslovém areálu. Celý areál Dolní oblasti Vítkovic můţe být také ohroţen přirozenou 

povodní způsobenou řekou Ostravice při povodni Q500. 

Zvláštní povodeň  

Zvláštní povodně mohou být způsobeny poruchou, havárií nebo v důsledku 

teroristického nebo vojenského činu na vodním díle, který způsobí protrţení hráze vodního 

díla nebo mohou být způsobeny nouzovým řešení kritických situací na vodním díle. Tato 

povodeň můţe nastat důsledkem protrţení hráze vodního díla, důsledkem poruchy hradicích 

konstrukcí bezpečnostního nebo výpustného zařízení anebo jako důsledek nouzového řešení 

kritické situace ohroţující bezpečnost. [1, 3, 4] 

Areál Dolní oblasti Vítkovice můţe být ohroţen v případě porušení nebo přelití 

levobřeţní hráze řeky Ostravice nebo při vzniku kritických situací na vodním díle Šance 

vzdáleného cca 40 km, vodním díle Ţermanice vzdáleného cca 23 km nebo vodním díle 

Morávka vzdáleného cca 42 km. 
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Vodní dílo Šance 

VD Šance se nachází na řece Ostravici a bylo vybudováno v letech 1964 aţ 1969. 

Důvodem výstavby byla zejména ochrana před povodněmi a zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou. VD Šance je tvořeno sypanou kamenitou hrází o celkovém objemu 1,34 mil m
3
. 

Správcem vodního díla je Povodí Odry s.p. [23] 

Základní technické údaje [23]: 

Šance - Ostravice, ř. km 45,770  

Provozovatel VD: Povodí Odry, státní podnik - VD Šance, tel.: 558 682 191 

Kategorie VD - I. 

Tabulka 7: Základní údaje VD Šance [23] 

Délka hráze v koruně 342,0 m  

Max. výška hráze 65,0 m  

Celkový objem nádrţe 61,8 mil. m
3
 

Zásobní prostor letní 43,1 mil. m
3
 

Zásobní prostor zimní 44,2 mil. m
3
 

Retenční prostor letní 16,2 mil. m
3
 

Retenční prostor zimní 15,1 mil. m
3
 

Stálý prostor 2,5 mil. m
3
 

 

Bezpečnostní zařízení – přeliv [23]: 

Délka přelivné hrany: 16,50 m 

Kapacita přelivu při hladině 507,54 m n. m.: 140,00 m
3
/s 

Kóta koruny přelivu: 504,20 m n. m. 

Vodní dílo Morávka 

VD Morávka se nachází na řece Morávce a bylo vybodováno v letech 1961 aţ 1967. 

Účelem VD Morávka je zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou, dále pak ochrana 

před povodněmi a nalepšování průtoků pod přehradou. Přehrada je tvořena homogenní hrází   

o celkovém objemu 652 000 m
3
. [23] 
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Základní technické údaje [23] 

Morávka - Morávka, ř. km 18,820  

Provozovatel VD: Povodí Odry, státní podnik - VD Morávka, tel.: 558 691 024 

Kategorie VD - II. 

Tabulka 8: Základní údaje VD Morávka [23] 

Délka hráze v koruně 396,0 m  

Max. výška hráze 39,0 m  

Celkový objem nádrţe 12,1 mil. m
3
 

Zásobní prostor 4,9 mil. m
3
 

Retenční prostor 6,7 mil. m
3
 

Stálý prostor 0,5 mil. m
3
 

 

Bezpečnostní zařízení – přeliv [23]: 

Délka přelivné hrany: 24,10 m 

Kapacita přelivu při maximální retenční hladině: 103,00 m
3
/s 

Kóta přepadové hrany: 515,22 m n. m. 

Délka skluzu: 176,6 m 

Šířka skluzu: 6,5 m 

Kóta prahu vývaru: 479,05 m n. m. 

Kóta dna vývaru (konec skluzu): 475,40 m n. m. 

Kapacita přelivu při maximální retenční hladině: 103,00 m
3
/s 

Vodní dílo Ţermanice 

VD Ţermanice bylo vybudováno na řece Lučině v letech 1951 aţ 1957. Účelem 

výstavby byly zejména zvýšené poţadavky rozvíjejícího se průmyslu Ostravska a také 

ochrana před povodněmi. Přehrada je tvořena betonovou tíţní hrází s celkovým objemem 

betonu 116 600 m
3
. Správcem nádrţe je Povodí Odry s.p. [23] 

Základní technické údaje [23]: 

Ţermanice - Lučina, ř. km 26,860  

Provozovatel VD: Povodí Odry, státní podnik - VD Ţermanice, tel.: 558 689 110 

Kategorie VD - I. 
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Tabulka 9: Základní údaje VD Ţermanice [23] 

Délka hráze v koruně 502,0 m  

Max. výška hráze 32,0 m  

Celkový objem nádrţe 25,3 mil. m
3
 

Zásobní prostor 18,5 mil. m
3
 

Retenční prostor 5,8 mil. m
3
 

Stálý prostor 1,0 mil. m
3
 

 

Bezpečnostní zařízení – přeliv [23]: 

Kóta přelivné hrany: 291,23 aţ 291,29 m n. m. 

Výška hrazeného pole: 2,20 m 

Počet a délka segmentů: 3 x 8 m 

Kóta prahu vývaru: 263,90 m n. m. 

Kapacita jednoho pole přelivu: 57,60 m
3
/s 

8.2.3 Opatření k ochraně před povodněmi 

Preventivní opatření společností provozujících svou činnost v oblastech se zvýšeným 

rizikem výskytu povodně: 

- prověření stavu všech staveb a jejich připravenosti v rámci ochrany před povodněmi, 

- zajištění potřebných věcných prostředků pro ochranu nemovitostí a jejich skladování 

na vhodném místě, 

- zabezpečení technických a mechanizačních prostředků vyuţitelných při povodních. 

V případě nutnosti budou vyuţity mechanizační prostředky Hasičského záchranného 

sboru VÍTKOVICE. 

Povodňové prohlídky 

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán, účastní se jí vybraní členové 

povodňové komise, přizváni jsou zástupci Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, 

s.p. a zástupci obcí. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na 

objektech nebo zařízeních leţících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit 

nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. [21] 
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Předpovědní povodňová sluţba 

Předpovědní povodňová sluţba je zabezpečována Českým hydrometeorologickým 

ústavem, který vydává výstrahy před intenzivními sráţkami, povodňovými jevy, o stavech na 

vodních tocích a jejich průtocích. Informace jsou poskytovány povodňovým orgánům, 

případně dalším účastníkům ochrany před povodněmi. [21] 

Organizace předpovědní povodňové sluţby na území SO ORP Ostrava 

Důleţité informace jsou získávány: 

- od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Odry, státní podnik cestou 

povodňové komise ORP Ostrava nebo HZS Moravskoslezského kraje 

- z hromadných sdělovacích prostředků (TV, rádio, zpravodajství na internetu, atd.) 

Uţivatelé a vlastníci vodních děl musí oznámit hrozící nebezpečí zvláštní povodně 

povodňovému orgánu, HZS České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují 

bezprostředně ohroţené fyzické a právnické osoby. Tato povinnost uţivatelů a vlastníků musí 

být zakotvena v manipulačních a provozních řádech příslušných vodních děl [8]. 

Na základě vlastního povodňového plánu provádí ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. jako 

vlastník a provozovatel společnost ÚČOV vlastní předpovědní povodňovou sluţbu. [25] 

Organizace hlásné povodňové sluţby 

Hlásná povodňová sluţba je organizována povodňovými orgány obcí, povodňovými 

orgány správních obvodů obcí s rozšířenou působností a také se na ní podílejí další účastníci 

ochrany před povodněmi. Tato sluţba zabezpečuje včasné předání informací o vývoji 

povodňové situace povodňovým orgánům a obyvatelstvu, které se nacházejí na území 

ohroţeném očekávanou povodní. Součástí hlásné povodňové sluţby můţe být hlídková 

sluţba, kterou v případě potřeby organizují povodňové orgány obcí. [1, 7] 

Organizace hlídkové sluţby 

Hlídkovou sluţbu organizují ve své působnosti jednotlivé obce k zajištění údajů 

potřebných pro výkon Hlásné povodňové sluţby, pro řízení a koordinaci povodňových 

opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně. Hlídková sluţba je v období 

mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecními úřady. V období povodně je zajišťována 

operativně povodňovými orgány. [1, 7] 
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Stupně povodňové aktivity 

Jedná se o vyjádření míry povodňového nebezpečí a z něj vycházející druhy opatření, 

které jsou prováděny z důvodu ochrany před povodněmi. Jednotlivé stupně jsou vázané na 

směrodatné limity, kterými mohou být například vodní stavy, průtoky na hlásných profilech 

nebo kritické hodnoty jevů uvedené v povodňovém plánu. Celkem rozlišujeme tři stupně 

povodňové aktivity. [1] 

První stupeň – stav bdělosti 

Tento stav vzniká při nebezpečí povodně a zaniká tehdy, kdyţ pominou příčiny tohoto 

nebezpečí. Je vyţadována zvýšená pozornost u vodních toků nebo jiných zdrojů povodňových 

nebezpečí a obvykle zahajuje svou činnost hlídková a hlásná sluţba. Jako stav bdělosti je také 

moţné označit situaci, která nastane, kdyţ předpovědní povodňová sluţba vydá výstraţnou 

informaci. [1, 5] 

Na vodních dílech vzniká tento stav při dosaţení stanovených limitních hodnot           

u sledovaných jevů a skutečností nebo v případě zjištění mimořádných okolností a stavů, 

které by mohly způsobit vznik zvláštní povodně. Na ohroţeném díle pak zahajuje činnost 

hlídková sluţba. [1] 

Druhý stupeň – stav pohotovosti 

V případě, ţe nebezpečí povodně přejde v povodňový jev, příslušný povodňový orgán 

vyhlašuje stav pohotovosti. Aktivují se příslušné povodňové orgány, do pohotovosti se 

uvádějí prostředky na zabezpečovací práce, v rámci daných moţností se realizují opatření, 

jejichţ účelem je zmírnit průběh povodně a také probíhá stálá kontrola vývoje situace. Při 

druhém stupni nedochází k větším škodám mimo koryto a k rozlivům. [1, 5] 

Vyhlášení stavu pohotovosti na vodních dílech navrhuje vlastník nebo správce daného 

vodního díla v případě překročení stanovených limitních hodnot sledovaných jevů s ohledem 

na bezpečnost vodního díla. Vlastník nebo správce takového díla zahájí provádění 

zabezpečovacích prací na vodním díle a bez prodlení informuje o vzniku skutečností pro 

vyhlášení stavu pohotovosti kompetentní povodňové orgány a také hasičský záchranný sbor 

kraje. Povodňové orgány pak vyhlásí na ohroţeném území druhý stupeň zvláštní povodně. 

Svou činnost také zahajuje územně příslušná hlásná povodňová sluţba. [1, 5, 6] 
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U vodních děl zařazených do I. a II. kategorie se provádění zabezpečovacích prací 

projednává s osobou, která je pověřená prováděním technickobezpečnostního dohledu. Toto 

neplatí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. [1, 5] 

Třetí stupeň – stav ohroţení 

Stav ohroţení je vyhlašován příslušným povodňovým orgánem v případě 

bezprostředního nebezpečí, při moţném ohroţení ţivotů a majetku nebo při vzniku větších 

škod v záplavovém území. [1, 5] 

Vyhlášení stavu ohroţení na vodních dílech navrhuje vlastník nebo správce daného 

vodního díla v případě, kdy sledované jevy dosáhnou kritické hodnoty s ohledem na 

bezpečnost vodního díla a na základě vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu. 

Vlastník nebo správce takového díla zahájí provádění zabezpečovacích prací na vodním díle    

a bez prodlení informuje o vzniku skutečností pro vyhlášení stavu ohroţení územně příslušné 

povodňové orgány a také hasičský záchranný sbor kraje. Povodňové orgány pak vyhlásí na 

ohroţeném území třetí stupeň zvláštní povodně a případně také nařídí evakuaci a provádění 

záchranných a zabezpečovacích prací. Vlastník nebo správce vodního díla také organizuje 

provádění povodňových zabezpečovacích prací, které mají za úkol zabránění protrţení nebo 

přelití hráze a případné provizorní uzavření poškozené hráze. Pokud hrozí nebezpečí               

z prodlení, vlastník vodního díla, v souladu s pokyny v povodňových plánech příslušných 

územních celků, informuje předem daným způsobem bezprostředně ohroţené objekty              

a příslušní povodňové orgány. V závislosti na vývoji situace na území ohroţeném zvláštní 

povodní, můţe vlastník nebo správce vodního díla, případně starosta ORP navrhnout vyššímu 

povodňovému orgánu vyhlášení stavu nebezpečí. Pokud není vyhlášení stavu nebezpečí 

dostatečné, můţe vláda rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu. [1, 3, 6] 

  



 

37 

Vodní stavy, za kterých jsou vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity:  

Tabulka 10: Vyhlašování SPA na vodních tocích [24] 

Tok Profil 
Výška vodočtu [cm] 

I II III 

Ostravice Ostrava 290 400 530 

Ostravice Sviadnov 300 400 450 

Ostravice ČS Hrabůvka ČEZ ES 250 320 420 

Odra Svinov 310 460 520 

 

Tabulka 11: Vyhlašování SPA na vodních dílech [24] 

Vodní dílo 
I. II. III. 

Přítok [m
3
.s

-1
] Hladina [m n.m.] Hladina [m n.m.] Hladina [m n.m.] 

Šance 15 léto 501,8 / zima 502,2 503,1 504,2 

Morávka 10 507 512 515,22 

Ţermanice 15 291,25 291,9 292,7 

 

Opatření při vyhlášení povodňových stupňů 

I. a II. stupeň povodňové aktivity 

Ohroţení objektů Společností holdingu VÍTKOVICE můţe dojít v důsledku poškození 

levobřeţní hráze řeky Ostravice, proto Povodňová sluţba Společnosti skupiny VÍTKOVICE 

ve spolupráci s povodňovou komisí ČEZ Energetické sluţby, která jedná prostřednictvím 

dispečinku ČEZ ES, případně vedoucího PK ČEZ ES, průběţně monitoruje situaci na toku, 

kontroluje stav hráze a informuje se o aktuálním stavu povodně u správce toku. Při zjištění 

průsaku, vývěvu vody na vzdušné straně hráze, nebezpečí přelití hráze apod. informuje ihned 

správce toku. [25] 

Ředitelé společností a generální ředitelé Společností holdingu VÍTKOVICE jsou 

povinni zajistit prověření průtočnosti vnitropodnikové kanalizační sítě.  

VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. provede kontrolu stavu výusti 

odpadních vod z odvalu Hrabůvka do řeky Ostravice pod Čermákovým jezem v ř. km 8,5.  

O přijatých opatřeních a jejich plnění informují členové povodňové komise vedoucího 

Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE případně jeho zástupce. 
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III. stupeň povodňové aktivity – stav ohroţení 

V případě bezprostředního ohroţení objektů zatopením Povodňová sluţba Společností 

holdingu VÍTKOVICE rozhodne o odstavení výrobních zařízení a opuštění ohroţených 

areálů. Do doby opuštění areálů zajišťuje Povodňová sluţba průběţnou kontrolu stavu 

levobřeţní hráze. Při zjištění průsaku, vývěvu vody na vzdušné straně hráze, nebezpečí přelití 

hráze apod. informuje ihned správce toku. 

VÍTKOVICE Doprava, a.s., zodpovídá za stálou kontrolu ţelezniční vlečky, která by 

mohla být poškozena při porušení levobřeţního hráze řeky Ostravice od ř. km 6,3 aţ po ř. km 

11,2 a dle potřeby provede opatření.  

V případě průniku vody z řeky při povodni přes hráz informují pověření zaměstnanci 

na Stavědle č. 3 (na Dolním nádraţí) dispečink VÍTKOVICE Doprava, a.s., ten informuje 

vedoucího Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE, který předá informaci 

dispečinku Povodí Odry, s.p. 

V případě vzniku moţnosti zatopení areálu koncové čistírny odpadních vod ČEZ ES, 

vyhlásí centrální dispečink ČEZ ES omezení odběru provozní vody pro své rozhodující 

odběratele.  

Provozovatelé přečerpávacích stanic odpadních vod do kanalizace pro veřejnou 

potřebu ČEZ ES, zaústěné na ÚČOV ČEZ ES, zajistí jejich odstavení. Všechna přijatá 

opatření nahlásí jednotliví provozovatelé příslušných organizačních jednotek Společností 

holdingu VÍTKOVICE, případně určení zodpovědní zaměstnanci, na centrální dispečink ČEZ 

ES, a na dispečink HZS VÍTKOVICE. [25] 

Opatření Společností v průběhu povodně 

Povodňová sluţba Společností holdingu VÍTKOVICE řídí ochranu vlastních objektů 

před povodní. 

Veškeré informace o povodni budou předávány na dispečink HZS VÍTKOVICE, který 

je zodpovědný za jejich předávání a zaznamenávání do Povodňové knihy. 

V případě převzetí řízení povodňových prací povodňovou komisí obce nebo města 

podléhá Povodňová sluţba Společností holdingu VÍTKOVICE jejímu řízení. 
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V době nebezpečí povodně a v době povodně jsou Společností holdingu VÍTKOVICE na 

příkaz příslušných povodňových orgánů povinny zejména: 

- poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné 

potřebné prostředky, 

- trpět odstranění staveb nebo jejich částí anebo porostu, 

- zúčastnit se podle svých moţností a prostředků zabezpečovacích a záchranných          

k ochraně před povodněmi, 

- podávat hlášení správci toku o vodních stavech (vodohospodářský dispečink Povodí 

Odry, s. p.),  

- provádět dokumentační práce o průběhu povodně (foto a video dokumentace), 

- vést záznamy v Povodňové knize. 

Následná opatření po povodni 

Po povodni je nutno zabezpečit následná opatření [1]: 

- označit nejvýše dosaţené hladiny vody na postiţených objektech, 

- provádět dokumentační práce – foto a videodokumentaci, 

- provádět zaměřování a zakreslování zaplaveného území, ledových zácep, břehových 

nátrţí a průtrţí hrází, nánosů a dalších projevů eroze, 

- provést prohlídky nemovitostí a soupis škod na nich a předkládat zprávy 

vodohospodářským orgánům. 
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8.3 Organizační část 

8.3.1 Povodňové komise 

Povodňová sluţba Společností holdingu VÍTKOVICE spolupracuje s povodňovými 

komisemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Jedná se povodňové komise: 

- Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 

- Úřad městského obvodu Hrabová 

- Úřad městského obvodu Vítkovice 

- Úřad obce s rozšířenou působností Ostrava 

- ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

8.3.2 Organizace povodňové sluţby 

Příslušné povodňové orgány koordinují ochranu před povodněmi ve svých územních 

obvodech, tj. připravují, organizují, řídí a kontrolují činnost v celém rozsahu a koordinují 

činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. V době, kdy je vyhlášená povodeň 

mohou povodňové orgány vydávat příkazy a provádět opatření, jejichţ účelem je ochrana 

před povodněmi. Pro zajištění ochrany před povodněmi mají orgány státní správy a ostatní 

orgány povinnost poskytnout pomoc povodňovým orgánům. [2] 

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány. 

Mimo období povodně je povodňovým orgánem: 

- Magistrát města Ostravy – Odbor ochrany ţivotního prostředí – Oddělení vodního 

hospodářství  

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Tel.: 599 442 306 - vedoucí odboru  

E-mail: pvalerian@ostrava.cz 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Odbor ţivotního prostředí a zemědělství – 

Oddělení vodního hospodářství 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

Tel.: 595 622 683 

E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz 

- Ministerstvo ţivotního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší 

Ministerstvu vnitra 
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Po dobu povodní jsou povodňovým orgánem: 

- povodňové komise ÚMOb – viz Příloha č. 1, 

- povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava – viz Příloha č. 1, 

spojovatelka: 599 444 444 

- povodňová komise Moravskoslezského kraje, 

předseda: hejtman MSK - tel. 595 622 173 

zástupce předsedy: ředitel KÚ MSK - tel. 595 622 175 

- ústřední povodňová komise ČR. 

8.3.3 Organizace Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE 

Povodňovou sluţbou jsou zaměstnanci Společností holdingu VÍTKOVICE, kteří se při 

povodni v případě ohroţení objektů Společností holdingu VÍTKOVICE zúčastní 

protipovodňových prací. Další zaměstnanci mohou být určeni vedoucím Povodňové sluţby 

Společností holdingu VÍTKOVICE nebo jeho zástupcem v závislosti na okamţité situaci. [25] 

Povodňová sluţba Společností holdingu VÍTKOVICE 

Vedoucí Povodňové sluţby:  

- vedoucí odboru 044 – Ekologie a tribotechnika, VÍTKOVICE, a.s. 

Zástupce vedoucího Povodňové sluţby: 

- vedoucí NS 508 – Hasičský záchranný sbor, VÍTKOVICE REALITY 

DEVELOPMENTS s.r.o. 

Členové 

- Ředitel 040 – úsek pro Strategii, VÍTKOVICE, a.s. 

- Vedoucí odboru 014 – Kontrola, VÍTKOVICE, a.s. 

- Generální ředitel společnosti 

o VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

o VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

o VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

- Ředitel společnosti  

o VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. 

o VÍTKOVICE Doprava, a.s. 
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o VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. 

o VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

- Zástupce dispečinku VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.  

Působnost Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE 

Vedoucí Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE 

Vedoucí se řídí pokyny povodňové komise města Ostravy a organizuje povodňovou 

činnost ve společnostech holdingu VÍTKOVICE dle jejích pokynů:  

- oznamuje pracovní síly a prostředky Společností holdingu VÍTKOVICE určené pro 

výkon povodňové sluţby řídícímu povodňovému orgánu města Ostravy, 

- svolává Povodňovou sluţbu Společností holdingu VÍTKOVICE dle povodňového 

plánu, 

- řídí průběh zabezpečovacích prací ve Společnostech holdingu VÍTKOVICE, 

spolupracuje s povodňovou komisí města Ostravy a s povodňovými komisemi 

jednotlivých městských obvodů při povodňových zabezpečovacích pracích na území 

města Ostravy,  

- informuje vodohospodářský dispečink Povodí Odry, s.p. o stavu ve Společnostech 

holdingu VÍTKOVICE, o všech svých rozhodnutích a opatřeních v rámci povodňové 

aktivity společností skupiny VÍTKOVICE  informuje prostřednictvím dispečinku HZS 

VÍTKOVICE, 

- organizuje prohlídky objektů po povodních a zpracování zápisů s vyhodnocením 

povodňových škod, 

- vydává pokyn k zastavení provozu a jeho případné evakuaci. 

Zástupce vedoucího Povodňové sluţby Společností skupiny VÍTKOVICE 

V případě nepřítomnosti vedoucího Povodňové sluţby přebírá zástupce jeho 

povinnosti. 

Členové Povodňové sluţby 

Při své činnosti se řídí pokyny vedoucího Povodňové sluţby Společností holdingu 

VÍTKOVICE a tímto Povodňovým plánem. Zodpovídají za: 

- materiálové zabezpečení, 
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- zajištění hlásné a hlídkové sluţby, 

- zajištění dokumentačních prací,   

- provedení zabezpečovacích prací. 

Evidenční a dokumentační práce 

Účelem evidenčních a dokumentačních prací je zajištění objektivních a průkazných 

záznamů o tom jak povodeň probíhala, jaká se prováděla opatření, o důvodech vzniku             

a o celkové velikosti škod. 

Povodňová kniha 

V období povodně jsou o všech rozhodnutích, příkazech, hlášeních a zprávách vedeny 

záznamy v povodňové knize, za jejíţ vedení je zodpovědný vedoucí Povodňové sluţby spolu 

se zástupcem vedoucím HZS VÍTKOVICE, VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS 

s.r.o. 

Povodňová kniha je uloţena na dispečinku HZS VÍTKOVICE. Zápisy provádějí osoby 

pověřené vedoucím povodňové sluţby a kaţdý zápis podepíší (doslovné znění přijatých          

a odeslaných zpráv s uvedením odesílatele, příjemce, způsobu a doby odeslání, obsahu 

příkazů, popisu prováděných opatření, výsledků povodňové prohlídky atd.). Vzor povodňové 

knihy je uveden v příloze č. 6.  

Foto a video dokumentace 

Tato dokumentace se provádí během celého průběhu povodně a slouţí zejména pro 

zdokumentování škod způsobených povodní. Tuto dokumentaci zajišťuje zaměstnance určený 

povodňovou komisí.  

Označení nejvyšší dosaţené hladiny  

Provádí se na vhodných místech barevným označením nebo vyměřením od 

neměnného pevného bodu. Označení slouţí pro pozdější geodetické zaměření maximální 

úrovně hladiny a případné zpřesnění stanoveného záplavového území. 

8.3.4 Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity 

I. stupeň povodňové aktivity  
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O jeho dosaţení informuje dispečer společnosti ČEZ ES vedoucího Povodňové sluţby 

Společností holdingu VÍTKOVICE. 

II. stupeň povodňové aktivity  

O jeho vyhlášení informuje dispečer firmy ČEZ ES vedoucího Povodňové sluţby 

Společností holdingu VÍTKOVICE. Ten zahájí činnost Povodňové sluţby, která provede 

fyzickou kontrolu jednotlivých areálů Společností holdingu VÍTKOVICE, zejména Dolní 

oblasti Vítkovic. 

III. stupeň povodňové aktivity  

O jeho vyhlášení informuje dispečer firmy ČEZ ES, vedoucího Povodňové sluţby 

Společností holdingu VÍTKOVICE. Povodňová sluţba rozhodne o případném odstavení 

ohroţených výrobních zařízení a stanoví další postup. 

Plán svolání a plán spojení zaměstnanců zapojených do Povodňové sluţby Společností 

holdingu VÍTKOVICE je uveden v příloze č. 1. Plány spojení jednotlivých Povodňových 

komisí uvedené v příloze č. 2.  
 

Stanoviště Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE je v zasedací 

místnosti v přízemí budovy Nového ředitelství Vítkovic, na adrese ul. Ruská 2887/101, 

Vítkovice, 703 00 Ostrava. O případné změně stanoviště rozhoduje a informuje jednotlivé 

členy Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE vedoucí Povodňové sluţby.  

8.3.5 Organizace dopravy 

Organizace silniční dopravy bude probíhat dle okamţité situace v závislosti na 

informacích nadřízených povodňových orgánů a Policie ČR. 

8.3.6 Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků 

Povodňové záchranné práce 

Jsou to organizační a technická opatření, která se provádějí při povodni na územích, 

která jsou bezprostředně ohroţená nebo jiţ zaplavená. Tato opatření se provádějí z důvodu 

ochrany majetku a ţivotů. Zejména se jedná o ochranu a evakuaci obyvatelstva z uvedených 

území a o jejich péči po dobu nezbytně nutnou. [1]  
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V případě, ţe jsou ohroţeny hospodářské zájmy státu nebo lidské ţivoty, jsou 

povodňové záchranné práce prováděny povodňovými orgány ve spolupráci se sloţkami 

integrovaného záchranného systému. [1] 

Povodňové zabezpečovací práce 

Tyto práce jsou na výzvu povodňové komise prováděny správci vodních toků na 

vodních tocích v rámci své věcné a územní působnosti a vlastníky dotčených objektů, 

případně dalšími subjekty. Zabezpečovací práce ovlivňující odtokové podmínky a vývoj 

povodní, se musí koordinovat ve spolupráci s příslušným správcem povodí. Mezi povodňové 

zabezpečovací práce například patří odstranění překáţky na vodních tocích, odstraňování 

ledových nápěchů, instalování protipovodňových zábran a nouzové uzavření poškozených 

hrází. [1] 

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a sluţeb     

v součinnosti s operačním střediskem HZS Moravskoslezského kraje. Dle potřeby lze             

k provádění záchranných a zabezpečovacích prací vyuţít jak technické prostředky obce, tak     

i prostředky místních podnikatelských subjektů. [1] 

Právnické a fyzické osoby mají za povinnost odstraňování překáţek, jeţ by mohly 

zabránit v průtoku velkým vodám. Musí umoţnit vstup osob na své pozemky a do svých 

objektů za účelem provedení zabezpečovacích a záchranných prací. Musí také umoţnit 

odstranění stavby nebo její části, poskytnout mechanizační a dopravní prostředky, nářadí, 

pohonné hmoty a další vhodné prostředky a také mají povinnost se podle svých moţností 

účastnit výše uvedených prací. [1] 
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8.3.7 Evakuační plán skupiny VÍTKOVICE 

1. Varování osob o nebezpečí zátopové vlny 

2. Vyrozumění 

3. Evakuace 

4. Vyhlášení evakuace 

5. Způsob evakuace  

6. Pořádkové zabezpečení evakuace 

7. Pracovní činnost 

8. Zdravotní zabezpečení 

Plán evakuace (vyvedení) zaměstnanců Společností holdingu VÍTKOVICE pro část území 

Dolní oblast Vítkovice je řešen pro ohroţení přirozenou a zvláštní povodní ze strany toku 

řeky Ostravice. Pro jiné typy ohroţení, při nichţ přichází do úvahy evakuace (vyvedení) jako 

opatření ochrany zaměstnanců, lze pouţít principy uvedené v tomto plánu.  

Zvláštní povodní se rozumí stav na vodních dílech, u nichţ dojde k rozsáhlému 

vypouštění nádrţí, havárii vodního uzávěru, hrazení bezpečnostního a výpustného zařízení 

anebo k protrţení hráze, eventuálně přelivu hráze po sesuvu půdního masivu do údolní nádrţe 

Šance.  

1. Varování osob o nebezpečí zátopové vlny 

Varování osob bude provedeno [24]: 

- HZS MSK, který vyhlásí elektronickými sirénami VŠEOBECNOU VÝSTRAHU, 

tedy signálem vyhlašovaným sirénou po dobu 140 vteřin kolísavým tónem. Tento 

signál můţe být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho 

zaznění bude vţdy následovat verbální tísňová informace „Nebezpečí zátopové vlny, 

nebezpečí zátopové vlny. Ohroţení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého 

rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny.“ spouštěnými z centra tísňového volání.  

- prostředky hasičů, policistů, 

- vysíláním České televize a hlášením rozhlasových stanic (Český rozhlas Ostrava, 

Český rozhlas Olomouc, Rádio Čas, Hitrádio Orion, Rádio Morava), 

- přímo zasahujícími hasiči, policisty, 

- dispečerem operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému 
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Elektronická siréna umístěná nejblíţe k Dolní oblasti je na budově „Starého ředitelství - 

HUP“ a dosah slyšitelnosti verbální informace je v okruhu 650 m. 

Akustickým varovným signálem je pokryto celé území Dolní oblasti Vítkovic. 

 

 

Obrázek 3: Grafické znázornění varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ 

2. Vyrozumění 

Vyrozumění všemi dostupnými vyrozumívacími prostředky zajistí dispečink HZS 

VÍTKOVICE, který vyrozumí Společností holdingu VÍTKOVICE dotčených rizikem 

povodňových záplav.  

3. Evakuace 

Evakuace osob, při hrozbě MU nebo při jejím vzniku, slouţí jako prostředek, který 

umoţňuje zabránění nebo sníţení negativních dopadů na postiţeném území a zejména chrání 

zdraví a ţivoty obyvatelstva.  

Evakuace z území ohroţených povodněmi se plánuje na základě hydrologických výpočtů 

a z podkladů správců povodí a vodních toků. V případě přirozené i zvláštní povodně se 

evakuace zahajuje na základě rozhodnutí, které vydává územně příslušný povodňový orgán 

nebo územně příslušný krizový orgán a postupuje se podle povodňových, havarijních plánů 

nebo krizových plánů. 

Vzhledem k předpokládané maximální výšce vodní hladiny v případě zvláštní povodně, 

bude třeba provést evakuaci osob z ohroţeného území, tedy z celé Dolní oblasti Vítkovic, a to 

aţ za ulici Místeckou. 
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Příprava a řízení evakuace přísluší Povodňové sluţbě Společností holdingu VÍTKOVICE, 

popř. havarijní komisi společností skupiny VÍTKOVICE ustanovené v souladu se směrnicí    

S 128 - Systém prevence a likvidace následků závaţných nehod a havárií. 

Pro přípravu a organizovaný průběh evakuace je nezbytná pomoc bezpečnostní sluţby. 

Předpokládá se samostatný přesun postiţeného osazenstva do evakuačních míst a z nich 

pak činnost dle dispozic příslušných nadřízených vedoucích zaměstnanců. 

Společností holdingu VÍTKOVICE nezřizují evakuační a přijímací střediska. V rámci 

evakuace provádí pouze vyvedení osazenstva z ohroţených území. 

Zaměstnanci mohou být v případě ohroţení vyvedeni mimo ohroţený prostor na krátkou 

dobu (v řádech několika hodin) nebo vyzváni k opuštění pracoviště mimo ohroţený prostor, 

např. do místa svého bydliště. Dlouhodobější opuštění pracoviště bude nařízeno                      

a organizováno pro dobu v řádech dní. V těchto případech budou zaměstnanci právnické 

osoby, kteří nejsou určeni k plnění povinností pro řešení havarijních stavů či odstávek             

v provozech, vyzváni k opuštění pracoviště mimo ohroţený prostor, např. do místa svého 

bydliště.  

Určení zaměstnanci organizují evakuaci zaměstnanců na předem stanovená shromaţdiště. 

Jako shromaţdiště pro zaměstnance mohou být vyuţity prostory, identifikované jako 

shromaţdiště podle poţárního evakuačního plánu nebo dle poţární poplachové směrnice. Pro 

organizaci evakuace můţe být dále vyuţito postupů definujících opatření pro případ zdolávání 

mimořádné události. Určení zaměstnanci vedou záznamy o počtech evakuovaných.                 

O provedené evakuaci objektů právnické osoby podává odpovědný zaměstnanec informaci 

veliteli zásahu na místě mimořádné události, případně OPIS, tel: 950 739 864. [23] 

4. Vyhlášení evakuace  

Vedoucí Povodňové sluţby vyhlašuje evakuaci po vyhlášení nařízení primátora 

statutárního města Ostravy k provedení evakuace z ohroţených míst. 

V případě zvláštní povodně, která by mohla vzniknout tehdy, jestliţe dojde k dosaţení 

kritických hodnot sledovaných jevů na vodním díle nebo při bezprostředním ohroţení 

bezpečnosti vodního díla směřujícímu k jejich narušení, informují vlastníci VD dané 

povodňové orgány, HZS ČR a případně i bezprostředně ohroţené subjekty. V tomto případě 

se ihned, po varování obyvatelstva, provádí okamţitá evakuace všemi dostupnými prostředky. 
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5. Způsob evakuace  

Osoby se z ohroţeného území evakuují pěšky, popř. vlastními dopravními prostředky 

nejkratší moţnou. 

Z průmyslového areálu je moţné pro evakuaci pouţít: 

- vrátnici č. 1 – U Světa techniky - po ulici Ruská na ulici Kotkova, 

- vrátnici č. 3 – Za Ubytovnou VP 1 - po ulici Ruská na ulici Kotkova, 

- vrátnici č. 50 – Most Místecká - po ulici Halasova na Náměstí Jiřího z Poděbrad, 

- východem z areálu Dolu Hlubina směrem k ulici Místecká. 

Pro evakuaci z areálu NKP a z objektů GONG, Energocentrum, U6, STC je moţní pouţít: 

- odchod přes parkoviště u VP1 na ulici Místeckou, 

- odchod po ulici Ruská směrem k Mírovému náměstí. 

V místě evakuace provedou vedoucí zaměstnanci kontrolu přítomnosti svých podřízených 

a vydají dispozice k další činnosti. 

6. Pořádkové zabezpečení evakuace 

Povodňová sluţba prostřednictvím bezpečnostní sluţby zajistí propustnost evakuačních 

tras z Dolní oblasti Vítkovic a zamezení vstupu osob, které nemají oprávnění vstupu do této 

oblasti. 

7. Pracovní činnost 

Všechna pracoviště, zahrnutá do evakuace, provedou ukončení výroby dle vlastních 

útlumových plánů. 

8. Zdravotní zabezpečení 

Pro nemocné nebo osoby zraněné v místech evakuace (Kotkova ul., Náměstí J.                  

z Poděbrad) bude zajišťována odborná zdravotnická péče, a to v pracovní době lékařskou 

sluţbou první pomoci podle místa dislokace evakuačního zařízení a mimo pracovní dobu 

Městskou záchrannou sluţbou Ostrava. 
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8.3.8 Způsob vyţádání pomoci při povodni 

Při povodni spolupracuje Povodňová sluţba s povodňovými komisemi v dotčených 

městských obvodech, zejména s ÚMOb Ostrava – Vítkovice a Ostrava - Jih, s povodňovými 

orgány města, správcem toku Povodí Odry, s.p. a s ostatními dotčenými organizacemi v rámci 

regionu, především pak s Povodňovou komisí ČEZ ES. 

8.3.9 Schéma toku informací 

Aktuální informace o povodňových stavech lze získat na webových stánkách Povodí 

Odry, s.p. – www.pod.cz a Českého hydrometeorologického ústavu – www.chmi.cz.             

V případě povodní na Ostravici bude Povodňová sluţba informována povodňovou komisí 

Statutárního města Ostravy, případně povodňovými komisemi městských obvodů. Schémata 

přenosu informací jsou uvedená v příloze č. 11. 

8.3.10 Varovná opatření 

Varovná opatření se řídí Evakuačním plánem Společností holdingu VÍTKOVICE. 

Území není trvale obydleno, zaměstnanci Společností holdingu VÍTKOVICE budou 

respektovat varovná opatření nadřízených povodňových orgánů a ve spolupráci s povodňovou 

komisí ČEZ ES dbát pokynů dispečinku ČEZ ES. [25] 

8.3.11 Způsob zajištění aktualizace  

Zástupce vedoucího a členové Povodňové sluţby jsou povinni při změně svých 

kontaktních údajů nahlásit je vedoucímu Povodňové sluţby holdingu VÍTKOVICE, který 

zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně, provede ji 

vedoucí Povodňové sluţby Společností holdingu VÍTKOVICE. 

Další skutečnosti, které by mohly mít nějaký vliv na ochranu před povodněmi, se 

aktualizují v povodňovém plánu průběţně, nejméně však 1x ročně. 
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8.4 Grafická část 

8.4.1 Obsah grafické části 

- Situační mapy (příloha č. 3) 

a) Situační mapa území 

b) Celková situace areálu  

- Grafické zakreslení zaplaveného území (příloha č. 4) 

a) Grafické znázornění přirozené povodně 

b) Grafické znázornění zátopy z vodního díla Šance, Morávka, Ţermanice – odval 

Hrabůvka 

c) Grafické znázornění zátopy z vodního díla Šance, Morávka, Ţermanice – ulice 

Rudná 

d) Grafické znázornění zátopy z vodního díla Šance, Morávka, Ţermanice – 

Dolní oblast Vítkovice 

e) Grafické znázornění zátopy z vodního díla Šance 

f) Grafické znázornění zátopy z vodního díla Morávka 

g) Grafické znázornění zátopy z vodního díla Ţermanice 

- Mapa nadmořské výšky (příloha č. 5) 
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8.5 Závěrečné ustanovení 

Zrušovací ustanovení a účinnost směrnice 

- Dnem účinnosti této směrnice se ruší směrnice S-226/2002 – Povodňový plán 

VÍTKOVICE, a.s. 

Související organizační a řídicí normy 

- S-128 - Systém prevence a likvidace následků závaţných nehod a havárií (v platném 

znění). 

- Opatření představenstva a.s. čís. 16/2014 - Inspekční sluţba ve společnostech skupiny 

VÍTKOVICE 

- Opatření představenstva a.s. čís. 5/2013 - Zamezení úniků závadných látek do 

povrchových a podzemních vod 
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8.6 Seznam příloh povodňového plánu 

1. Plán svolání a plán spojení zaměstnanců zapojených do Povodňové sluţby 

2. Sloţení Povodňových komisí,   

3. Situační mapy, 

4. Grafické zakreslení záplavového území, 

5. Mapa nadmořské výšky,   

6. Povodňová kniha – Společnost VÍTKOVICE, a.s. (vzor) 

Přílohy č. 1 aţ č. 6 jsou nedílnou součástí tohoto Povodňového plánu. 
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9 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování povodňového plánu pro společnosti skupiny  

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, která patří k nejvýznamnějším strojírenským 

skupinám v České republice. Společnosti v této skupině vynikají především ve výrobě 

ocelových lahví a v tomto oboru jsou vůdčí společností v Evropě. Dále se mimo jiné zaměřují 

na speciální zalomené hřídele pro velké námořní lodě a také na aktuální téma, jako je 

alternativní pohon pomocí stlačeného zemního plynu. Součástí společností VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP je i oblast Dolní oblasti Vítkovice, která je často vyuţívána 

k pořádání různých kulturních akcí a hojně navštěvována širokou veřejností se zájmem            

o kulturní dědictví a technologická zařízení. 

Povodňový plán je navrţen a členěn v souladu s „Odvětvovou technickou normou 

vodního hospodářství TNV 75 2931 - Povodňové plány“. První část tvoří úvod, ve kterém 

jsou uvedena základní data, dále následuje část věcná popisující druhy a rozsah ohroţení         

a charakteristiku území. Na tuto část navazuje část organizační se jmennými seznamy             

a náleţitými kontaktními informacemi a s úkoly pro účastníky podílejícími se na ochraně před 

povodněmi. Poslední částí je část grafická, kde bylo ve spolupráci se zaměstnanci státního 

podniku Povodí Odry a s Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje - 

pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje vyznačeno území 

ohroţené povodněmi a samotné zátopové oblasti. 

Záměrem této práce bylo také zajištění informací souvisejících s maximální výškou vodní 

hladiny povodňové vlny v zájmovém území v návaznosti na zvláštní povodeň. Tato výška 

byla stanovena zejména pomocí dat dodaných z Povodí Odry s. p. a pomocí Základní báze 

geografických dat České republiky (ZABAGED
®
).  

Stanoveného cíle práce bylo dosaţeno. 

 

Vzhledem k tomu, ţe některé údaje obsaţené v tomto plánu, zejména soukromá telefonní 

čísla a adresy, jsou neveřejné nebo jsou osobní povahy, byly tyto údaje, v rámci mé 

diplomové práce, vymazány.  
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