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Polách, Petr. Analýza protipovodňové Ochrany města Bohumín. Bakalářská práce. VŠB – 

Technická univerzita Ostrava. Fakulta Bezpečnostního inženýrství. 2010. 43 s. 

Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou stavu protipovodňových opatření ve městě 

Bohumín a návrhem opatření na jejich zlepšení. V úvodní části práce uvádím charakteristiku a 

vznik povodní obecně, způsob řešení povodní v České republice a jiných zemích. V další části 

popisuji město Bohumín a jeho okolí, historii povodní ve městě a jejich řešení. V hlavní části 

práce se zabývám popisem současných a plánovaných opatření protipovodňové ochrany ve 

městě, především v městských částech Nový Bohumín, Starý Bohumín a Šunychl. V poslední 

části práce navrhuji opatření na zlepšení protipovodňové ochrany města.  
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Polách, Petr. The Analysis of flood-protection  in the Town of Bohumín. Bachelor´s thesis. 

VŠB – Technical university Ostrava. Faculty of Protective engineering. 2010. 43 s. 

In my Bachelor´s thesis I analyse the situation of flood protection arrangements in Bohumín 

and it also deals with the suggestion for their improvement. The introduction contains 

characteristics and the beginning of floods in general, the process of flood solutions in the 

Czech Republic and other countries. In the next part I describe the Town of Bohumín and its 

entourage, history of floods and its solutions. In the main part I deal with the description of 

actual and planned flood-protection arrangements in the town, especially in the urban parts-

„Nový Bohumín, Starý Bohumín and Šunychl.“ At the end of my thesis there are my 

suggestions for improvement of flood-protection in the town. 
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1 ÚVOD 

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

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

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

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

co se týče velikosti zasaženého území a způsobených škod. 

Přirozený vývoj člověka tedy směřuje k činnostem, které vedou k omezení rozsahu a 

dopadu povodní na společnost, životy a majetek obyvatel, infrastrukturu a životní prostředí. Je 

třeba si uvědomit, že za posledních několik let se ve světě objevila řada povodní obrovského 

rozsahu, které se nevyhnuli ani území České republiky. Někteří vědci se domnívají, že počet 

katastrofálních povodní přímo souvisí s globálním oteplováním a jejich počet tedy 

v budoucnu vzroste. 

Město Bohumín leží v nevýhodné oblasti, která se už od dávné minulosti potýká s 

problémy spojenými s povodněmi. Je tedy důležité tuto oblast chránit všemi možnými 

prostředky a opatřeními, které co nejvíce eliminují rozsah a dopady povodní. Po roce 1997 se 

pro Bohumín naplánovalo několik objektů, které mají za úkol zvýšit ochranu města před 

povodněmi.  

Zaměřím se především na analýzu protipovodňové ochrany nejvíce ohrožených částí 

města a navrhnu řešení, která přispějí ke zvýšení protipovodňové ochrany.  
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2 CÍL PRÁCE 

Analyzovat současný stav protipovodňových opatření ve městě Bohumín a podle jejich 

výsledků navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. Svou práci zaměřuji především na 

protipovodňovou ochranu městských částí Nový Bohumín, Starý Bohumín a Šunychl, kde se 

nachází nejvíce objektů protipovodňové ochrany.  
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3 REŠERŠE 

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

znění pozdějších předpisů. Zákon zabývající se povrchovými a podzemními vodami, 

pozemky a stavbami, které se k nim vztahují. Ty nejen definuje, ale nařizuje i míru jejich 

ochrany a způsob užívání. Pro účel mé práce je nejdůležitější, že stanovuje podmínky pro 

zacházení s vodními toky, jejich správu a zajišťování protipovodňových opatření ke snižování 

nepříznivých účinků povodní. 

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

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

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

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

škod způsobených povodněmi. 

Manipulační řád pro první etapu protipovodňové ochrany Bohumínska. 2002. 68 s. 

Tento dokument slouží jako návod pro provozování objektů, které se využívají 

při protipovodňové ochraně města Bohumín. Ukládá povinnosti a úkoly správcům toků 

během povodně i mimo ni. Pro mou práci měly největší význam přehledné mapové podklady, 

které obsahují všechny objekty sloužící k manipulaci s vodou.  

Internetové stránky Povodí Odry. Na stránkách Povodí Odry jsem nejčastěji 

vyhledával informace o plánování v oblasti vod a údaje o řece Odře. Nacházejí se zde také 

informace ohledně plánovaných protipovodňových opatření na řece Odře v oblasti města 

Bohumína. Ve své práci jsem také použil informace z povodňového plánu kraje, který se zde 

také nachází.   

KOVA ŘÍK, J; SMETANA, M. Základy civilní obrany. Vyd. 1. Ostrava: SPBI, 

2006. 152 s. ISBN 80-86634-85-X. Tato kniha je zaměřena na ochranu obyvatel před různými 

katastrofami. Pro mou práci měly největší význam kapitoly zaměřené na povodně a ochranu 

před nimi, hlásnou službu, evakuaci a záchranné práce. 

Internetové stránky www.floodsmart.gov Tyto internetové stránky slouží především 

pro občany Spojených států amerických k seznámení se s problematikou povodní, jejich 

vznikem, možnými dopady, určením rizik vzniku povodní na určitém území a možnosti 

ochrany před povodněmi. Pro mou práci měla největší význam část, zabývající se možnými 

způsoby ochrany před povodněmi. 
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4 DEFINICE DŮLEŽITÝCH POJM Ů 

V problematice povodní a protipovodňových opatření je důležité přesné definování 

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

teoretické části jsou vysvětleny nejčastěji používané pojmy v mé práci. 

 

� Povodně 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

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

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

určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. [18] 

Povodně se rozdělují podle způsobu vzniku na přirozené povodně a zvláštní povodně 

 

� Přirozená povodeň 

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

srážkami nebo chodem ledů. [11] 

 

Rozdělení přirozených povodní 

� zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci 

s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích 

a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků. [11] 

 

� letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti se vyskytují 

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

středních a větších tocích. [11] 

 

� letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity zasahují poměrně 

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

povodně jsou někdy označovány jako "bleskové povodně". [11] 

 

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

menších průtocích i v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. [11] 
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Zvláštní povodeň 

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

(protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. [18] 

 

� Záplavová území 

Jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 

zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní 

úřad. [18] 

 

� Povodňové plány 

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

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

a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace 

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

organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a 

v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. [18] 

 

� Stupně povodňové aktivity 

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

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

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

uvedené v příslušném povodňovém plánu. [18] 

� první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 

pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost 

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

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

sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění 

mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. [18] 

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

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

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

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

prostředky zabezpečovací práce a provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně 

podle povodňového plánu. [18] 
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� třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 

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

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

bezpečnosti, současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se zabezpečovací 

práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. [18] 

 

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

obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného 

limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo 

hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, 

případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a 

odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v 

povodňovém plánu. [18] 

 

� Hlásné profily kategorie A 

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

nejdůležitější informace. Jsou využívány všemi třemi povodňovými službami. Jejich 

provozovateli jsou Český hydrometeorologický ústav nebo správci povodí. Sledování na nich 

provádí nepřetržitě. [18] 

 

� Inundační území  

Je území okolo vodních toků, které je pravidelně zaplavováno při zvýšených průtocích. [2] 

 

� Krizová situace 

Mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav. [19] 
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5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Ochrana před povodněmi v České republice je prováděna podle předem zpracovaného 

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

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

prostředí a podléhá každoročnímu přezkoumání. [11] 

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

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Oprávnění a povinnosti povodňových 

orgánů v případě vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu přecházejí na orgány 

krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů. [1], [9] 

Řízení protipovodňové ochrany probíhá pomocí povodňových orgánů, které ve své 

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

činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových 

orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních. [2] 

 

� mimo povodeň jsou povodňovými orgány [2] 

� 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 životního prostředí 

 

� po dobu povodně jsou povodňovými orgány [2] 

� povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských 

částí 

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

povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

� povodňové komise krajů 

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

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

povodně předem připravené povodňové plány. [9] 

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

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

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

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

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

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

působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým 

orgánem nebo podle jeho pokynů. [11] 

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

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

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

krizového štábu. [11], [19] 

 

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

v daném území jsou zejména: [11], [19] 

� správci významných vodních toků 

� správci drobných vodních toků 

� vlastníci (uživatelé) nebo správci objektů na vodních tocích 

� pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ 

� vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území 

� hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany 

� útvary Policie ČR 

� složky Armády ČR 

� orgány ochrany veřejného zdraví 

� další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky a těžkou 

mechanizací  

 

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové 

situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou obvykle členy 

příslušné povodňové komise. Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů 

a pokynů povodňových orgánů. Koordinace opatření, která mohou ovlivnit odtokové poměry 
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v rámci oblastí povodí, je zajišťována z úrovně správců významných vodních toků (jednotlivé 

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

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

zabezpečovacích pracích se děje na žádost povodňových orgánů. [11] 

 

5.1 Ovlivňování průběhu povodní 

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

využít několik faktorů, kterými lze zásadně ovlivnit povodeň.  

Jedná se především o tyto: 

 

� Opatření v krajině 

Opatření v krajině jsou především změny využívání pozemků, změny rostlinného 

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

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

zpomalení jejího odtoku. [12], [2] 

 

� Technická opatření 

Záměry výstavby technických prvků musí být promítnuty a schváleny v územních 

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

vodohospodářských staveb jsou spojeny provozní náklady na jejich udržování v bezpečném 

provozuschopném stavu (čištění koryt). [12], [2] 

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

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

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

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

účinnost, tak efektivitu vložených prostředků s ohledem na chráněné hodnoty. [12], [2] 

 

� Stanovení záplavových území 

Pokračující urbanizace a růst hospodářského potenciálu v územích ohrožených 

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

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

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

jejich využívání přiměřeně regulovat. [12], [2] 
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6 OCHRANA PŘED POVODNĚMI V ZAHRANI ČÍ 

Pro ukázku jsem vybral země, kde mají s povodněmi bohaté zkušenosti. Spojené státy 

americké a Německo jsou země, kde se s katastrofálními povodněmi v minulých letech setkali 

několikrát. Řešení protipovodňové ochrany je proto v těchto zemích velmi aktuální. 

 

6.1 Spojené státy americké 

Povodně na území Spojených států amerických můžou být způsobeny několika faktory 

a to především bouřemi, jarním táním, intenzivními srážkami, přelitím nebo poruchou na 

hrázích a navíc ještě hurikány a tropickými bouřemi. V případě povodní způsobených 

hurikány je nebezpečí o to větší, že případná povodeň je doplněna o silný vítr a intenzivní 

srážky. [15] 

Spojené státy americké o účinnosti dosud používané protipovodňové ochrany (přehrady, 

hráze, regulované toky) začaly pochybovat po povodních v roce 1993. Rozsáhlé povodně, 

které svou velikostí přesáhly povodně stoleté a někde až pětisetleté, postihly 12 států v povodí 

řek Mississippi a Missouri. Systém ochranných hrází selhal a nedokázal udržet řeky v korytě, 

dokonce zhoršil průběh povodně na dolních tocích. Dosavadní investice do protipovodňové 

ochrany přesáhly 25 miliard dolarů, přesto škody způsobené povodněmi dosahují přes 2 

miliardy dolarů ročně a stále se zvyšují. [15] 

 

Mimo jiné zde funguje systém pro určení záplavových oblastí. Tento systém poskytuje 

obyvatelstvu představu o tom, jaké riziko vzniku povodně je v jejich oblasti, systém zobrazuje 

na mapách riziko vzniku povodně ve třech stupních. [13], [14] 

 

� Vysoké riziko 

V těchto oblastech je alespoň 1 % šance na vznik povodně za rok. Což odpovídá 26 % šanci 

na vznik povodně za 30 let. Tento údaj je velmi důležitý z hlediska pojišťovnictví. Všichni 

majitelé domů v těchto oblastech s hypotékami jsou povinni se proti povodni pojistit. [14] 

 

� Střední až nízké riziko 

V těchto oblastech je nebezpečí vzniku povodně sníženo, ale ne úplně odstraněno. Tyto 

oblasti mají šanci menší než 1 % na vznik povodně za rok. Pojištění proti povodni zde není 

nutné, ale je doporučené. [14] 
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� Neurčené riziko 

Tyto oblasti jsou označeny za „nepovodňové“, ale malé riziko vzniku povodně zde stále je. 

[14] 

 

Některé oblasti jsou zvláště náchylné k vážným záplavám. V pobřežních oblastech 

může být povodeň způsobena bouří a může dojít k následnému zatopení vnitrozemí. Z toho 

tedy plyne, že všechny pobřežní oblasti jsou v ohrožení a některá města jsou obzvláště 

zranitelná. [14] 

Kalifornie má nejrozsáhlejší protipovodňový systém na světě. V minulých letech tam 

však nastaly dosud největší povodně. Bylo tedy nutné najít jiné řešení, takže se i v USA 

postupně přechází ze strategie ovládnutí povodní (likvidace povodní pomocí technických 

staveb) na systém řízení povodně (snížení rizika ztrát na přijatelnou míru pomocí systému 

mnoha opatření včetně zaplavování vybraných pozemků). Přirozené zaplavování vodou je 

postupné a předvídatelné, kdežto narušení protipovodňové hráze nebo přehrady nelze 

předpovědět a jeho následky bývají katastrofální. Asi třetina povodňových katastrof v USA je 

totiž způsobena přelitím ochranných hrází. Je známo, že 90 % povodňových škod ve 

Spojených státech vzniká při výšce hladiny menší než 1 m vody v chráněných územích. [15], 

[14] 

 

6.2 Německo 

Řeka Rýn v Německu byla v poslední době postižena velkými povodněmi několikrát. S 

úpravami Rýna se začalo v roce 1817. Sledovali různé cíle, od ochrany proti povodním přes 

zabezpečení podmínek pro lodní dopravu až po získávání energie. Postupně byla říční ramena 

svedena do jednoho koryta, prokopány meandry, postaveny postranní hráze, stupně a boční 

kanály. V důsledku těchto zásahů došlo k poklesu hladiny Rýna a podzemní vody v nivě a 

také k podstatnému zvýšení nebezpečí záplav. [15] 

Příčinou snížení bezpečnosti obcí před povodněmi je především velká ztráta 

přirozeného záplavového území (v důsledku ohrazování řeky, výstavby jezů a nádrží). 

Zmenšování zaplavovaného území vyvolává za stejných průtoků vyšší hodnoty kulminací. 

Dále dochází k velkému zrychlení povodňové vlny, která již není zpomalována prouděním 

vody do lužní krajiny. Zrychlení ovlivnilo také střetnutí kulminací povodňových vln Rýna a 

jeho přítoků. [15] 
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Selhání ryze technického řešení protipovodňové ochrany na horním Rýnu vedlo již v 

roce 1988 k vyhlášení tzv. Integrovaného rýnského programu. Jeho cílem je zajistit ochranu 

před minimálně dvousetletou povodní pro porýnská města zadržením 256 milionů m3 vody v 

nivě mezi Basilejí a Mannheimem. V rámci tohoto programu je postupně vytvářena soustava 

ekologicky provozovaných poldrů a úseků nivy uvolněných odstraněním protipovodňových 

hrází. [15] 

V roce 1998 byl Mezinárodní komisí na ochranu Rýna přijat Akční plán zaplavování 

zaměřený na obnovu záplavového území kolem Rýna pod heslem: “Řeka Rýn musí znovu 

dostat prostor a lidé se musí znovu naučit s povodněmi žít.” [15] 
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7 MĚSTO BOHUMÍN 

7.1 Historie města 

Bohumín měl významnou strategickou polohu již od svého založení. Tuto důležitost si 

město udrželo dodnes. Už ve 12. století procházely Bohumínem křižovatky významných 

obchodních cest. Solná stezka vedla z Moravy do Krakova a Jantarová stezka směrovala z 

Uher do Těšína a dále k Baltu. Rovněž tudy procházela cesta z Prahy do Krakova. Osada tedy 

vznikla na frekventovaném místě, které bylo vhodné pro přechod přes řeku. O tom svědčí i 

stavba mostu v 15. století, který ovšem mnohokrát strhla rozvodněná řeka Odra. Se 

stoupajícím cestovním ruchem přibývalo osadníků, takže osada nesoucí jméno Bogun, byla v 

době krále Přemysla Otakara II. již velkou vesnicí. První písemná zpráva o vsi Bogun, však 

pochází až z roku 1256 a týká se dnešní městské části Starý Bohumín. Jisté však je, že trvale 

osídlená osada zde byla již mnohem dříve. Na základě jména Bogun můžeme soudit, že se 

jednalo o slovanské sídlo. Do dnešní podoby se město integrovalo až v roce 1974. [5] 

 

7.2 Geografické podmínky 

Bohumín leží v severní části Moravskoslezského kraje. Město má výhodnou 

strategickou polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale také v celé 

republice. Nachází se totiž na křižovatce železničních tratí, na soutoku Odry a Olše a na 

hranici dvou států. Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem především malebné nivy dvou řek 

Odry a Olše, které se v Bohumíně spojují v jednu. [10] 

 
                                        Obrázek č. 1: Mapa města Bohumín [10] 
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Rozloha: 3109 ha 

Nejvyšší bod: 248 m 

Nejnižší bod: 189 m 

Terén: rovinatý bez větších kopců 

 

Nejvyšší bod města je na Záblatském kopci, který se nachází ve výšce 248 metrů nad 

mořem. Nejnižší místo Bohumína je na soutoku Odry s Olší. S výškou 189 metrů nad mořem, 

se jedná také o vůbec nejnižší bod Moravskoslezského kraje. Řeka Odra a její meandry se 

staly díky své zajímavé fauně a flóře atraktivním místem pro milovníky přírody. [5], [10] 

 

 
Obrázek č. 2: Znak města Bohumín [10] 

 

 

7.3 Demografie 

Bohumín má 22776 tisíce obyvatel, kteří žijí v sedmi městských částech, kterými jsou: 

Tabulka č. 1: Počet obyvatel ve městě Bohumín [10] 

Část města Počet obyvatel 

Nový Bohumín 14048 

Starý Bohumín 1531 

Skřečoň 2541 

Záblatí 2198 

Pudlov 1443 

Vrbice 464 

Šunychl 551 

 

Vývoj počtu obyvatel ve městě má za poslední dva roky klesající tendenci, průměrně 

klesá počet obyvatel ročně o 75 osob. 
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7.4 Významné firmy ve městě 

Společně s Ostravou a dalšími městy tvoří Bohumín průmyslovou oblast regionu. Na 

jeho území působí několik významných podniků, které zaměstnávají převážnou většinu 

ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého okolí. K největším 

firmám patří tyto: [10] 

Tabulka č. 2: Největší firmy ve městě Bohumín [10]  

Jméno firmy Umístění Zařazení firmy 

do skupiny  

Počet zaměstnanců 

Bekaert s.r.o. Pudlov - 120 

Bochemie s.r.o. Nový Bohumín B 416 

Bonatrans a.s. Nový Bohumín - 1450 

České dráhy a.s. Nový Bohumín - * 

Rockwool a.s. Skřečoň - 160 

Železárny a drátovny 

Bohumín Group a.s. 

Nový Bohumín A 2050 

Vysvětlivky: * údaj není k dispozici, - firma není zařazena ani do jedné skupiny  

Zařazení firem do skupin se provádí podle zákona č.59/2006 

 

S těmito firmami je nutno počítat i při problematice řešení protipovodňové ochrany. Při 

povodni by mohlo dojít k zaplavení areálu podniku, znečištění vody nebo k ohrožení provozu 

a následnému ohrožení obyvatel.  

Největší nebezpečí je spojeno s firmou Bochemie, která se nachází v bezprostřední 

blízkosti Bohumínské stružky. V případě že by došlo ke kontaminaci toku, kontaminovaná 

voda by se mohla dostat do chráněného území. Řešením tohoto problému se zatím 

protipovodňová opatření netýkají. Návrh na řešení je uveden kapitole 11.2 

Další významnou úlohu sehrávají tyto firmy při poskytování sil a prostředků pro 

záchranné a likvidační práce. [4] 
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7.5 Vodní plochy 

Ve městě Bohumín se nachází řada vodních ploch, od menších potoků a jezer, až po velké 

řeky, které způsobují katastrofální povodně. 

 

� Vodní toky 

Tabulka č. 3: Seznam vodních toků [4] 

Název toku Správce toku Průtok při Q100 [m
3/s] 

Odra Povodí Odry 1805 

Olše Povodí Odry 970 

Bohumínská stružka Povodí Odry 10 

Bajcůvka Železárny a Drátovny 

Bohumín 

8,5 

Orlovská stružka Povodí Odry * 

Mašlonka Železárny a Drátovny 

Bohumín 

* 

Lutyňka Povodí Odry 27 

Flakůvka Povodí Odry 2,5 

Skřečoňský potok Město Bohumín 9,5 

Michálkovický potok Povodí Odry * 

Vysvětlivky: * údaj není k dispozici 

 

� Vodní díla 

Suchá nádrž ve Skřečoni (Poldr) 

Nádrž má pouze retenční prostor sloužící k zajištění povodňové ochrany pro údolí 

Skřečoňského potoka v obci. Maximální objem nádrže je 182 000 m3. [4] 

 

� Jezera 

Pro příklad jsem vybral jen ty největší jezera. Dále se ve městě nachází několik menších 

rybníků.  

Tabulka č. 4: Seznam největších jezer [4] 

Název Rozloha Umístění 

Jezero Kališčák 59,9 ha Šunychl 

Vrbické jezero 110,5 ha Vrbice 
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7.6 Průtoky na tocích 

Největší problémy spojené s povodněmi představují pro město Bohumín řeky Odra a 

Olše. Na těchto tocích se nacházejí hlásné profily kategorie A, na kterých se provádí 

pravidelné automatické měření výšky hladiny a průtoku. Na tocích Bohumínská stružka a 

Bajcůvka se měření výšky hladiny provádí pozorováním na vodočetné lati a průtoky se 

zjišťují výpočtem. Na ostatních tocích se hladina kontroluje pouze pozorováním. [4] 

 

Tabulka č. 5: Průtoky na vybraných tocích [4] 

Tok 

 

Q1 

[m3/s] 

Q2 

[m3/s] 

Q5 

[m3/s] 

Q20 

[m3/s] 

Q50 

[m3/s] 

Q100 

[m3/s] 

Odra 335 491 736 1180 1519 1805 

Olše 182 267 399 637 819 970 

Bohumínská 

stružka 

1,5 2,4 3,7 4,9 8,3 10,0 

Bajcůvka 1,5 2,5 3,5 5,5 7,0 8,0 

 

V Příloze č. 3 jsou uvedeny Limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity na řece Odře a 

Olši. 

 

7.7 Klimatické podmínky 

Podle klimatického členění náleží území města Bohumín do mírně teplé oblasti, kde je 

dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem, krátká zima mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. [8] 

 

Tabulka č. 6: Dlouhodobé průměrné měsíční a roční teploty vzduchu T (°C) a dlouhodobé průměrné 

měsíční a roční úhrny srážek SRA. [8] 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 

SRA 

(mm) 

27,0 26,3 44,8 52,5 69,9 86,9 108,8 75,7 84,9 46 46,3 34,2 703 

T(°C) -0,7 0,9 3,6 9,0 14,4 17,1 19,0 18,8 13,5 9,5 3,5 -0,6 8,6 
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Tabulka č. 7: Dlouhodobé relativní četnosti směru větru (%). [8] 

S SV V JV J JZ Z SZ klid suma 

18,1 5,5 0,8 3,4 18,7 19 4,9 7,4 22,2 100 

 

Graf  č. 1: Větrná r ůžice [8] 

 

 

Průměrný úhrn ročních srážek: 568,3 mm 

Průměrná roční teplota: 8,6 °C 

Průměrná lednová teplota: -3,1 °C 

Průměrná červencová teplota: +18,2 °C 
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8 ANALÝZA HISTORICKÝCH POVODNÍ V 

BOHUMÍN Ě 

Povodně postihují území města Bohumín již odnepaměti. V minulosti byly povodně 

zaznamenávány v obecních a městských kronikách, ale jednalo se pouze o obecné údaje bez 

jakýchkoliv číselných údajů. Tyto kroniky se zachovávaly od 16. století a z jejich sice 

nepodrobných údajů, je jasné, že město bylo problémy s menšími i většími povodněmi 

ovlivňováno vždy.  [5] 

V kronikách se můžeme dočíst o velkých povodních v těchto letech, bohužel bez 

podrobnějších číselných údajů. [5] 

� 16. století - 1535, 1542, 1593 

� 17. století - 1649, 1655, 1670, 1695 

� 18. století - 1723, 1774 

� 19. století - 1813, 1831, 1846, 1847, 1854, 1879, 1880, 1881, 1894, 1897 

 

Na počátku 20. století nastala velká změna se zaznamenáváním číselných údajů o 

povodních a vodních stavech. První systematické měření vodních stavů hydrologickou 

službou povodí Odry bylo započato od roku 1902. V tabulce níže jsou uvedeny největší 

zaznamenané povodně v Bohumíně. [5] 

 

Tabulka č. 8: Největší zaznamenané povodně ve městě Bohumín [5] 

Pořadí Datum Průtok na řece Odře 

[m3/s] 

1 8. 7. 1997 2160 

2 11. 7. 1903 1500 

3 27. 7. 1939 1360 

4 20. 6. 1902 1220 

5 20. 5. 1940 1160 
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8.1 Analýza Povodně v červenci roku 1997  

Povodeň v červenci 1997 proběhla v rozpětí 5.-16. července 1997 na Moravě, Slezsku a 

na východě Čech. Záplavy zasáhly také sousedící území Polska, Slovenska a Rakouska. 

Povodňová vlna z Odry se ničivě projevovala i na jejím dolním toku v úsecích hranice s 

Německem. Povodeň na Moravě se tak stala součástí katastrofy evropských rozměrů. [6]  

Povodeň byla způsobena dlouhotrvající srážkovou činností, déšť zesiloval s návětrným 

účinkem pohoří, což se projevilo zejména v Jeseníkách a Beskydech. Během kritických dnů 

spadlo v povodí Odry místy, až přes polovinu ročního úhrnu srážek. [6] 

Do rozvodněné řeky Odry přitékalo velké množství vody z okolních řek, když už koryto 

řeky nestačilo odvádět tak velké množství vody, došlo k jejímu rozlití. To mělo za následek, 

že byla zatopena převážná část města, odhad se pohybuje kolem 70 % území Bohumína. [6] 

Dne 8.7.1997 dosahoval průtok na řece Odře až 2160 m3/s. Tato hodnota může být 

velmi matoucí vzhledem k tomu, že řeka netekla jen svým korytem ale také okolím. Zde je 

nutno upozornit na to, že povodeň v roce 1997 byla způsobena hlavně řekou Odrou. Podle 

odhadů měla cca Q350-letý, kdežto řeka Olše měla průtok pouze cca Q20-letý. [6] 

 

 

Graf  č. 2: Průtoky na řece Odře během povodně v červenci 1997 [17] 

 

Na ose Y je znázorněn průtok v [m3/s]. 
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Nejhůře postižené části města byly Šunychl, Starý Bohumín, Nový Bohumín, Pudlov a 

Vrbice. Situace byla tak vážná, že ve dnech 6.7.1997 - 11.7.1997 byl vyhlášen III. stupeň 

povodňové aktivity. Na některých místech voda dosahovala výšky až 2 m a došlo k evakuaci 

obyvatel z nejvíce postižených částí města včetně celé nemocnice ve Starém Bohumíně. 

Škody způsobené povodní ve městě Bohumín byly odhadnuty na 950 miliónů Kč. [6] 

 

Na obrázku níže je znázorněna maximální výška hladiny vody v centru města během 

povodně v červenci roku 1997, v pravé dolní části obrázku se nachází železniční stanice 

Bohumín. 

 

 
Obrázek č. 3: Maximální výšky hladiny vody v centru města při povodni v roce 1997 [6] 

 

V Příloze č. 1 je zobrazeno město Bohumín během povodně v roce 1997. V Příloze č. 2 

jsou uvedeny maximální výšky hladiny vody v Šunychlu během povodně.  
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9 ŘEŠENÍ POVODNÍ VE MĚSTĚ BOHUMÍN 

Při řešení vzniklé povodňové situace se postupuje podle připraveného povodňového plánu, 

který je zpracován povodňovým orgánem města. Povodňový orgán města Bohumín ve svém 

územním obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi plní především tyto 

úkoly: [4] 

� zpracovává povodňový plán správního obvodu a předkládají jej správci povodí k 

odbornému stanovisku 

� organizuje provádění povodňových prohlídek 

� prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů 

� organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků 

ochrany před povodněmi 

� ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska 

povodňové ochrany 

� organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na svém správním území, informují o 

nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou 

působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský 

záchranný sbor České republiky 

� organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňových plánů, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí, 

vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc 

� vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti 

� vede záznamy v povodňové knize 

 

Pro řešení povodňové situace na území města Bohumín si starosta města zřizuje 

povodňovou komisi a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce 

zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé 

provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise 

Bohumína má 24 členů. Při řešení povodní ve městě povodňová komise spolupracuje 

především s Hasičským záchranným sborem Bohumín a šesti jednotkami Sborů dobrovolných 

hasičů. [2]  

 

V Příloze č. 4 jsou uvedeny nejvýznamnější události na tocích při velkých povodních. 
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9.1 Varování obyvatelstva v Bohumíně 

Zabezpečení varování a vyrozumění obyvatelstva je uloženo v zákonu č. 239/2000.  

Jedním ze způsobů varování obyvatelstva před možným nebezpečím při mimořádných 

událostech je použití sirén. Ve městě je k dispozici celkem 14 sirén. [10]  

� 6 elektronických sirén  

� 8 rotačních sirén 

Kromě sirén slouží k varování obyvatel v Bohumíně vozidla Policie ČR, městské 

policie, jednotek dobrovolných hasičů a městského úřadu s rozhlasovým zařízením, vysílání 

Televizního Informačního Kanálu Bohumín, televize, rozhlasu, internetové stránky a služba 

E-info. [10] 

 

9.2 Činnosti při dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity 

Limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou uvedeny v Příloze č. 3  

 

� I. stupeň povodňové aktivity 

Nastává při nebezpečí povodně avizované předpovědní službou, Povodím Odry 

Ostrava, případně zjištěné přímo pozorovateli dosažením příslušné hladiny na vodním toku 

nebo oznámením nadřízeného povodňového orgánu a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku a vývoji hladiny. Zahajuje 

činnost hlídková a hlásná služba. [4] 

 

� II. stupeň povodňové aktivity 

Druhý stupeň (stav pohotovosti) vyhlašuje povodňový orgán v případě, že hladina vody 

na hlásném profilu překročila limit pro II. SPA. [4] 

 

� Činnosti povodňové komise Bohumína [4] 

- zajistí prověření skutečného stavu ve vybraných profilech 

- vyhlašuje II. stupeň povodňové aktivity, čímž se povodňová komise stává povodňovým 

orgánem 

- aktivizuje hlídkovou a hlásnou službu a členy povodňové komise 

- uvede do pohotovosti prostředky na provádění zabezpečovacích prací 

- provádí zápisy do povodňové knihy 
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� Činnosti hlídkové služby Bohumína [4] 

- ve 4 hodinových intervalech obchází svůj úsek toku a přes hlásnou službu podává hlášení 

povodňové komisi 

- v případě zjištění závažných skutečností (vznik nátrže, sesuvy půdy, ohrožení mostů, 

potrubí apod.) vyrozumí komisi ihned, hlídá kulminaci hladiny  

 

� Činnosti hlásné povodňové služby Bohumína [4] 

- přijímá informace od hlídkové služby a předává je povodňové komisi obce 

- přijímá informace o vývoji povodňové situace od obcí ležících výše na toku a předává je 

povodňové komisi obce 

- přijímá informace od nadřízeného povodňového orgánu od předpovědní služby a předává 

je povodňové komisi obce 

- informuje právnické i fyzické osoby na území obce o vývoji povodňové situace a o 

opatřeních přijatých povodňovou komisí na ochranu před povodněmi (vyhlášení a 

odvolání SPA, evakuaci), Při tom je možno využít službu města E - info 

 

� III. stupeň povodňové aktivity [4] 

Třetí stupeň (stav ohrožení) vyhlašuje povodňový orgán v případě, že hladina vody na 

hlásném profilu překročila limit pro III. SPA a při vzestupné tendenci ve vybraných profilech 

nebo vyhlášením III. SPA vyšší povodňovou komisí. 

 

� Činnosti povodňové komise Bohumína [4] 

- organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce 

 

� Činnosti hlídkové služby Bohumína [4] 

- trvale sleduje vybraný úsek a v pravidelných intervalech předává hlášení povodňové 

komisi, v případě závažných změn ihned 

- hlídá kulminaci hladiny a rovněž při poklesu hladiny oznámí snížení hladiny  

 

� Činnosti hlásné povodňové služby Bohumína [4] 

- Jako při II. stupni  
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10 ANALÝZA SOU ČASNÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ VE M ĚSTĚ BOHUMÍN 

V této kapitole se zabývám analýzou součastného stavu stabilních a mobilních 

technických protipovodňových opatření ve městě Bohumín.  

 

10.1 Analýza stabilních technických protipovodňových opatření 

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

ochranu města Bohumín před povodněmi. Výstavba protipovodňové ochrany Bohumína byla 

rozdělena do dvou etap podle období předpokládaného data dokončení a umístění projektů.  

Největší škody způsobené povodněmi bývají vždy v částech Nový Bohumín, Starý 

Bohumín a Šunychl a pro tyto části tedy byla navržena opatření v první etapě výstavby. Velké 

škody také vznikají v částech Vrbice a Pudlov. Projekty sloužící k ochraně těchto dvou částí 

byly naplánovány na druhou etapu výstavby protipovodňové ochrany. [10] 

Další městská část Záblatí bývá při povodních zasažena nejméně a to z důvodů jejího 

výhodného umístění v krajině. Nachází se v nejvýše položených částech města, kde se 

povodeň dostane jen velmi omezeně. Tyto poznatky byly potvrzeny i při povodni v roce 1997. 

Pro městskou část Skřečoň se po roce 1997 žádná nová protipovodňová opatření 

nenaplánovala. Jako jediné protipovodňové opatření zde funguje suchá nádrž, která slouží 

pouze jako retenční prostor. Při výstavbě nových projektů protipovodňové ochrany bylo 

využito také toho, že v této době probíhá ve městě Bohumín výstavba dálnice D47. Některé 

projekty s ní přímo souvisí. [10] 

 

10.1.1   První etapa výstavby protipovodňových opatření 

V letech 2002 - 2007 bylo na Bohumínsku v rámci programu „Prevence před 

povodněmi, 1. etapa“ postaveno 6 staveb protipovodňové ochrany a 2 objekty protipovodňové 

ochrany spojené s výstavbou dálnice D47. Tyto projekty jsou složeny především ze soustav 

hrází a odlehčovacích příkopů chránících před povodněmi městské části Bohumína – Nový 

Bohumín, Starý Bohumín a Šunychl. [7], [10] 

Protipovodňová ochrana Bohumínská - 1. etapa zajišťuje ochranu zástavby obcí Starý 

Bohumín, Nový Bohumín a Šunychl proti Q100-leté vodě od toků Odra, Bohumínská stružka a 

Bajcůvka. [10] 
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Každá z těchto staveb má své evidenční číslo zapadající do systému označování 

jednotlivých investic v rámci Povodí Odry. Systém ochranných opaření je v zásadě tvořen 

protipovodňovými hrázemi. [7], [10] 

 

Tabulka č. 9: Seznam staveb v první etapě výstavby protipovodňových opatření [7], [17] 

Název stavby  Účel stavby 

Stavba č. 1 - Starý Bohumín  Ochrana Starého Bohumína před vodami z 

Odry 

Stavba č. 2 - Bajcůvka Ochrana Starého Bohumína před vodami ze 

zpětného vzdutí z řeky Odry přes tok 

Bajcůvka 

Stavba č. 3 - Bohumínská stružka Ochrana Šunychl před vodami ze zpětného 

vzdutí z řeky Odry přes tok Bohumínské 

stružky 

Stavba č. 4 Hráz Kališčák Ochrana Šunychl před vodami z Odry 

Stavba č. 5 Nad dálnici D47 Úprava a čištění koryta Bohumínské stružky 

Stavba č. 6 Odlehčení pod dálnici D47 K odvádění vod z Bajcůvky a Bohumínské 

Stružky větší než Q1-letá 

Stavba dálnice D47  Odvádění vody z toku Bohumínské stružky 

od průtoku většího než Q1, a odvádění 

dešťové vody z dálnice 

V příloze č. 6 jsou tyto stavby zakresleny v mapách. 

 

V další části práce podrobněji popisuji tyto stavby 

 

Stavba č. 1 - Starý Bohumín  

Účelem této stavby je zajištění ochrany Starého Bohumína před vodami z řeky Odry 

 

� Objekt 1. Výšková úprava hráze Odry 

Výšková úprava stávající hráze bude chránit zástavbu proti vodám z Odry. Celková délka 

upravovaného úseku činí 408 m. Původní hráz bude doplněna hlinitým nebo jílovitým 

materiálem. Navýšení bude činit 0,4 m. Objekt bude navazovat na objekt 2. [7], [17] 
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� Objekt 2. Hráz mezi Odrou a Bajcůvkou 

Nová hráz v délce 561 m chránicí proti zpětnému vzdutí z Odry pod Bohumínem. Hráz bude 

mít v koruně šířku 3,0 m, výška hráze nad terénem činí 1,0 m. [7], [17] 

 

 

� Objekt 3. Protipovodňový uzávěr na Bajcůvce 

Jeho účelem je omezení přítoku vod Odry od cca vody Q10-leté z prostoru pravobřežní 

inundace nad železnicí do chráněného území Starého Bohumína. Jedná se o dočasné opatření 

do vybudování ochrany Vrbice. Neslouží k ochraně proti vodám z Bajcůvky. [7], [17] 

 

 

Stavba č. 2 – Bajcůvka 

Účelem této stavby je ochrana Starého Bohumína před vodami ze zpětného vzdutí 

z řeky Odry přes tok Bajcůvka. [7], [17] 

 

� Objekt 1. Levobřežní hráz Bajcůvky 

Je situována podél levého břehu v trase původní cesty, celková délka stavby je 296 m. Její 

maximální výška nad terénem je 0,8 m. Hráz je zhotovena z hutněného hlinitého materiálu o 

šířce koruny 3 m. Po koruně hráze bude vedena polní cesta. Na dolním konci navazuje na 

objekt 2. stavby č. 1. [7], [17] 

 

� Objekt 2. Pravobřežní hráz Bajcůvky  

Situována částečně podél prvého břehu, celková délka 300 m, je zhotovena z hutněného 

hlinitého materiálu a z betonové zídky, která bude vedena po hraně pozemků. Částečně 

prochází přes původní inundaci. Je zavázána do zvýšeného terénu. [7], [17] 

 

 

Stavba č. 3 - Bohumínská stružka 

Chrání obec Šunychl před zpětným vzdutím z řeky Odry. 

 

� Objekt 1. úprava pravého břehu 

Ohrazování pravého břehu Bohumínské stružky v délce 1403 m. Úprava spočívá ve výškové 

úpravě tak, aby byla vytvořena 3 m široká koruna hráze. Koryto bude mít tvar jednoduchého 
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lichoběžníku, ve dně s šířkou 3 m. Na dolním konci hráze navazuje na hráz stavby č. 6. [7], 

[17] 

 

� Objekt 2. úprava levého břehu  

Chrání obec Šunychl před zpětným vzdutím z řeky Odry. Na dolním konci hráze navazuje na 

hráz stavby č. 4 Ohrazování levého břehu Bohumínské stružky v délce 1545 m. Úprava 

spočívá ve výškově úpravě tak, aby byla vytvořena 3 m široká koruna hráze. Koryto bude mít 

tvar jednoduchého lichoběžníku, ve dně s šířkou 3 m. [7], [17] 

 

 

Stavba č. 4 Hráz Kališčák 

Chrání Šunychl před vodami z Odry 

 

� Objekt SO 01 ochranná hráz  

Hráz mezi rybníkem Kališčák a Šunychlem chrání proti vodám z Odry, délka hráze činí 1,372 

km. K převádění povrchových vod z předhrází přes chráněné území složí propustek. 

K úplnému uzavření při povodni slouží vřetenové šoupátko v šachtě s uzamykatelným 

poklopem. [7], [17] 

 

� Objekt SO 02 komunikace do sportovního areálu  

Je součástí ohrazování Šunychlu proti vodám z Odry. Pro odvádění vod ze záhrází slouží 

upravené původní propustky.  

 

� Objekt SO 03 ochranná hráz  

Hráz slouží k ochraně Šunychlu proti vodám z Odry a Olše, délka hráze činí 596 m. Pro 

odvádění srážkových vod ze silničního příkopu slouží propustek. Navazuje na SO 01. [7], 

[17] 

 

� Objekt SO 04 ochranná hráz 

Je součástí ohrazování (objekt SO 01) Šunychlu proti vodám z Odry. Pro odvádění vod ze 

záhrází slouží upravené původní propustky. [7], [17] 
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� Objekt SO 05 ochranná hráz 

Je součástí ohrazování (objekt SO 01) Šunychlu proti vodám z Odry. Pro odvádění vod ze 

záhrází slouží upravené původní propustky. [7], [17] 

 

 

� Objekt SO 06 úprava propustku pod komunikací ke štěrkovně 

V součastné době je území Bohumína odvodňováno systémem příkopů propojujících pod 

Novým Bohumínem povodí Bajcůvky a Bohumínské stružky. Po výstavbě dálnice D47 bude 

tento systém přerušen a v horní části napojena na odlehčovací příkop. V dolní části pod 

dálnicí bude objekt zachován. Objekt doplňuje komplexní protipovodňovou ochranu, 

převádění povrchových vod bude prováděno (z chráněného prostoru mezi dálnicí D47 a 

silnicí Starý Bohumín - Šunychl) odvodňovací strouhou do Bajcůvky. Za běžného stavu i při 

povodni je objekt otevřen. Uzavřením objektu (vřetenové šoupátko v uzamykatelné šachtě) se 

preferuje odtok povrchových vod do Bohumínské stružky. Využití je například pro odvodnění 

území při rychlém opadání povodně na Olši. [7], [17] 

 

 

Stavba č. 5 Nad dálnici D47 

� Objekt 1. pročištění koryta Bohumínské stružky  

Z koryta budou odstraněny dřeviny a další překážky bránící odtoku vody. Čištění bude 

provedeno v v délce 600 m. [7], [17] 

 

� Objekt 2. úprava koryta Bohumínské stružky  

Koryto bude upraveno v délce 756 m. Výšková úprava levého břehu bude provedena 

navýšením terénu a doplněním hrázky.  Koryto bude upraveno a vyčištěno. [7], [17] 

 

 

Stavba č. 6 Odlehčení pod dálnici D47 

� Objekt 1. ochranná hráz  

Hráz délky 1416 m mezi silnicí na ulicí Opletalova a pravobřežním ohrazováním Bohumínské 

stružky. Součástí hráze je propust, která převádí dešťové vody do Bohumínské stružky. [7], 

[17] 
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� Objekt 2. odlehčovací příkop 

Dolní část odlehčovacího příkopu slouží během povodní k odvádění vod Bajcůvky a 

Bohumínské stružky větší než Q1 Ústí zprava do Bohumínské stružky v jejím 0,965 km. 

Kapacita příkopu je 15 m3/s. Na horním konci navazuje na odvodňovací příkop dálnice D47. 

[7], [17] 

 

Stavba dálnice D47  

� Objekt SO 320 přeložka Bajcůvky 

Objekt řeší křížení dálnice s Bajcůvkou a obsahuje i rozdělovací objekt Bajcůvky. Odděluje 

vody větší než Q1-letá do odvodňovacího příkopu, jehož pokračováním za tělesem dálnice D47 

je odlehčovací příkop. Tento dělící objekt nevyžaduje žádnou obsluhu ani při povodni. [7], 

[17] 

 

� Objekt SO 321 odvodňovací příkop 

Otevřený příkop souběžný s tělesem dálnice mezi jejím 164,1 - 166,0 km. 

Tento příkop slouží k odvádění: 

a) povrchové dálniční vody. 

b) vody z vlastních povodí Bajcůvky a Bohumínské stružky vetší 

než Q1-leté 

c) vody z pravobřežní inundace Odry, které se dostanou do koryta 

Bajcůvky nad železnicí Bohumín Chalupki [7], [17] 
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10.1.2   Druhá etapa výstavby protipovodňových opatření 

Druhá etapa protipovodňové ochrany Bohumína byla naplánovaná na období let 2007 - 

2012 v rámci programu „Prevence před povodněmi, 2. etapa“ budou postaveny celkem tři 

stavby. Tyto objekty budou sloužit především k ochraně před povodněmi pro části Vrbice a 

Pudlov. [10], [17] 

 

� Stavba č. 1 Hráz kolem jezera Kališčák 

Stavba kolem jezera Kališčák doplní dosud vybudovaný systém protipovodňové 

ochrany. Součástí stavby je dokončení ochranné hráze podél ul. Mlýnská v délce 250 m a 

rekonstrukce silničního příkopu podél ulice. [10], [17] 

 

� Stavba č. 2 LB hráz na Orlovské Stružce  

Stavba řeší protipovodňovou ochranu Bohumína - Vrbice, a to vybudováním hrází a 

betonových zídek v místech se stísněnými poměry. Trasa hráze začíná u náspu železniční trati 

Bohumín - Přerov a pokračuje po levém břehu Orlovské stružky, za mostem na silnici I/58 se 

hráz odklání vlevo a vede podél břehu Vrbického jezera až ke stavbě dálnice D47, kde se 

bude zavazovat do násypu silnice I/58. Celková délka hráze je 1775 m. [10], [17] 

 

� Stavba č. 3 Hráz v Pudlově  

Na pravém břehu Odry nad železnicí Bohumín - Chalupki je třeba ochránit části Vrbice a 

Pudlov před inundovanými vodami Odry a omezit průnik těchto vod pod železničním tělesem. 

Za tímto účelem bude vybudována hráz v prostoru Pudlova navazujícího na pravobřežní hráz 

Vrbické stružky a levobřežní hráz Bajcůvky. [10], [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

10.1.3   Objekty sloužící k manipulaci s vodou 

Na některých objektech protipovodňové ochrany se nacházejí součásti, které je potřeba 

ovládat podle momentální situace a stavu vod. Jedná se o objekty umožňující za běžných 

podmínek odtok vody z nebo přes chráněný prostor. Při povodňových stavech pak svým 

uspořádáním, nebo manipulací zabraňují zatopení chráněného území. [7] 

 

Jedná se o tyto objekty: [7] 

� hrázové propusti se zpětnou klapkou a většinou s možností provizorního zahrazení 

� hrázové propusti se zpětnou klapkou a s vřetenovým šoupátkem v šachtě 

� hrázové propusti uzavírané zátkou  

� stavidlový objekt s možností manipulace 

� výusti bez uzávěru 

Tyto objekty provozuje Povodí Odry, spolu s městským úřadem Bohumín (provádí 

HZS). [7] 

 

10.2 Analýza mobilních technických protipovodňových opatření 

Město Bohumín v oblasti mobilních protipovodňových opatření má k dispozici pouze pytle 

plněné pískem. Jsou skladovány v počtu přibližně 1000 ks ve skladě umístěném v Karviné a 

Chotěbuzi. Tyto pytle jsou do města převezeny v případě potřeby a plněny až přímo na místě 

zásahu. V této oblasti vidím jeden z nedostatků ochrany Bohumína před povodněmi. Jeho 

řešení navrhuji v kapitole 11.5 [20] 
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10.3 Zhodnocení protipovodňových opatření 

 

Stav výstavby protipovodňových objektů 

Tabulka č. 10: Stav výstavby protipovodňových opatření [10], [20] 

Projekt  Stav Datum předpokládaného 

dokončení 

Stavba č. 1 - Starý Bohumín  hotovo  

Stavba č. 2 – Bajcůvka hotovo  

Stavba č. 3 – Bohumínská 

stružka 

hotovo  

Stavba č. 4 Hráz Kališčák hotovo  

Stavba č. 5 Nad dálnici D47 ve výstavbě 2012 

Stavba č. 6 Odlehčení pod 

Dálnicí D47 

ve výstavbě 2012 

 

Stavba dálnice D47 Ve výstavbě 2012 

Stavba č. 1 Hráz kolem jezera 

Kališčák (dostavba) 

ve výstavbě 2012 

Stavba č. 2 LB hráz na 

Orlovské stružce 

ve výstavbě 2012 

Stavba č. 3 Hráz v Pudlově ve výstavbě 2012 

 

 

Náklady na výstavbu 

Tabulka č. 11: Náklady na výstavbu protipovodňových opatření [10] 

Etapa výstavby 1.etapa 2.etapa 

Náklady 120mil 70mil 

V tabulce jsou uvedeny předpokládané náklady na výstavbu, jejich hodnoty se můžou 

změnit podle momentálně panujících podmínek. Veškeré náklady na stavbu 

protipovodňových opatření hradí Povodí Odry. [17] 
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Vliv protipovod ňových opatření na území města Bohumína 

Tabulka č. 12: Vybrané vlivy protipovodňových opatření [10] 

Kritéria Význam vliv ů 

Vliv na obyvatelstvo Pozitivní vliv - zvýšení protipovodňové 

ochrany území a přilehlého okolí 

Vliv na vody Pozitivní vliv - zábrana proti vybřežení a 

rozlivům 

Vliv na flóru Pozitivní vliv - úprava koruny stávajících 

hrázek, dosadba doprovodné zeleně a 

začlenění do krajiny, zkulturnění ploch  

Vliv na faunu Negativní vliv – ovlivnění migračních tras a 

živočišných společenstev 

 

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

hrází okolo toků řek, úpravě koryt a k úpravě téměř všech mostních objektů. Tato opatření se 

tedy v dnešní době jeví jako nereálná z hlediska územního plánu a nedostatku finančních 

prostředků.  

Pro město Bohumín je tedy rozhodující dodržení plánovaných termínů dokončení. Do 

této doby není zajištěna celková ochrana města. Nová protipovodňová opatření slouží 

k ochraně města do hodnot Q100-leté vody. Mají chránit převážnou část města proti povodním. 

Na území Bohumína stále zůstávají oblasti, které nejsou proti povodním chráněna téměř 

vůbec. Jedná se především o oblasti zaplavované řekou Olší. Je tedy jasné, že k dnešnímu dni 

protipovodňová ochrana města Bohumína není dostačující. Ochrana bude dostačující po 

dokončení plánovaných staveb. Po dokončení staveb protipovodňové ochrany bude nutno 

aktualizovat povodňový plán města.  

 

V Příloze č. 5 je vyznačeno záplavové území po dokončení 1. etapy protipovodňových 

opatření. 
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11 NÁVRH OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ 

PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY 

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

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

povodni jako v roce 1997, kdy průtoky na řece Odře značně přesahovaly limity Q100-leté vody, 

by účinek nových protipovodňových opatření zaplavení města nezabránil. [20] 

Mnou navrhovaná opatření na zlepšení stavu protipovodňové ochrany Bohumína se 

týkají vylepšení stávajících protipovodňové ochrany. 

 

11.1 Úprava povodňového plánu 

 

Tabulka č. 13: Seznam úprav v povodňovém plánu 

Věc  Místo Problém Řešení 

1.  Záplavové území Šunychl Skutečnost 

nesouhlasí s reálným 

stavem, ohrožení 

chráněného území 

Vyznačení 

skutečného stavu, 

vybudování hráze 

2. Vodočetné latě Bohumínská stružka 

Bajcůvka 

Nejsou k dispozici Doplnění 

 

 

1. Jedná se především o nesrovnalosti v mapových podkladech povodňového plánu 

města v části Šunychl, kde se vyznačená záplavová území na jednom místě neshodují se 

skutečností. Tato oblast se nachází pod úrovní okolního terénu a už při větší srážkové činnosti 

zde dochází k akumulaci vody, která nemá kam odtékat. Při povodních je toto území (viz 

obrázek níže) pravidelně zaplavováno. Důsledkem toho dochází k zaplavování chráněného 

území a k ohrožení několika domů.  

 



 

36 

 
Obrázek č. 4: Vyznačená oblast nezaznačeného záplavového území [7] (upraveno) 

 

1. Nejúčinnějším řešením tohoto problému by bylo navýšení komunikace mezi 

Bohumínskou stružkou a odlehčovacím příkopem v délce cca 150 m. Tato komunikace by 

sloužila jako hráz oddělující zaplavené území od chráněného. Při vzniku povodně a 

následného zatopení vyznačeného území by se voda nepřelila do obydlené oblasti. Do doby 

než dojde k výškové úpravě komunikace, je možnost použití prvků mobilní protipovodňové 

ochrany. Vzhledem k délce potřebné hráze cca 150 m se toto řešení jeví jako reálné.  
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2. Ve všech mapových podkladech se nachází několik objektů, které ve skutečnosti na 

daném místě nejsou. Jedná se především o všechny vodočetné latě na menších tocích a o 

jednu hrázovou propust. Mělo by tedy dojít ke kontrole všech dokumentů v povodňovém 

plánu a porovnání se skutečným stavem.  

 
Obrázek č. 5: Vyznačení míst chybějících vodočetných latí [7] (upraveno) 

 

11.2 Doplnění objektů k manipulaci s vodou 

 

Tabulka č. 14: Seznam chybějících objektů k manipulaci s vodou 

Věc  Místo Problém Řešení 

1. Hrázové propusti Šunychl Libovolná 

manipulace 

nepověřenými 

osobami 

Nahrazení stávajících 

propustí za 

uzamykatelné 

2. Možnost uzavíraní 

toku Bohumínské 

stružky 

Nový Bohumín Možnost průtoku 

kontaminované vody 

Vybavení toku 

uzavíratelným 

zařízením 
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1. Nejvíc objektů k manipulaci se nachází v části Šunychl, kde je s těmito objekty 

největší problém. Odvodňovací systém v této oblasti je většinou vybaven hrázovými 

propustmi se zpětnou klapkou, které umožňují bezproblémové odtékání dešťové vody 

z chráněného území. A v případě povodně se tlakem vody v opačném směru uzavřou a 

zabraňují zatopení chráněného území. Místní obyvatelé bez rozmyšlení blokují tyto zpětné 

klapky pro lepší odtok dešťové vody a v případě, že dochází ke zvýšení hladiny v tocích, tyto 

zablokované zpětné klapky přestanou plnit svou funkci a dochází k zaplavování chráněného 

území. V některých případech je již hladina tak vysoko, že tyto klapky nelze uvolnit a území 

je nekontrolovatelně zaplavováno. Jako jedno z nejrozumnějších řešení tohoto problému je 

nahrazení všech starých propustí novými objekty hrázových propustí se zpětnou klapkou 

s vřetenovým šoupátkem v šachtě, kterou lze uzamknout. 

 

2. Další problém by mohl nastat v případě, že by došlo k zatopení areálu firmy 

Bochemie, mohlo by dojít ke kontaminaci toku Bohumínské stružky, která protéká chráněným 

územím městské části Šunychl a k následnému ohrožení obyvatel. Tento problém z malé části 

řeší projekt odlehčovacího příkopu, který odvádí vody z Bohumínské stružky mimo chráněné 

území. V místě, kde se příkop napojuje na Bohumínskou stružku, by měla být možnost 

úplného uzavření vtékání vody do Bohumínské stružky, tím by se zabránilo ohrožení 

chráněného území. 

 
Obrázek č. 6: Oblast pro zřízení prvku k uzavírání Bohumínské Stružky [7] (upraveno) 
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11.3 Úprava některých mostních objektů 

V případě zvýšení vodní hladiny dochází na mnoha místech k tomu, že mostní 

konstrukce brání průtoku vody, a tím dochází ke vzdutí toku nebo k poškození mostů. Pro 

ukázku jsem vybral jen některé nevyhovující mostní objekty.  

 

� Na Odře 

Tabulka č. 15: Vybrané nevyhovující mostní objekty na řece Odře [3] 

Objekt Umístění na toku [km] Zásah do průtoku 

Železniční most Bohumín 7,406 34 cm do Q100 

 

� Na Olši 

Tabulka č. 16: Vybrané nevyhovující mostní objekty na řece Olši [3] 

Objekt  Umístění na toku [km] Zásah do průtoku 

Lávka 20,495 56 cm do Q100 

 

� Na Bohumínské stružce 

Tabulka č. 17: Vybrané nevyhovující mostní objekty na toku Bohumínská stružka [3] 

Objekt Umístění na toku [km] Zásah do průtoku 

Lávka 6,295 63 cm do Q100 

Most Bochemie 5,605 84 cm do Q100 

Most ČD 4,595 56 cm do Q100 

 

Řešení problému s mostními konstrukcemi je velmi složité. Jediné řešení by bylo 

postavení nových mostů a lávek. Toto opatření se tedy jeví jako nejméně reálné z hlediska 

profilu krajiny a nedostatku finančních prostředků. U stávajících mostních objektů se tedy 

nepředpokládají jakékoliv úpravy. U nově budovaných mostních objektů je třeba dodržovat 

jejich výšku nad předpokládanou výškou hladiny při průtoku Q100-leté vody. 
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11.4 Pravidelná údržba a čištění koryt toků 

Jedná se především o pravidelnou údržbu koryt menších toků a poldru. Údržba by se 

zaměřila na odstraňování překážek, které zabraňují plynulému odtoku vody - především 

spadlé stromy, odpadky a ostatní překážky. Je třeba udržovat i přilehlé okolí toků 

prořezáváním břehových porostů, sečením trávy podél břehů a odklízením černých skládek. 

Stanovit pravidelné intervaly, kdy budou udržovací práce na tocích prováděny. 

 

11.5 Využívání prvků mobilní protipovodňové ochrany 

Ve městě Bohumín by našlo bohaté uplatnění i početnější využívání prvků mobilní 

protipovodňové ochrany. Prvky jako pryžové vaky plněné vodou a pytle plněné pískem by 

bylo možno využít při lokálních záplavách, kdy by pomohly udržet vody menších toků ve 

svém korytě a zamezit tak vzniku škod na majetku. Další velkou službu by tyto mobilní 

stavby poskytly u důležitých staveb, jako jsou například Městský úřad, Bohumínská městská 

nemocnice, provozy velkých firem a všude tam, kde vznikají velké škody již při velmi nízké 

hladině vody v budově. Dále by tyto prvky našly uplatnění u jednotlivých rodinných domů, 

které se nacházejí v oblastech mimo chráněné území. Město Bohumín by mělo dokoupit větší 

množství pytlů a zvážit možnost nákupů pryžových vaků plněných vodou. 

 

11.6 Nahrazení rotačních sirén za elektronické 

Toto opatření má velký význam vzhledem k varování obyvatelstva. Nynější rozmístění 

elektronických sirén je především v centru města, kde souvisí s havarijním plánováním ve 

firmě Bochemie s.r.o. Okrajové části Bohumína, kde povodně dosahují největší škody, jsou 

vybaveny jen rotačními sirénami. Jedná se o nahrazení osmi rotačních sirén za elektronické. 

Hlavní výhoda elektronických sirén spočívá v možnosti doplnění varovného signálu o 

verbální sdělení. Toto opatření by našlo využití nejen při povodních, ale také při jiných 

mimořádných událostech. Navrhuji nahrazení osmi rotačních sirén za elektronické. Cena 

jedné elektronické sirény se pohybuje kolem 300 000 Kč. Nahrazení všech rotačních sirén by 

tedy stálo cca 2 400 000 Kč. 
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12 ZÁVĚR 

Po povodni v červenci 1997 se prokázalo, že město Bohumín nebylo dostatečně 

připraveno na řešení povodní velkého rozsahu. Vyšly najevo nedostatky v povodňovém plánu 

města, nebyly udržovány koryta toků, nebyly vybudovány žádné protipovodňové hráze, které 

by chránily město před velkými vodami z řeky Odry a ostatních toků. 

Po této katastrofální události bylo rozhodnuto o výstavbě několika protipovodňových 

objektů a o změně přístupu povodňového orgánu města k řešení povodní. Analýzou těchto 

nových protipovodňových opatření jsem došel k závěru, že v dnešní době je protipovodňová 

ochrana města nedostačující. Většina nových objektů protipovodňové ochrany Bohumína je 

mezi sebou propojena nebo funkce jednoho objektů závisí na funkci jiného. Je tedy jasné, že 

tato opatření budou plně funkční jen tehdy, až budou všechny dokončeny. Jejich dokončení je 

plánované na rok 2012. Do doby, než budou dokončeny všechny plánované projekty, které 

mají chránit město proti Q100-leté vodě, nezbývá než doufat, že žádná povodeň velkých 

rozměrů nenastane.  

Na základě analýzy jsem zjistil nedostatky týkající se povodňového plánu města, kde se 

některé prvky neshodují se skutečností, což s sebou přináší další problémy, pro které navrhuji 

řešení. Další nedostatky vidím v některých objektech, které slouží k manipulaci s vodou. 

Poukazuji na důležitost udržování čistoty a průchodnosti koryt toků a dále na možnosti 

většího využívání prvků mobilní protipovodňové ochrany. Další vylepšení ochrany území 

města Bohumín a to nejen při povodni se týká varování obyvatelstva. 

Má bakalářská práce měla za cíl navrhnout opatření na zlepšení stavu protipovodňové 

ochrany Bohumína podle provedené analýzy. Mnou navrhovaná opatření jsou tedy splněným 

cílem této práce.  

Přínosem mé bakalářské práce je především komplexní zpracování protipovodňové 

ochrany města Bohumín. Výsledky získané touto prací by mohly mít přínos nejen pro 

subjekty zabývající se řešením protipovodňové ochrany města Bohumín, ale také jako vzor 

pro řešení problémů s povodněmi v jiných městech. 
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