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1. Věcná část 

1.1. Hydrologické údaje 

1.1.1. Charakteristika zájmového území 

Obci  Morávkou protéká stejnojmenná řeka, na které je vybudovaná vodárenská nádrž 
o užitkovém obsahu  4,9 mil. m3  a maximálním 12,1 mil. m3 vody. Dále na jejím území 
pramení řada potoků, z kterých je po stránce povodňového ohrožení možno brát v úvahu 
pouze potok Vlaský a Velký Lipový. 

Oblast se vyznačuje nejvyššími srážkami a odtoky na území ČR  (průměrné roční 
srážky 1320 mm, Lysá hora 1532 mm). Jsou zde charakteristické rychle nastupující povodně 
a nízké průtoky v období sucha. V celém povodí převládají letní povodně. 

Podle zkušeností srážkový úhrn srážek 30 - 50 mm spadlé za 24 hod. vyvolávají 
v povodí nevýraznou průtokovou odezvu, pokud nespadnou v relativně krátké době. Viz 
srážky spadlé od 30.6.-1.7.1997, které dosahovaly 20 - 40 mm,  výjimečně 70 mm. Ve dnech 
4.7.- 8.7. spadlo na Lysé hoře 585 mm, což vyvolalo povodňové vlny. Na odtokovou vlnu a 
povodně má vliv rovněž schopnost povodí zadržet spadlé srážky v půdě, případně zpomalit 
odtok. Přívalové srážky při místních bouřkách bývají prostorově omezené a nemohou 
zasáhnout velká povodí.. 

Letní povodně probíhají na řece Morávka a jejich přítocích obvykle ve 3-5 dnech 
s několika vrcholy. Špičky mají pouze několik hodin. Největší povodní je povodeň z roku  
9.7.1997. Průtoky  Morávka (přehrada) 120 m3/s. 
 
 
Hydrologické údaje toku (n-letý průtok a maximální pozorovaná hladina) 

N-leté průtoky (m3/s) Název toku Číslo dílčího 
hydrologického 
pořadí 

Plocha 
povodí km2 1 2 5 10 20 50 100 

Běžný 
průměr 
(m3/s) 

Morávka 2-03-01-050 64,2 21,8 39,4 67 90,7 117 155 187 1,79 
V.Lipový 2-03-01-043 6,3        0,166 
Vlaský 2-03-01-045 4,8        0,146 
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1.1.2. Vodní  dílo Morávka 

Správce Povodí Odry, s.p. 
Kategorie VD II. 
 
 
Základní technické údaje 

Povodí nádrže 63,3 km2 
Délka hráze v koruně 396,0 m 
Max. výška hráze 39,0 m 
Délka záplavy 2,8 km 
Šířka záplavy 0,2 km 
Zatopená plocha 79,5 ha 
Zaručený odtok 0,59 m3/s 
 
 
Vlastní hráz 

Délka koruny hráze  396,00 m 
Šířka hráze v koruně  5,95 m 
Kóta koruny hráze  518,40 m n.m. 
Dno údolí 480,00 m n.m. 
Max. výška nade dnem údolí  39 m 
 
 
Bezpečnostní zařízení - přeliv 

Délka přelivné hrany  24,10 m 
Kapacita přelivu při max. retenční hladině  103,00 m3/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 koryta regulace  90,00 m3/s 
 
 
Rozdělení prostoru nádrže  (výškový systém Bpv) 

 Kóta min.              Kóta max. Zatopená plocha 
(mil. m2) 

Objem 
(mil. m3) 

Stálé nadržení 481,60        491,10 0,002  -  0,125 0,000  -   0,488 
Zásobní prostor 491,10        506,80 0,125  -  0,541 0,488  -   5,445 
Retenční ovlad. 506,80        515,22 0,541  -  0,779 5,445  - 10,654  
Retenční neovl.  515,22        516,90 0,779  -  0,829 10,654 - 11,949  
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Příčný řez hrází 
 

 

 

1) netříděný štěrk 2) čistý štěrk 3) kámen z výlomu v podloží 4) filtr 5) drcený štěrk 
6) asfaltobetonový štít 7) PVC fólie (Sibelon) 8) injekční clona 9) kamenný drén 
a) údolní štěrk b) pískovec 
 
 
Vodárenský odběr  

Kóta etáže v ose na levé větvi  482,18 m n.m. 
Kóty etáží v ose na pravé větví  485,58 a 492,58 m n.m. 
 
 
Manipulace za velkých vod 

Dostoupí-li hladina v nádrži kóty 506,80 m n.m., tj. hladiny zásobního prostoru, řídí se 
velikost odtoku z nádrže spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrže a to tak, že 
odtok je roven přítoku až do hodnoty 50 m3/s. Při dalším stoupání přítoku do nádrže je odtok 
z nádrže na hodnotě 50 m3/s (po dosažení úrovně bezpečnostního přelivu – kóty 515,22 m 
n.m. – postupným uzavíráním spodních výpustí) a plní se ochranný prostor nádrže. 

V případě, že na vzestupné větví povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži   
515,60 m.n.m. je nutno otevřít spodní výpusti na plnou kapacitu. 

V případě, že na poklesové větví povodňové vlny je dosažena kóta hladiny v nádrži 
516,50 m n.m., je nutno zvýšit odtok z nádrže tak, aby pokud možno hladina v nádrži již dále 
nestoupala. Ochranný ovladatelný prostor nádrže je prázdněn vypouštěným množství 50 m3/s 
až do poklesu hladiny na kótu 506,80 m n.m. 

Neškodný odtok je 60 m3/s. 
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1.2. Stupně povodňové aktivity 

Hlásný profil pod vodním dílem Morávka 

SPA   (cm) SPA (m3/s) Tok Profil 
I. II. III. I. II. III. 

Morávka VD Morávka 193 225 241 30 60 80 
 
Provoz hlásného profilu zajišťuje Povodí Odry, s.p. 
 
 
Vodní dílo Morávka 

SPA 
I. II. III. Přítok 

(m3/s) 
hladina (m.n.m.) 

Max. ret 
hladina 
(m.n.m.) 

Vrch. těs.(1) 
Vrch. seg.(2) 
(m.n.m.) 

10 507 512 515,22 516,9 518,4 (1) 
 
 
1. Stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti: 

 nastává při nebezpečí povodně 
 zaniká pominou-li příčiny takového nebezpečí 
 nevyhlašuje se 
 zahajuje činnost hlídková a hlásná povodňová služba 

 
 
2. Stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti: 

 hladina na hlásném profilu překročila limit pro II. SPA a má vzrůstající tendenci 
 nebezpečí povodně již přerůstá v povodeň 
 zahajuje činnost povodňová komise obce 
 vyhlašován a odvoláván povodňovou komisí 
 ponecháno zapnuté veřejné osvětlení po celou noc 

 
 
 3. Stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení: 

 hladina vody na hlásném profilu překročila limit pro III. SPA, předpovědní služba 
předvídá dosažení směrodatného limitu nebo dle zprávy hlásné služby 

 vyhlašuje a odvolává povodňová komise obce 
 dochází již ke vzniku škod většího rozsahu 
 voda se vylévá z břehů, zaplavuje území a nastává ohrožení životů a majetku 
 provádějí se záchranné práce - evakuace osob, zvířat, přemisťování majetku atd. 
 organizace a řízení opatření na zmírnění následků povodně 
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Od okamžiku vyhlášení II. (III.) SPA až do jeho odvolání se jedná o dobu povodně 
podle vodního zákona a platí, že majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření 
uložených povodňovou komisí obce hradí obec. 
 
 

1.3. Ohrožené objekty 

Plocha záplavového území pro případ 100-leté vody je vzhledem k stavu koryt řeky a 
potoků minimální. Docházet může pouze k poškození balvanitých skluzů a břehového 
opevnění. Plocha zaplaveného území v případě protržení hráze přehrady Morávka je 
vyznačena v příloze č1. 
 
 
1.4. Druh a rozsah ohrožení 

1.4.1. Přirozená povodeň 

Způsobena táním sněhové pokrývky, krátkodobými srážkami velké intenzity nebo 
dlouhotrvajícími srážkami. Jejich vznik je Českým hydrometeorologickým ústavem včas 
předpokládán a avizován.  
 
 
1.4.2. Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými přírodními okolnostmi 

Způsobena kmeny stromů nebo rozměrnějšími předměty tvořícími v kritických 
místech zátarasy (nejčastěji u mostů) zátarasy.  
 
 
Kritická místa: 

 most přes Morávku u obecního úřadu 
 mosty přes V.Lipový (u OMD, u Stolaře, u Ručky) 
 lávka, most přes Vlaský (za hotelem Morávka) 

 
 
1.4.3. Zvláštní povodeň 

Průtoková vlna způsobená umělými vlivy. Rozeznávají se tři základní typy podle 
charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu VD: 
 

 zvláštní povodeň typu 1 - narušení hráze vodního díla 
 zvláštní povodeň typu 2 - porucha funkce výpustných zařízení a nemožnost jejich 

uzavření s následkem neřízeného odtoku 
 zvláštní povodeň typu 3 - nouzové řešení kritické situace bezpečnosti VD 

vypouštěním akumulovaných vod 
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Z hlediska rozsahu možných škod způsobených ZP na zasaženém území a na 
samotných vodních dílech je nejkritičtější a pro rozhodování povodňových orgánů zásadní 
zvláštní povodeň typu 1. Dopad ZP typů 2 a 3 na území pod vodními díly je dán maximální 
kapacitou jejich výpustných zařízení. Jde o řádově menší povodňové události s omezeným 
rozsahem. 
 
 
Zvláštní povodeň typu 1 

Výchozím podkladem pro vymezení dopadu zvláštní povodně na území pod přehradou 
je „Studie možné poruchy hráze vodního díla Morávka“, kterou na objednávku Krajského 
úřadu zpracoval VH dispečink Povodí Odry v prosinci 2002.  

Ve studii byla zkoumána teoretická možnost narušení tělesa hráze přelitím při 
katastrofální povodni a narušení vnitřní erozí. 

Z šetření vyplývá, že při průchodu povodně s parametry Q10000 (Qkulm = 392 m3/s, 
WPV = 27,11 mil.m3) při dodržení manipulačního řádu s velkou pravděpodobností k přelití 
hráze nedojde. 

Vnitřní eroze reprezentuje nejvyšší možné následky při teoretické havárii při vysokém 
naplnění nádrže (sestupná větev povodně s dobou opakování A = 10 000 let) v důsledku 
porušení filtrační stability podloží. 
 
 
Parametry zvláštní povodně pak jsou 

doba vzestupné větve (tVZ) 18,28 min 
celkový kulminační průtok (QZPV) 14 709 m3/s 
objem odteklé vody (WZPV) 13,75 mil. m3 
doba trvání zvláštní povodně (tZPV) 55 min 
 
 
Rozsah ohroženého území 

Při protržení přehrady Morávka je pravděpodobný rozsah zaplaveného území 
znázorněn v mapě č.1. Povodňovou vlnou (parametry v přílohy č.5) je ohroženo asi 130 
rodinných domů (653 obyvatel) s příslušejícími stavbami ležícími v blízkosti řeky. 
 
 

1.5. Zabezpečovací práce 

Technická opatření, prováděná za povodně (II. a III. SPA) ke zmírnění průběhu 
povodně. Provádí je správci vodních toků, vlastníci dotčených nebo ohrožených objektů a 
subjekty dle povodňového plánu nebo na příkaz povodňové komise. 
 
 
Přehled sil a prostředků určených k zabezpečovacím a záchranným pracím: 

 sbor dobrovolných hasičů obce Morávka (16 lidí, Tatra 805, RTO, Škoda Fabia) 
 fyzické osoby (plošina 8 m, zemní rýpadlo, traktory) 



 7 

1.6. Záchranné práce 

Technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených 
nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku. Činnosti koordinuje povodňová 
komise obce: 
 

 záchrana a evakuace obyvatelstva z těchto území 
 zajištění náhradního ubytování a péče o evakuované po nezbytně nutnou dobu 
 zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území 
 zajištění náhradní dopravy, zásobování, spojů, hygieny a zdravotnictví 

 
Evakuace obyvatelstva je řešena v příloze č.1. 

 
1.7. Činnosti členů povodňové komise 

Předseda povodňové komise obce: 

 svolává a řídí zasedání povodňové komise 
 nařizuje zapojení dalších pracovníků  
 ukládá provedení zabezpečovacích prací a kontroluje jejich provedení 
 rozhoduje o přizvání zástupců jiných orgánů a organizaci do povodňové komise a 

pověřuje je plněním úkolů a povinnostmi 
 
 
Místopředseda povodňové komise  obce: 

 zastupuje předsedu povodňové komise v době jeho nepřítomnosti 
 navrhuje další nasazení pracovníků do povodňové ochrany 
 zabezpečuje nepřetržitou službu a její technické zabezpečení 

 
 
Členové povodňového  orgánu  obce: 

 zabezpečují plnění legislativních a obdobných úkonů prováděných v souvislosti 
s povodněmi  

 zajistí zpracování souhrnné zprávy o povodni 
 řídí ostatní pracovníky zapojené do povodňové služby 
 organizují přijímání a zapisování zpráv, zaslaných hlásnou a hlídkovou povodňovou 

službou a jinými povodňovými komisemi 
 zajistí zdokumentování nejvýše dosažených hladin vody, zaplavených nemovitostí a 

dávají je jako podklad pro doplnění povodňového plánu 
 organizují prohlídky toků po povodni 
 organizují místní šetření povodňové a hlídkové služby 
 zjišťují stavy na tocích rozhodné pro vyhlášení SPA a podávají návrh předsedovi 

k vyhlášení SPA a zjišťují hydrologickou  a meteorologickou situaci 
 zabezpečují vypracování a schválení povodňového plánu  
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Převzetí řízení nadřízenou povodňovou komisí 

Převezme-li řízení nadřízená povodňová komise na žádost povodňového orgánu obce, 
zůstává povodňový orgán dále v činnosti, plní pak opatření podle povodňového plánu 
v součinnosti a podle pokynů nadřízeného orgánu. 
 
 
1.8. Opatření po povodni 

Povodňový orgán v období po povodni provádí: 

 prohlídky po povodni 
 zjištění, případně hodnocení rozsahu a výše škod 
 zjištění, případně hodnocení účelnosti provedených opatření 
 zpracování zprávy o povodni 
 aktualizaci povodňového plánu dle získaných zkušeností 

 
 
Zpráva o povodni se vypracovává v případě že: 

 při povodni byl vyhlášen II. (III.) SPA 
 došlo k povodňovým škodám 
 byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce 

 

Musí být zpracována do 1 měsíce po ukončení povodně (v případě potřeby 
rozsáhlejších dokumentačních prací doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců) a předá ji k využití 
povodňovému orgánu ORP. 

Osnova zprávy o povodni je uvedena v příloze č. 6 
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2. Organizační část 

2.1. Předpovědní povodňová služba 

Zabezpečena Českým hydrometeorologickým ústavem (pobočka Ostrava) ve 
spolupráci se správou povodí, Povodí Odry, s.p. Ostrava.  

Upozorňuje na možnost výskytu povodně a za povodně vydává prognózy o velikosti 
povodňových průtoků a času jejich kulminace, popř. velikosti rozlivů. 
 

Podrobné schéma přenosu informací je uvedeno v příloze č. 4. 
 
 
Přenos informační zprávy 

ČHMÚ a Povodí Odry 
↓ 

Krajské operační a informační středisko HZS (KOPIS) 
↓ 

Operační a informační střediska (OPIS) 
↓ 

Povodňová komise ORP 
↓ 

Povodňová komise obce 
 
 

2.2. Hlídková služba 

K získávání informací z terénu (správního území) o povodňové situaci. Zahajuje 
činnost od dosažení I. SPA a trvá po dobu povodně nepřetržitě, aktivována předsedou 
povodňové komise. Zajištěna členy Sboru dobrovolných hasičů. 
 
 
Seznam členů hlídkové a hlásné služby 

Jméno Tok Adresa Mobil. tel. 
Kolek Václav Vlaský Morávka 38 739 648 542 
Bystřičan Štěpán V.Lipový Morávka 229 720 393 029 
Tošenovjan přehrada, Morávka Morávka 397 606 712 483 
 
 
Popis činnosti hlídkové služby 

SPA Četnost hlídky Hlášení předá 
I. 2x denně (v 7 a 18 hodin) 
II. 3x denně (v 7, 12 a 18 hodin) 
III. častěji podle potřeby a požadavků povod- ňového orgánu  

předsedovi povodňové 
komise 
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2.3. Hlásná povodňová služba 

Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených a zvláštních 
povodních je uveden v přílohách č. 2 a 3. 
 
 
2.3.1. Hlásná služba obce Morávka 

Uváděna do činnosti při dosažení I. SPA. Je komunikačním centrem, přes které proudí 
všechny informace mezi povodňovou komisí a všemi ostatními subjekty zapojenými do řešení 
povodňové situace. Fungování musí být zajištěno nepřetržitě i mimo povodeň. 
 
 
Informuje o vývoji situace: 

 povodňové orgány „po toku“ 
 nadřízené povodňové orgány 
 fyzické a právnické osoby 

 
Varování obyvatelstva 

Při vyhlášení III. stupně povodňové aktivity předseda povodňové komise varuje 
obyvatelstvo prostřednictvím hlasové sirény, pomocí hlídkové služby, telefonicky. 
 
 
2.3.2. Hlásná služba z přehrady Morávka 

Informuje o situaci na VD, o dosažených SPA (na vzestupné a sestupné větvi) na 
vodním díle dosažení kulminačního průtoku při přirozené nebo zvláštní povodni. 
 
 
Morávka pod přehradou (SPA jsou dány odtokem z přehrady): 

SPA Četnost hlášení 
I. 1 x denně 
II. 2 x denně 
III. 3 x denně 
 
 
Předání informace: 

 povodňové komisi ORP 
 obecnímu úřadu Morávka 
 obecnímu úřadu Pražmo 
 obecnímu úřadu Raškovice 
 obecnímu úřadu Vyšní Lhoty 
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2.4. Povodňové prohlídky 

Povodňové prohlídky jsou organizovány povodňovým orgánem ORP a prováděny 
orgánem obce ve spolupráci se správci toků. Nejméně jednou ročně zpravidla na jaře (v 
dubnu) a vždy po povodni s cílem určit povodňové škody a rozsah nápravných opatření. 

Cílem je zjistit, zda na vodních tocích, vodních dílech nebo v záplavových územích 
nejsou překážky bránící plynulému odtoku vody nebo zvyšující nebezpečí povodně. 

Správce vodního toku zajistí odstranění překážek náležejících do jeho kompetence. 
Překážky na objektech vlastníků pozemků odstraní jejich majitel na výzvu povodňového 
orgánu (obecní úřad ORP). V případě nesplnění ve stanovené lhůtě je tato povinnost uložena 
rozhodnutím. 
 
 
2.5. Povodňová kniha 

Slouží k dokumentaci příčiny a vzniku povodně, jejím průběhu, provedených opatření 
k ochraně před povodněmi a o velikosti povodňových škod. Vedení povodňové knihy 
zajišťuje povodňová komise. Každý záznam v povodňové knize má své pořadové číslo, 
časové určení, věcný obsah a musí být podepsán. 
 
 
Vedení evidenčních dokumentačních prací 

Úkon Místo uložení Provede 
Vedení záznamu v povodňovém deníku OÚ Morávka předseda a 

místopředseda PK 
Označení nejvýše dosažené hladiny objekt místopředseda PK 
Fotodokumentace povodňové situace příloha 

povodňové knihy 
místopředseda PK 

Zaměřováni a zakreslování zaplaveného území 
(zátopové čáry), ledových zácp, břehových nátrží , 
nánosů a dalších projevů eroze 

mapová příloha 
povodňové knihy 

místopředseda PK 

Zpráva o prohlídkách po povodni a souhrnné a 
celkové zprávy o průběhu povodně 

povodňová kniha předseda PK 

Shromáždění údajů o odhadovaných nebo 
skutečných povodňových škodách 

příloha 
povodňové knihy 

předseda PK 

 
 
Do povodňové knihy se zapisují: 

 přijaté zprávy (čas, od koho, obsah zprávy) 
 odeslané zprávy (čas, komu, obsah zprávy) 
 údaje o vodních stavech 
 údaje o přijatých opatřeních (komu, co, v jakém rozsahu bylo nařízeno) 
 údaje o nařízeních a příkazech povodňové komise vydaných během povodně 
 záznamy o vyhlášení a odvolání SPA (datum, čas), včetně předání informací 

podřízeným a nadřízené povodňové komisi (odeslaná zpráva) 
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 žádost (odeslaná i doručená) o převzetí řízení ochrany před povodněmi 
 přechod do režimu krizového řízení 
 výsledky povodňových prohlídek, povodňového cvičení 
 školení 

 
 

2.6. Povodňové komise 

2.6.1. Povodňová komise Obce Morávka 

Jméno Funkce Adresa Tel. zam. Mobil. tel. 
Ing. Zdeněk Ševčík předseda Morávka 211 558 691 021 

558 691 104 
606 851 664 

Klimánek Josef člen Morávka 12  723 766 351 
Höger Vítězslav člen Morávka 242  603 222 136 
Kolek Václav člen Morávka 38  739 648 542 
Bystřičan Štěpán člen Morávka 229  720 393 029 
 
 
2.6.2. Povodňová ochrana  okolních  obcí 

Obec Obyv. Starosta tel. starosta tel. ob. úřad Internet 
Pražmo 988 Marek Kaniok, DiS. 558 692 665 

720 512 876 
558 692 240 
558 692 380 

www.prazmo.cz 

Raškovice 1776 Ivo Fluksa 558 692 491 
602 569 713 

558 692 220 www.raskovice.cz 

Vyšní 
Lhoty 

777 Ing. Dana Vlčková 602 565 116 558 692 272 
 

www.vysnilhoty.cz 

 
 
2.6.3. Povodňová komise ORP Frýdek-Místek 

Funkce       
v komisi 

Jméno Funkce na 
pracovišti 

Pracovní 
telefon 

Bydliště Tel.bydliště 

předseda 
komise 

Ing. Eva 
Richtrová  

primátorka 558 609 101 
602 590 069 

M. Majerové 
1913, F-M 

725141200 

místopředseda  Mgr. Ing. Petr 
Menšík 

tajemník MM 
F-M 

558 609 102 
777 921 888 

Kunčice p/O, č.p. 
551 

 

zapisovatelka 
komise 

Marie Válková MM F-M, od. 
kriz. řízení 

558 609 300 
777 921 877 

Kamenec 610, 
Frýdlant n/O 

 

člen komise 
 

Ing. Eva 
Stračánková 

MM F-M, 
odbor ŽPaZ 

558 609 492 Smetanova 476, 
F-M 

728 504 577 

člen komise 
 

Ing. 
Hronovský 

MM F-M, 
odbor DaSH 

558 609 220 
777 921 871 

Nebory 231 605 479 360 

člen komise Jaroslav 
Zezula 

vedoucí 
odboru ŽPaZ  

558 609 481 
777 921 348 

Pavlíkova 1702, 
F.M 
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člen komise Ing. Karel 
Adámek 

MM F-M, 
odbor ŽPaZ 

558 609 493 
 

Bahno-Příkopy 
čp. 1285, F-M 

728 232 180 
558 646 840 

člen komise 
 

Václav Buček Městská 
policie 

558 631 870 
606 640 348 

J. Čapka 3081 
F-M 

558 625 447 
 

člen komise 
 

Ing. Radovan 
Horák 

vedoucí 
odboru VV 

558 609 130 
777 921 808 

Žilinská 1319/5, 
O-Por. 

775 371 149 

člen komise 
 

Ing. Jan 
Kaspřík  

vedoucí 
odboru 
investic 

558 609 260 
777 921 881 

Jaklovecká 28  
Slezská Ostrava 

596 243 944 
602 500 986 

člen komise 
 

Ing. Hana 
Kalužová  

vedoucí 
odboru SOM 

558 609 170 
777 921 861 

Na Potůčkách 
865, Val.Mez 

 
 

člen komise 
 

Ing. Petr 
Mikulec 

vedoucí 
odboru SP 

558 609 650 
777 921 855 

Třanovského 333, 
F-M 

 

člen komise 
 

 tisková 
mluvčí 

558 609 122   

delegát 
Povodí Odry 
s.p., Ostrava 

Čestmír 
Svobodník  

ved.VHP PO 
Ostrava 
závod F-M 

558 442 902 
558 442 911 
(ústředna) 
602 522 165 

U Nemocnice 
2382, F-M 

 

delegát LČR 
s.p., F-M 

Ing. Jana 
Tomečková 

Lesy ČR s.p. 
OST F-M- 
správa toků 

558 638 377 
724 523 965 

Nademlýnská 215 
Staré Město 

 

delegát ZVHS Dobroslava  
Kamrádová  

ZVHS-OpO, 
pracov. OVA 

596 693 211 
spoj. 

Budovatelská 
460, O-P 

724 330 255  

Policie ČR Jaromír Křibík  974 732 290 
 

Skalice 415, FM  

 
V době povodně PK zasedá v objektu HZS FM tel. 950 720 102 
 
 
2.6.4. Povodňová komise Moravskoslezského kraje 

Funkce 
v komisi 

Funkce Adresa pracoviště Tel. na 
pracoviště 

předseda hejtman Moravskoslezského kraje Krajský úřad MSK, 28. října 
117, Ostrava 

595 622 440 

místopř. ředitelka Krajského úřadu MSK Krajský úřad MSK, 28. října 
117, Ostrava 

595 622 177 

člen generální ředitel Povodí Odry, s.p.  Povodí Odry, s.p, 
Varenská 49, Ostrava 

596 657 303 

člen ředitel Hasičského záchranného 
sboru MSK 

Hasičský záchranný sbor MSK, 
Výškovická 40, Ostrava 

950 730 300 

člen vedoucí odboru pořádkové a 
železniční policie, Policie ČR,  
Správa Severomoravského kraje 

Policie ČR, správa SM kraje, 
30. dubna 24, Ostrava 1 

974 721 290 

člen ředitel Krajské hygienické stanice 
MSK 

Krajská hygienická stanice  
Na bělidle 7, Ostrava 

595 138 200 

člen ředitel ČHMÚ, pobočka Ostrava ČHMÚ, K myslivně 3/2182,  
Ostrava - Poruba 

596 900 205 
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člen vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství  
Krajského úřadu MSK 

Krajský úřad MSK, 28. října 
117, Ostrava 

595 622 387 

V době povodně PK MSK zasedá v sídle HZS MSK,  
Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh tel. 950 730 011 
 
 
2.6.5. Spojení na subjekty povodňové ochrany 

poruchová linka       840 850 860 ČEZ 
(www.cez.cz) zákaznická linka 840 840 840 

ústředna 596 900 111 
ředitel                           596 900 205 
sekretariát ředitele 596 900 204 
regionální předp. pracov. 596 900 268 
oddělení hydrologie 596 900 237 
oddělení meteorologie a klimat. 596 900 219 
meteoprognóza 596 900 259 

ČHMÚ Ostrava 
(www.chmi.cz) 

hydroprognóza 596 900 261 
hlášení havárií 731 405 301 
oddělení ochrany vod 731 405 285 

731 405 299 
sekretariát 595 134 121 

ČIŽP Oblastní inspektorát Ostrava 
(www.cizp.cz) 

zástupce ředitele 595 134 120 
vedoucí provozu osob. dopravy 558 922 202 

602 509 285 
ČSAD F-M 
(www.3csad.cz) 

speciální vozidla 558 922 243 
602 554 907 

ústředna 595 951 111 Hutní montáže a.s. 
(www.hutni-montaze.cz) nonstop kontakt 602 742 302 

602 764 873 
krajské ředitelství 596 763 311 HZS 

(www.hzsmsk.cz) územní odbor F-M 950 720 011 
ústředna 558 418 111 Krajská hygienická stanice MSK, 

pracoviště F-M 
(www.khsova.cz) 

oddělení protiepidemické 558 418 301 

Krajská veterinární správa MSK 
(www.svscr.cz) 

ústředna 596 781 910 

ústředna 558 632 
161-3 

Lesostavby F-M a.s. 
(www.lesostavby.cz) 

stavební středisko F-M 602 753 627 
Lesy ČR správa toku (povodí Odry) 
(www.lesycr.cz) 

vedoucí správy toků 558 638 378 
724 523 951 

tísňová linka 158, 112 
OO Frýdek-Místek 974 732 651 
OO Nošovice 974 732 711 

558 641 333 

Policie 
(www.policie.cz) 

OO Krásná 974 732 760 
974 732 761 
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ústředna OV 596 657 111  
dispečink OV 596 612 222 

596 638 427 
vedoucí VH dispečinku 596 657 240 

602 583 448 

Povodí Odry s. p. 
(www.pod.cz) 

ústředna F-M 558 442 911 
Český Rozhlas 1 221 552 127 
Evropa 2 257 001 111 
Frekvence 1 257 001 111 
Impuls 255 700 700 
Kiss Morava Ostrava 596 708 401 

Rádia  
(www.play.cz) 

Rádio Čas Ostrava 59 6969 111 
poruchová linka 1239 SM plynárenská a.s. 

(www.rwe.cz) zákaznická linka 840 113 355 
ústředna 596 697 111 
poruchová služba 840 111 125 
ústředna F-M 558 402 111 

SM vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
(www.smvak.cz) 

úpravna vody Vyšní Lhoty          558 639 167 
Správa CHKO Beskydy 
(www.beskydy.ochranaprirody.cz) 

ústředna 571 654 293 

ústředna  558 404 570 
558 626 237 
737 231 415 

dispečink 558 626 258 

Správa silnic MSK středisko F-M 
(www.ssmsk.cz) 

sekretariát 558 404 585 
Telefónica O2 
(www.cz.o2.com) 

zákaznická linka 800 222 777 

ústředna 545 222 641 VD technicko bezpečnostní dohled Brno 
(www.vdtbd.cz) VD na Moravě a Slezsku 545 222 434 
Vodní dílo Morávka vedoucí hrázný 558 691 024, 

606 712 483 
techn. náměstek 596 693 223 

606 742 266 
ved. pracoviště 596 693 219 

724 330 255 

Zemědělská vodohospodářská správa 
(www.zvhs.cz) 

ředitel 596 135 453 
601 541 352 

 



 16 

3. Grafická část 
Mapa č.1: Mapa s vyznačením zátopy při protržení hráze VD Morávka při minimální a 
maximální hladině, s vyznačeným nouzovým ubytováním, hlásným profilem a trasami 
náhradní dopravy. 
 
 

4. Přílohy 
Příloha č.1: Evakuační plán  
Příloha č.2: Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených povodních 
Příloha č.3: Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby při zvláštních povodních 
Příloha č.4: Schéma přenosu informací předpovědní  povodňové služby 
Příloha č.5: Údaje o povodňové vlně na jednotlivých profilech říčního toku 
Příloha č.6: Osnova zprávy o povodni 
Příloha č.7: Tabulka pro záznam aktuálních průtoků 
 



  

Příloha č. 1 
 

Evakuační plán 
 
Použití plánu 
 

Pro případ bezprostředního ohrožení životů a majetku zvláštní povodní způsobenou 
protržením hráze nebo neřízeným přelivem přes hráz. 
 
 
Varování a informování obyvatelstva 
 
Preventivní: Pomoci informačního letáku a školení 
Aktuální: Pomoci hlasových sirén, osobně hlásnou službou 
 
 
Evakuace 
 

Časové možnosti k provedení evakuace jsou velmi omezené, vychází se z doby 
doběhu povodňové vlny (profil P9 1,2 min., profil P13 12 min.). K evakuaci by proto muselo 
dojít s předstihem, kdy už situace signalizuje vznik zvláštní povodně. Ohrožené obyvatelstvo 
by se vlastními silami přemístilo do míst, které povodňová vlna nezasáhne a v případě zničení 
objektů k bydlení jim bude zajištěno nouzové ubytování v objektech dle tabulky č.1. 
 
 
Síly a prostředky obce 
 

Pro potřeby evakuace je možno využít sbor dobrovolných hasičů obce Morávka o síle 
16 lidí a jejich dopravní prostředky (Tatra 805, RTO, osobní automobil Škoda Fabia).  
 
 
Evakuační plán 
 
Případ Ohrožená 

oblast 
Počet 
evakuovaných 

Doba doběhu 
vlny 

Kam Způsob 
přepravy 

Zvláštní 
povodeň 
(protržení 
hráze VD 
Morávka) 

Oblast kolem 
řeky Morávky 
(příloha č.1) 

653 

Profil P9 asi 
1 min 
Profil P12 asi 
12 min 

Rekreační 
střediska  

Pěšky, 
vlastními 
vozidly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabulka č. 1 Využitelná ubytovací kapacita 
 
 Identifikace budovy Telefon Kapacita Adresa 
1 

Penzion jízdárna 
558 691 273 
777 691 270 
608 077 727 

25 Morávka 232 

2 Penzion u přehrady (Buček) 558 691 025 
606 862 947 111 Morávka 400 

3 Rekreační areál Morávka 
(RS Důl Paskov) 

558 691 038 
608 077 727 120 Morávka 322 

4 RS Panoráma 558 691 087 174 Morávka 365 
5 Horská chata na Kotaři 558 647 424 32  
6 Kolářova chata Slavíč 558 366 087 43 Morávka 72 
7 

Chata obchodní akademie FM 
558 433 015 
604 863 821 
732 628 733 

28  

8 RS Česká správa letišť 558 437 928 29 Morávka 497 
9 

Chata České srdce 
737 368 239 
606 488 455 
558 691 014 

18 Morávka 230 

 celkem  580  
 



  

 



  

 



  

 



  

  



  

Příloha č. 6 
 

Osnova zprávy o povodni 
 
Identifikační údaje 
- název obce 
- datum vzniku a ukončení povodně 
- vodní tok (toky) na nichž došlo k povodni 
- postižené obce 
- kdo zprávu zpracoval 
- datum zpracování zprávy 
 
Příčiny a průběh povodně 
- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.) 
- stav na vodních tocích před povodní (dosažené průtoky, technický stav vodních toků apod.) 
- stav na vodních dílech před povodní (dosažené hladiny, technický stav vodních děl apod.) 
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové 
vlny, průběh ledových jevů apod.) 
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize) 
- zaplavená území (rozlišovat vylitím z řeky nebo zaplavením vnitřními vodami) 
- ovlivnění průtoků vodními díly 
 
Provedená opatření 
- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba) 
- přehled dosažených a vyhlášených SPA (čas a způsob vyhlášení, odvolání) 
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti 
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost 
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, mrtvých, zraněných 
- přehled o vyžádané další pomoci 
- zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod. 
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně 
 
Rozsah a odhad výše povodňových škod 
- rozsah povodňových škod na majetku obcí (věcný popis) 
- rozsah povodňových škod na majetku ostatním (soukromý, správci komunikací, sítí apod.) 
- náklady na prováděné zabezpečovací a záchranné práce, uložené povodňovým orgánem 
ORP 
- majetková újma vzniklá v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně 
povodňovým orgánem ORP 
- odhad výše povodňových škod na majetku obcí 
 
Návrhy na odstranění následků povodně 
- na odstranění bezprostředních následků povodně (čištění koryta, čištění studní, náhradní 
zásobování pitnou vodou, očkování, dopravní obslužnost apod.) 
- na investiční výstavbu pro zabránění vzniku povodňových škod při další povodni 
- na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služba, součinnost 
s ostatními povodňovými orgány, se správcem toku, zlepšení komunikace). 
 
Přílohy 
- tabulky, grafy, mapy, fotodokumentace 



  

Příloha č. 7 
 

Tabulka pro záznam aktuálních průtoků 
 
 

Limity pro vyhlášení SPA 
SPA Hladina (m.n.m.) Odtok (cm) Odtok (m3/s) 
I. 507 193 30 
II. 512 225 60 
III. 515,2 241 80 
 
 

Vodní dílo Morávka 
Datum Hladina (m.n.m.) Odtok (cm) Odtok (m3/s) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 


