
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protipovodňová opatření na horním toku řeky 

Opavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Rudolf Čech 

Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský 

Datum zadání diplomové práce: 15. 06. 2011 

Termín odevzdání diplomové práce: 20. 04. 2012 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně pod 

vedením doc. Dr. Ing. Michaila Šenovského. 

V Mokrých Lazcích  …………………………………. 

  Podpis 



 

Anotace 

ČECH, Rudolf. Protipovodňová opatření na horním toku řeky Opavy. Ostrava, 20. 04. 2012. 

Diplomová práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. 

Dr. Ing. Michail Šenovský. 

Práce stručně popisuje systém ochrany před povodněmi v zákonných normách České 

republiky. Jsou v ní uvedeny teoretické základní činnosti protipovodňových orgánů obcí, obcí 

s rozšířenou působnosti, krajů a ústřední protipovodňové komise. Po té se v práci popisuje 

oblast horního toku řeky Opavy s mapovými podklady záplavového území, popis 

plánovaného protipovodňového opatření, které se bude v oblasti horního toku řeky Opavy 

budovat. V závěru práce byly provedeny analýzy týkající se finančního zhodnocení celého 

díla na horním toku řeky Opavy, analýza rizik a zranitelnosti v souvislosti s povodněmi ve 

městě Krnov, která lze aplikovat i na ostatní města a obce leţící na horním toku řeky Opavy. 

V samotném závěru je navrhnuta metoda pro výpočet účinnosti protipovodňového opatření. 
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Anotace 

 

ČECH, Rudolf. Flood control on the upper reaches of Opava river. Ostrava, 20. 04. 2012. 

Thesis. VSB – Technical University of Ostrava. Thesis supervisor doc. Dr. Ing. Michail 

Šenovský. 

The thesis briefly describes the system of flood protection in the legal standards of the Czech 

Republic. There are mentioned basic theoretical activities of flood control authorities of 

municipalities, municipalities with extended competence, counties and the central flood 

committee. The thesis also describes the area of the upper reaches of Opava river with map of 

the flooded area, a description of planned flood protection which will be build in the upper 

reaches of Opava river. In the conclusion were performed: analyzes of the financial evaluation 

of the whole project on the upper reaches of Opava river, risk analysis and vulnerability 

related to floods in Krnov which can be applied to other cities and towns located on the upper 

reaches of Opava river. At the end of this thesis there is designed a method for calculating the 

effectiveness of flood protection. 
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1 Úvod 

Myšlenka vytvoření protipovodňového opatření na horním toku řeky Opavy nevznikla 

v důsledku velkých povodní roku 1997, ale zmínky o tomto opatření nacházíme jiţ mnohem 

dříve. První zmínky o přehradě v Nových Heřmínovech se datuji na rok 1923, ale vlivem 

hospodářské krize byla výstavba pozastavena. I účel této přehrady se v průběhu historie 

měnil. Od zajištění stabilního průtoku v řece Opavě, zásobování plánovaného kanálu Dunaj – 

Odra, zásobování pitné vody, krytí plánovaných potřeb pro zemědělskou závlahu u měst 

Krnov a Opava. V neposlední řadě prvek protipovodňové ochrany funkce obcí leţících 

na řece Opavě. V tomto duchu se myšlenka vybudování přehrady v Nových Heřmínovech 

vypracovala i v dnešní podobě. Kdy během plánování a rozboru území vznikaly i varianty 

moţných řešení od nulté varianty (nevytvoření ţádné podoby ochrany), velké přehrady 

v Nových Heřmínovech a další související opatření aţ po výsledný návrh, který bude 

proveden v oblasti horního toku řeky Opavy, a to menší nádrţ v Nových Heřmínovech a další 

související opatření. 

Vzniklo několik studií popisující tuto oblast a moţná řešení protipovodňového opatření. 

Situace v této oblasti není však jednoduchá a to z několika moţných důvodů: oblast 

se částečně nachází v CHKO Jeseníky, charakteristika území a rozloţení obcí na řece Opavě 

a v neposlední řadě i fakt, ţe řeka Opava je pod městem Krnov hraniční řekou s Polskou 

republikou. Proto se přístup k protipovodňovému opatření na této řece komplikoval 

a respektive je stále v zájmu, aby protipovodňové opatření mělo co moţná nejmenší dopad 

na obyvatelstvo a na ţivotní prostředí, protoţe výstavba přehrady a dalších navazujících 

opatření je velký zásah nejen do ţivotního prostředí, ale i do ţivota obyvatel. 

V práci bude provedena rešerše zákonných norem, které jsou důleţité pro ochranu před 

povodněmi, související literatury zabývající se protipovodňovou ochrannou a studie týkající 

se samotného protipovodňového opatření na horním toku řeky Opavy. Dále bude popsána 

samotná oblast horního tok řeky Opavy a výsledného protipovodňového opatření na horním 

toku řeky Opavy. 
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1.1 Cíl práce 

Cílem práce je provedení analýzy účinnosti protipovodňového opatření na horním toku řeky 

Opavy. 

Diplomová práce představuje seznámení se zájmovou oblastí horního toku řeky Opavy, popis 

a analýzu účinnosti navrhovaného protipovodňového opatření. Dále budou uvedeny základní 

informace o protipovodňovém opatření na horním toku řeky Opavy a jeho účinnosti, dále 

způsob jiného řešení, neţ je navrhované. Tímto si můţe udělat svůj vlastní názor na zvolené 

řešení. 

1.2 Rešerše 

ČECH, Rudolf. Analýza základních chatrakteristik připravovaného vodního díla Nové 

Heřmínovy. Ostrava, 2010. Bakalářská práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita 

Ostrava. Vedoucí práce Ing. Jaroslav Kovařík Ph.D. [1.] 

Bakalářská práce popisující Menší nádrţ Nové Heřmanovy a popis celého protipovodňového 

opatření na horním toku řeky Opavy jeho dopady na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 

 

Materiály firmy Povodí Odry a.s., Studie menší nádrže Nové Heřmínovy v kombinaci 

s dalšími opatřeními v povodí toku řeky Opavy, 2007. [2.] 

Studie pro Povodí Odry a.s. zpracovaná prostřednictvím firmy Pöyry Enviroment a.s. Ve 

studii jsou popsány důvody výstavby protipovodňového opatření, popis protipovodňového 

opatření, navrhované varianty, výsledná varianta, dopady na obyvatelstvo, náklady na 

výstavbu protipovodňového opatřená a další související věci s protipovodňovým opatřením. 

 

KOVÁŘ, Milan. Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi: příručka pro orgány 

státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Vyd. 1. 

Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003, 39 

s. ISBN 80-86640-17-5. [4.] 

Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické a podnikající fyzické osoby. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Dana. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA, Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství. Havarijní plánování 3. část, 

Plány konkrétních činností. Ostrava, 2002. [5.] 
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Text, ve kterém jsou uvedeny plány konkrétních činností, k čemu slouţí a obsahy 

jednotlivých plánů. 

 

ČAMROVÁ, Lenka a Jiřina JÍLKOVÁ. Povodňové škody a nástroje k jejich snížení: příručka 

pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. 

Vyd. 1. Praha: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulty 

národohospodářské, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006, 418 s. ISBN 80-866-8435-0. 

[6.] 

Publikace popisující klasifikaci povodňových škod, zhodnocení a popis výdajů vyvolaných 

v důsledku povodní a moţnosti sniţování budoucích škod vyvolaných vlivem povodní. Dále 

se zabývá ekonomickým, technickým a environmentálním pohledem na povodňovou 

problematiku. 

 

Informační systém EIA, Záměry na území ČR, Název: Nádrž Nové Heřmínovy, úprava Opavy 

a související opatření. Str. 214. Poslední úprava 20. 02. 2012. Zhotoveno firmou AMEC s.r.o. 

ve spolupráci s firmou G-Consult, spol. s.r.o., vypracování záměru dne 2009. dostupné 

z: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP291 [10.] 

Jedná se o záměr vypracovaný ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na 

ţivotní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona 

č. 216/20007 Sb. Dokument je výsledný souhrn odborníků specializovaných na oblasti 

ţivotního prostředí. Záměr popisuje celé plánované opatření, jednotlivé jeho celky, co bude 

provedeno v průběhu realizace jednotlivých částí v obcích leţících na řece Opavě a přítocích. 

Dále je zde popsán celkový vliv na ţivotní prostředí (přímé a nepřímé dopady). 

 

Základní zákony řešící ochranu před povodněmi: 

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

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

předpisů. 

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

předpisů. 

 

Další související zákonné podklady a metodiky řešící ochranu před povodněmi: 
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 Usnesení vlády č. 328/2000 Sb., Strategie ochrany před povodněmi pro území České 

republiky. 

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

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

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

provádění činnosti souvisejících se správou vodních toků. 

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

vodních děl. 

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Metodický pokyn Ministerstva ţivotního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní 

povodňové sluţby (Věstník MŢP č. 7/2003). 

 Metodický pokyn Ministerstva ţivotního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad 

za povodní (Věstník MŢP č. 4/1999). 

 Metodický pokyn Ministerstva ţivotního prostředí pro stanovení účinků zvláštních 

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

1.3 Seznam použitých zkratek 

MNNH – Menší nádrţ Nové Heřmínovy 

SPA – Stupně povodňové aktivity 

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

PKMSK – protipovodňová komise Moravskoslezského kraje 

MSK – Moravskoslezský kraj 

HZS – hasičský záchranný zbor 

IZS – integrovaný záchranný systém 

ÚPO – Ústřední protipovodňový orgán 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

MU – mimořádná událost 

1.4 Vysvětlení pojmů 

Povodně: 

 Dle zákona [3.] se povodní rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků 

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

vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škodu 
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tím, ţe z určitého území nemůţe přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavování území při soustředěném odtoku 

sráţkových vod. 

n-letá povodeň: 

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

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

Retenční schopnost krajiny: 

 Taková schopnost krajiny, která zaručí zadrţení vody nacházející se na daném území. 

Riziko: 

 Funkce pravděpodobnosti a velikosti ztrát. 

Nebezpečí: 

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

lidském zdraví nebo ţivotech, majetku nebo ţivotním prostředí [7.]. 
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2 Ochrana před povodněmi 

Co si představit pod pojmem ochrana před povodněmi: 

 „Opatření k předcházení a zamezení ohroţení zdraví, ţivotů a majetku občanů, 

společnosti a ţivotního prostředí při povodních prováděná především systematickou 

prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní. 

Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení 

krizové situace krizovými plány[3.].“  

 

Ochranu před povodněmi můţeme rozdělit do tří základních skupin: 

1) Přirozená ochrana 

2) Technická ochrana 

3) Prevence před povodněmi 

ad 1) přirozená ochrana před povodněmi 

Pod přirozenou ochranou před povodněmi si lze představit samotné retenční schopnosti 

krajiny. Tato schopnost či vlastnost krajiny je realizována pomocí rostlin a půdy v oblasti 

povodí a záplavového území. 

V dřívějších dobách docházelo k neúměrnému ovlivnění tohoto území. Kdy se tyto plochy 

například začaly vyuţívat k zemědělství, docházelo k výměně vegetace (např. monokultury 

lesu), k narovnáváni koryta řeky, k odvodnění území, hrazení řek, neuváţená výstavba 

v záplavovém území, atd. Toto všechno vedlo k negativnímu dopadu v záplavovém území. 

V dnešní době je obnovená snaha na vznik přirozené retenční schopnosti povodí řek. Ve své 

podstatě to znamená, ţe je snahou o to, aby voda (např. dešťová) zůstávala, pokud moţno, co 

nejdéle v oblasti kde spadla, a docházelo k postupnému odvodnění t této oblasti. 

ad 2) technická ochrana před povodněmi 

Technická ochrana před povodní je za potřebí v oblasti kde dochází k ohroţení lidí a majetku. 

Tato ochrana je prováděna několika způsoby, jako například hráze, suchých poldrů, úpravy 

koryta řeky, zvyšováním retenční schopnosti řeky, atd. Je snahou o to, aby takto upravované 

prostředí bylo schopno odolávat povodním na hodnotě Q100. Moţnosti technické ochrany 

před povodněmi jsou však omezeny a to pro kaţdou lokalitu či území jinými faktory. Ve své 

podstatě je tato ochrana dalším zásahem do přirozeného kontinua řeky a při neuváţeném 

postupu, můţe docházet k jinému ohroţení. Navíc nelze tímto zásahem říci, ţe území takto 

upraveno, je bezpečné a odolné vůči povodním (např. dochází k povodí o hodnotě Q1000). 
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Moţné technické opatření pro ochranu před povodněmi: 

 výstavba hrází, 

 výstavba suchých poldrů, 

 zvyšování kapacity koryta řeky, 

 vytvoření povodňových kanálů, 

 vyuţití mobilních ochranných prvků (toto opatření má však omezené moţnosti vyuţití, 

území takto chráněné, se musí předem připravit na takovouto moţnost ochrany), 

 atp. 

ad 3) prevence před povodněmi 

Prevence před samotnými povodněmi můţeme rozdělit na dva samostatné prvky. 

A. Prevence zajištěná státem (obcí): 

 vymezení záplavového území, 

 předpovídání povodní, 

 vytvoření systému varování (povodňová informační sluţba), 

 zvládaní krizové situace pomocí krizových plánů. 

B. Individuální ochrana: 

 stavební opatření (při stavbě nemovitosti pouţití takových materiálu 

a konstrukcí, které vydrţí případné zatopení nemovitosti), 

 pojištění majetku proti povodním / záplavám, 

 prevence chování. 

2.1 Dělení povodní 

Druhy přirozených povodní: 

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

dešťových sráţek), 

 letní povodně (vznikající vlivem dlouhodobých dešťů), 

 letní povodně (způsobené krátkodobými dešti velké intenzity) a 

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

vzdutí vodní hladiny na vodním toku). 

Zvláštní povodně: 

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

stavu nebo havárii na vodním díle. 
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2.2 Stupně povodňové aktivity 

Na vodním toku či vodním díle se sledují směrodatné limity. Při překročení stanovených 

hodnot se vyhlašují jednotlivé stupně povodňové aktivity, na které jsou navázána operativní 

opatření. Vyhlášení a odvolání SPA provádí povodňové orgány, zároveň jsou povinné 

informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu. 

Jednotlivé stupně povodňové aktivity: 

I. SPA – STAV BDĚLOSTI 

 jediný ze SPA, který není vyhlašován, ale nastává při nebezpečí vzniku 

přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takovéhoto nebezpečí, na 

vodním díle. Tento stupeň nastává dosaţením sledovaných mezních hodnot, 

které by mohly vést ke vzniku přirozené povodně, 

 zahájení činnosti povodňové, hlásné a hlídkové sluţby, 

 povodňová sluţba vydá výstraţnou informaci o moţnosti vzniku povodně. 

II. SPA – STAV POHOTOVOSTI 

 SPA se vyhlašuje v případě, kdy přirozená povodeň přeroste v povodeň 

a nedochází k velkým rozlivům nebo ke vzniku škod mimo koryto řeky, na 

vodním díle se stav pohotovosti vyhlašuje v případě překročení mezních 

hodnot z hlediska bezpečnosti, 

 zahájení činnosti povodňových orgánů a dalších orgánu dle povodňového 

plánu, 

 uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, 

 zahájení činnosti ke zmírnění průběhu povodně dle povodňového plánu. 

III. SPA – STAV OHROŢENÍ 

 SPA je vyhlašován v případě bezprostředního nebezpečí vzniku škod většího 

rozsahu, ohroţení ţivotů a majetku, na vodním díle se vyhlašuje, dojde-li 

k dosaţení kritických hodnot z hlediska bezpečnosti, 

 na vodním díle se zahajují nouzové opatření, dále se provádí zabezpečovací 

práce, záchranné práce nebo evakuace dle povodňového plánu. 

2.3 Povodňové orgány [4.] 

Povodňové orgány řídí ochranu před povodněmi. Ochrana zahrnuje přípravu na povodňové 

situace, organizaci a kontrolu všech činností před, během a po povodni. Povodňové orgány 

řídí své činnosti dle povodňových plánů. 
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Povodňové orgány mimo období povodně jsou: 

 orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti a v hlavním městě Praze úřady městských 

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, 

 krajské úřady, 

 Ministerstvo ţivotního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší 

Ministerstvu vnitra. 

V období povodně jsou povodňovými orgány: 

 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 povodňové komise. 

2.3.1 Povodňové orgány obcí [4.] 

Obecní rada zřizuje povodňovou komisi obce, pokud je území obce ohroţeno povodněmi. 

Předseda povodňové komise je starosta obce a další členy komise jmenuje ze zastupitelstva 

obce nebo fyzické či právnické osoby kompetentní k ochraně před povodněmi. Povodňové 

orgány obce jsou podřízené povodňovým orgánům obce s rozšířenou působnosti. 

Povodňové orgány obcí plní úkoly na území obce, a to např.: 

 zpracovávají povodňový plán obce, 

 potvrzují soulad věcné a grafické částí povodňových plánů, 

 prověřuji připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 

 organizují a zabezpečují hlásnou a hlídkovou sluţbu, 

 varují fyzické a právnické osoby na území obce, 

 atd. 

2.3.2 Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností [4.] 

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. 

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi a je zároveň jejím 

předsedou. Další členové komise jsou jmenování ze zaměstnanců obce s rozšířenou 

působností, zástupců orgánu a právnických osob, kteří jsou zařazení do systému ochrany před 

povodněmi. 
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Povodňový orgán obce s rozšířenou působností plní zejména tyto úkoly: 

 potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňového plánu obcí s povodňovým 

plánem obce s rozšířenou působnosti, 

 zpracovávají povodňový plán obce s rozšířenou působností a předávají ho ke schválení 

správci povodí, 

 organizují provádění povodňových prohlídek, 

 prověřují připravenost účastníku ochrany dle povodňového plánu, 

 atd. 

2.3.3 Povodňové orgány krajů [4.] 

Hejtman kraje zřizuje povodňovou komisi kraje a zároveň je jejím předsedou. Další členové 

povodňové komise kraje jsou jmenování ze zaměstnanců krajského úřadu, příslušných 

správců povodí, zástupců orgánu a právnických osob, které jsou zařazeny do povodňového 

plánu kraje. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. 

Povodňový orgán kraje plní tyto úkoly: 

 potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňového plánu kraje s povodňovými 

plány obce s rozšířenou působnosti, 

 zpracováva povodňový plán kraje, 

 prověřují účastníky ochrany před povodněmi dle povodňového plánu, 

 vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity, 

 atd. 

2.3.4 Ústřední povodňový orgán [4.] 

V rámci plnění ochrany před povodněmi je ústředním povodňovým orgánem Ministerstvo 

ţivotního prostředí. 

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda, předsedou je Ministr ţivotního prostředí 

a místopředseda je Ministr vnitra. 

2.4 Povodňový plán 

Povodňovým plánem se rozumí souhrn organizačních a technických opatření slouţící ke 

zmírnění nebo odvrácení škod při povodních na ţivotech a zdraví obyvatel a na ţivotním 

prostředí. Povodňový plán řeší ochranu určitého území, vodní tok, objekt a stavbu. 

Druhy povodňových plánů: 

 povodňový plán obce, na jejímţ území můţe dojít ke vzniku povodně, 
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 povodňový plán okresu, 

 povodňový plán ucelených povodí, 

 povodňový plán České republiky. 

Podklady pro vypracování povodňového plánů: 

 hydrologické a hydraulické údaje, 

 technické údaje, 

 organizační údaje. 

  

Obsah povodňového plánu: 

1) Věcná část 

a. Údaje pro zajištění ochrany před povodněmi objektu, obce, uceleného 

povodí nebo územního celku. 

b. Limity pro vyhlášení SPA. 

2) Organizační část 

a. Jmenné seznamy a adresy. 

b. Způsob spojení účastníku ochrany před povodněmi. 

c. Úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi. 

d. Organizace hlásné a hlídkové sluţby. 

3) Grafická část 

a. Mapy. 

b. Evakuační trasy a místa soustředění. 

c. Hlásné profily. 

d. Informační místa. 

2.5 Povodňový plán Moravskoslezského kraje 

Povodňový plán Moravskoslezského kraje (dále plán MSK) má klasickou strukturu (viz 

kapitola 2.4). V tabulce 1 jsou uvedeny činnosti jednotlivých sloţek povodňové komise 

Moravskoslezského kraje. Plán MSK je zpracován dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

a o změně některých zákonu (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tento plán 

se zabývá a popisuje oblast povodí Odry. Jeho jednotlivé vodní toky a díla, hydrologické 

údaje celého MSK (např. hlásné profily, hodnoty povodňových průtoků, postupové doby 

povodňových průtoků, atd.), manipulační pravidla významných vodních děl nacházející 

se v MSK, ohroţené prvky infrastruktury rozdělené podle dílčích povodí, všeobecné 

informace o SPA, přirozené povodní, zvláštní povodní, apod. uvádí se zde platná legislativa, 
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apod. Ve své organizační částí plán MSK popisuje činnost a působnost povodňové komise 

MSK, předpovědní a hlásné sluţby a jednotlivé spojení na orgány a organizace činné 

v povodňové sluţbě. V závěru jsou zde uvedeny mapové doklady, názorná ukázka přenosu 

informací a odkazy na měřící stanice povodí Odry. [7] 

Tabulka 1: Povinnosti složek uvedené v povodňovém plánu Moravskoslezského kraje [7] 

Předseda PKMSK 1. řídí práci komise a odpovídá ÚPO za jejich činnost 

  2. informuje pravidelně ÚPO a podle potřeby i ostatní ústřední a podřízené 

    orgány o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních k 

    ovlivnění povodní 

  3. jmenuje a odvolává členy PKMSK z řad příslušných orgánů nebo organizací 

  4. činí neodkladné opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení 

  5. žádá o svolání Ústřední povodňové komise 

  6. účastní se na vyžádaní jednání Ústřední povodňové komise 

Krajský úřad MSK 1. zabezpečuje vazbu na orgány státní správy a samosprávy 

Povodí Odry s.p. 1. navrhuje vyhlášení a odvolání SPA 

  2. připravuje podklady pro jednání PKMSK 

  3. monitoruje a vyhodnocuje stav a bezpečnost vodních děl 

HZS MSK 1. koordinuje a provádí záchranné práce 

  2. zabezpečuje vazbu na IZS 

  3. zabezpečuje vyrozumění a svolávaní členu PKMSK 

  4. předává informace hlásné povodňové služby 

  5. předává informace ČHMÚ určeným členům PKMSK 

  6. zabezpečuje varování a vyrozumění ohrožených subjektů 

  7. zabezpečuje bezpečnost na vodních tocích a dílech 

  8. organizuje a koordinuje evakuaci, a s ní spojené činnosti 

  9. označuje oblasti ohrožené povodní 

  10. organizuje a koordinuje humanitární pomoc 

Policie ČR 1. chrání bezpečnost osob a majetku 

  2. dohlíží na bezpečnost silničního provozu 

  3. zabezpečuje dodržování veřejného pořádku 

Krajská hygienická 1. koordinuje práci na postiženém území 

stanice 2. zajišťuje výpomoc při ochraně zdraví a životů obyvatel na území 

    postiženém povodní 

  3. zajišťuje rozbory pitné vody na území povodně 

  4. monitoruje epidemiologickou situaci na celém území 

Český 1. předvídá vývoj počasí a informuje o tomto vývoji 

hydrometeorologický 2. sleduje aktuální srážky, vodní stavy a průtoky a předpokládá 

ústav   další vývoj 
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3 Povodí řeky Opavy 

Povodí řeky Opavy je součástí mezinárodního povodí Odry (znázorněno na obrázku 1), které 

je nejmenším povodím v České republice a rozléhá se na ploše 6 252 km
2
. 

 

Obrázek 1: Oblast povodí Odry [1.] 

 

„Oblast povodí horní Opavy, aţ po soutok s řekou Moravice, má rozlohu 946 km
2
. Jedná 

se o grafiky rozmanitou oblast. V západní části se nachází masiv Hrubého Jeseníku 

s nejvyšším vrcholem Pradědem sahající do výšky 1 492 m. n. m., v horní části povodí je 

vysoký podíl zalesnění (v povodí Opavy nad městem Krnov se jedná o téměř 77 % 

zalesněného území a v povodí Opavice nad městem Krnov je podíl zalesnění téměř 72 %). 

Ve směru k východní části přechází přes masiv Nízkého Jeseníku do níţiny Opavsko-

Ostravské pánve, která je z velké části vyuţívaná jako zemědělská plocha. Z velké části se 

povodí nachází v oblasti Chráněné krajinné oblasti Jeseníky[1.].“ 

„Samotná řeka Opava pramení v Hrubém Jeseníku v rašeliništích u Rejvízu. Teče východním 

směrem, po 5-ti km se stáčí směrem na jih k městu Vrbno pod Pradědem, kde se do ní vlévají 

řeky Střední a Bílá Opavy. Další větší přítoky se vlévají, aţ po desítkách kilometrů, jsou to 

přítoky Opavice (ve městě Krnov) a dále Číţina. Opavice a část Opavy pod Krnovem tvoří 
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velkou část severovýchodní hranice České republiky a Polskou republikou. Tvar povodí řek 

Opavy a Opavice je podélný[1.]. 

3.1 Aktuální ochrana před povodněmi horního toku řeky Opavy 

Oblast horního toku řeky Opavy, je ve stádiu, kdy jsou jednotlivé úseky částečně 

bez protipovodňové ochrany a povodně se zde opakují prakticky co rok (např. pod obcí Nové 

Heřmínovy, zde je protipovodňová ochrana na hodnotě Q2). 

V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty n-letých průtoků (m
3
.s

-1
) hlásných profilů umístěných 

ve městě Krnov a Opava. 

Tabulka 2: N-leté průtoky [m
3
.s

-1
] [3] 

  Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q10 

Krnov 14,1 23,1 38,9 53,7 71,2 98,5 123 

Opava 45,6 74,3 124 171 226 312 388 

 

Na obrázcích 2 aţ 7 je vyobrazeno záplavové území jednotlivých obcí, které leţí na řece, a to 

od místa plánované výstavby přehrady, aţ po město Opava. 

 

Obrázek 2: Záplavové území obce Nové Heřmínovy a blízké okolí [6] 
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Obrázek 3: Záplavové území obce Brantice a blízké okolí [6] 

 

 

Obrázek 4: Záplavové území obce Krnov a blízké okolí [6] 
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Obrázek 5: Záplavové území obce Úvalno a blízké okolí [6] 

 

 

Obrázek 6: Záplavové území obce Holasovice a blízké okolí [6] 
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Obrázek 7: Záplavové území obce Vávrovice a blízké okolí [6] 
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4 Popis protipovodňového opatření 

Výstavba je rozdělena do několika etap a úseku úprav koryta. Za stěţení úpravu se povaţuje 

přehrada, která bude postavena pod obcí Nové Heřmínovy. Dále je do úpravy zahrnuto šest 

nádrţí, retenční prostory a úprava koryta řeky Opavy, a to od obce Nové Heřmínovy po obec 

Malé Hoštice. 

Veškeré úpravy jsou prováděny v podobě přírodně blízkých opatření. 

4.1 Přehrada v Nových Heřmínovech 

Přehrada vychází ze 4 [1.] návrhu a je známá pod názvem Menší nádrţ Nové Heřmínovy 

(dále jen přehrada). Tato varianta zaručuje zachování větší části obce NH. 

Přehrada bude mít celkový objem cca 16 mil km
3
 [1.] a je rozdělena do několika objemu. 

Počítá se s tím, ţe v době, kdy nebude území ohroţeno povodní, celkový objem přehrady 

bude cca 3 mil. km
3
 [1.] (tento objem se dělí na stálé nadrţení cca 0,18 mil. km

3
 [1.] a zásobní 

objem 2,82 mil. km
3
 [1.]). Na obrázku 8 je znázorněn profil přehrady s výškovými kótami 

přehrady. 

 

Obrázek 8: Profil přehrady v Nových Heřmínovech [1.] 

4.2 Retenční prostory 

Výstavba nádrţí souvisí s volbou varianty přehrady, kdy v důsledku menšího objemu 

přehrady muselo dojít k zvýšení záchytného objemu při povodních. Tyto nádrţe budou 

postaveny na řece Opavě a přilehlých přítoku: Krasovka, Hájnický potok, Číţina, Hořina. 

Všechny nádrţe jsou vykresleny na obrázku 9. 
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Obrázek 9: Rozmístění nádrží [1.] 

4.2.1 Parametry nádrží 

Seznam plánovaných retenčních prostor, tyto prostory nebudou mít stále nadrţení, jedná se 

o průtočné hráze. Základní charakteristiky nádrţí jsou uvedeny v tabulce 3: 

 Nádrţ Karlovice. 

 Nádrţ Krasovka. 

 Nádrţ P4. 

 Nádrţ na Hájnickém potoce. 

 Nádrţ Pocheň. 

 Nádrţ Brumovice II. 

Tabulka 3: Základní parametry retenčních prostor [1.] 

Nádrž Vodní tok Objem [mil. km] Typ nádrže Výška hráze [m] 

Karlovice Opava 4,2 průtočná 15 

Krasovka Krasovka 2,4 průtočná 18 

P4 Opava 3,1 boční 9 

Nádrţ na 
Hájnický potok 0,18 průtočná 9,1 

Hájnickém potoce 

Pocheň Číţina 2,6 průtočná 15,3 

Brumovice II Hořina 1,2 průtočná 14,5 
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4.3 Úpravy koryta řeky Opavy 

Úprava koryta je rozdělena na dvě kategorie extravilán a intravilán. 

V extravilánu se zvyšuje ochrana před povodněmi pomocí tzv. retenční schopnosti krajiny. 

Kdy se řeka vrací do původního tzv. přírodního stavu a jen z lehčích částí je regulováno její 

koryto. Nedochází zde k tzv. narovnávaní koryta řeky, jako tomu bylo v minulosti. A určí se 

místa pro rozliv. 

V intravilánu bude docházet ke zvýšení kapacity koryta řeky, a to pomocí úprav po celé délce 

řeky na území obcí (např. pomocí úpravy dna a břehů). 

4.4 Dopady na obyvatelstvo a životní prostředí 

V této kapitole budou popsány základní dopady na obyvatelstvo a ţivotní prostředí. 

4.4.1 Dopady na obyvatelstvo 

Protipovodňové opatření na horním tuku řeky Opavy zasáhne přibliţně 90 objektů bez rozdílu 

stávajícího účelu a přibliţně 6000 obyvatel, z čehoţ je přibliţně 2000 obyvatel, kteří ţijí 

v oblasti s velmi vysokým rizikem vzniku povodní. V případě dopravní obsluţnosti bude 

zapotřebí přeloţení významné dopravní spojnice mezi Bruntálem a Krnovem (silnice č. I/45), 

dále silnice Nové Heřmínovy-Šíroká Niva č. II/451, silnice Nové Heřmínovy-Milotice nad 

Opavou č. III/4581 a účelové komunikace. 

Dotčené obce: 

 Nové Heřmínovy, 

 Zátor, 

 Brantice, 

 Krnov, 

 Brumovice, 

 Holasovice, 

 Drţkovice, 

 Vávrovice, 

 Opava, 

 Malé Hoštice. 
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4.4.2 Dopady na životní prostředí 

Výstavba přehrady, retenčních prostor a úprava koryta řeky je významný zásah do ţivotního 

prostředí. V případě protipovodňové ochrany na řece Opavě byl zvolen přístup přírodně 

blízkých opatření v krajině. 

Při úpravách vodního koryta, výstavbě přehrady a hrází dochází k narušení přírodního 

kontinua řeky a okolí. V místě přehrad se mění mikroklima, ovlivňuje se teplota koryta řeky 

pod hrází, mění se splaveninový reţim řeky, atd. Všechny tyto faktory ovlivňují faunu a floru 

v řece. Při úpravách koryta řeky dochází v některých úsecích k zrychlení odtoku vody 

z území. 

Protipovodňové opatření na horním toku řeky Opavy je tak rozsáhle, ţe je zapotřebí této části 

věnovat větší pozornost. Problematika však přesahuje obsah této práce. 

Přírodně blízka opatření jsou např. typu [1]: 

 V nádrţi je navrţeno významné kompenzační opatření v podobě unikátního 

ekosystému říční delty a podélné dělící hráze, které zajistí volné kontinuum 

revitalizované Opavy a současně zvyšují retenční objem nádrţe. 

 Podél toku jsou navrţena revitalizační opatření umoţňující vyuţití údolních niv 

k rozlivům a obnovu ekosystémů větvícího se štěrkonosného toku, který jiţ 

v historickém vývoji na území České republiky téměř zanikl. Navrţeným řešením 

bude získáno cca 20 km revitalizované řeky Opavy od Kunova po Krnov, včetně její 

navazující nivy v nezastavěných územích, pro unikátní dynamický vývoj říčního 

a nivního ekosystému. 

 V ploše povodí jsou navrţena opatření, která umoţňují sníţit vodní erozi a eliminovat 

zatíţení vod ţivinami, zvýšit retenci vody v krajině a současně zachovat produkční 

schopnosti půdy. Tato opatření souvisí s naplňování správné zemědělské praxe. Jedná 

se například o protierozní rozmísťování plodin a vhodný směr výsadby, správný 

management hospodaření na orné půdě. 

 Protierozní meze, průlehy, příkopy, hrázky či menší nádrţe, doplněné vhodnými 

výsadbami dřevin apod. Dále jde o opatření v lesích jako je změna druhové skladby ve 

prospěch přirozeného druhového sloţení, zvýšení věkové rozmanitosti lesních porostů, 

uplatnění šetrných technologií pro minimalizaci poškození půdního profilu, apod. 

Vzhledem k časově omezeným finančním zdrojů a pokročilému rozpracování návrhů 

přírodně blízkých opatření, poţaduje MŢP realizovat tato opatření přednostně. 
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4.5 Náklady spojené s protipovodňovým opatřením 

Celkové náklady na výstavbu protipovodňového opatřený, bylo za potřebí, rozdělit 

do několika samostatných celků 

Jednotlivé celky v případě finančních nákladů: 

 Nádrţ Nové Heřmanovy 

 Úprava na tocích 

 Rozšíření stávající monitorovací sítě 

 Soubor malých vodních nádrţí 

 Úpravy v krajině 

 Dopravní obsluţnost 

 Náhradní výstavba 

 Přeloţení silnice č. I/45 

Cena jednotlivých celku je uvedena v tabulce 22 mimo celku týkající se přeloţení silnice 

č. I/45. Bylo rozhodnuto, ţe tato akce nebude započítaná do nákladů spojených s výstavbou 

protipovodňového opatření. 
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5 Analýzy protipovodňového opatření 

5.1 Analýza rizik a zranitelnosti 

Analýza rizik a zranitelnosti bude vycházet z metody HVE
1
 (někdy také popisována jako 

metoda HVA). Jedná se o metodu, která vznikla v rámci projektu Evropské unie známé pod 

názvem SIPROCI. 

V rámci analýzy rizik území jsem se rozhodl provést tuto metodu na městě Krnov. A to 

z několika důvodů, viz kapitola 5.1.2, kde budou popsány vstupní data k provedení analýzy. 

Dalším důvodem, bylo to, ţe při červencových povodních v roce 1997 bylo město Krnov 

(dále jen město) z větší části zatopeno a vyţádaly si jeden lidský ţivot
2
. Celkové škody na 

území města byly vyčísleny na 440 mil. Kč
2
. V kapitole 3.1 je uvedena mapa (obrázek 4) 

města se znázorněním záplavové oblasti na hodnotě Q100, současná protipovodňová ochrana 

je ve městě na hodnotě Q20, v příloze č. 2 jsou vloţeny fotografie aktuálního stavu koryt řeky 

Opavy ve městě pořízené z 11 míst (především se jedná o mosty přes řeku) a to od soutoku 

řek Opavy a Opavice aţ po místo, kde se řeka Opava dostává do městské části Kostelec (viz 

přiloţená mapa v téţe příloze). 

5.1.1 Teorie metody 

Metoda HVE je zaloţena na hodnocení rizika pro výskyt konkrétního typu mimořádné 

události v území. Sledují se pravděpodobnosti výskytu resp. frekvence výskytu mimořádné 

událostí, její závaţnost, působení a následky. Součástí analýzy je zjišťování ohroţených prvků 

na dané území, které jsou zranitelné při jednotlivých typech mimořádných událostí. 

Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. míru toho, jak postihne a ovlivní okolní 

prvky a území. Samotný proces mapování rizik se realizuje v několika krocích (viz příloha 

č. 1) [7.]. 

5.1.2 Vstupní data k analýze 

Analýzy bude vycházet z těchto dat: 

 Průtoky pro jednotlivé n-leté vody v oblasti města (viz kapitola 3.1 tabulce 22). 

 Průměrné měsíční a roční průtoky získané z hlásného profilu Krnov na řece Opavě 

a Opavici (viz tabulka 4 a tabulka 5), v tabulkách jsou uvedeny i maximální průtoky, 

                                                 

1
 HVE: H – hazard, V – vulnerability, E – valu of the elements at risk 

2
 Údaje získané z oficiálních webových stránek města Krnov, dostupné z www.krnov.cz 30.3.2012 
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které byly dosáhnuty v daném roce. Sledované události v podobě průtoků n-letých vod 

jsou uvedeny pro řeku Opavu v tabulce 7 a pro řeku Opavici v tabulce 8. Hodnoty 

vzniklé po soutoku řek Opavy a Opavice jsou uvedeny v tabulce 6, jedná se 

o teoretické hodnoty, které vznikly součtem jednotlivých průtoků ve sledovaném 

období. Sledované události na soutoku jsou uvedeny v tabulka 9. 

 Z hodnot rozlohy, počtu obyvatel a hustoty zalidnění města veškeré údaje jsou 

uvedeny v tabulce 10. Vzhledem k charakteru analýzy, budou stanoveny stupně 

hustoty zalidnění dle uvedené tabulky, a to jen podle obcí a jejich hustoty zalidnění na 

horním toku řeky Opavy. Veškeré údaje jsou uvedeny v téţe tabulce. 

 Nejvýznamnější kulturní památky a podniky města nacházející se v záplavové oblasti 

jsou uvedeny v tabulce 11 a tabulce 13. 

 V tabulce 12 jsou uvedeny ulice a čísla popisné budov ohroţených povodní typu Q20. 

Tabulka 4: Průměrné měsíční a roční průtoky [m
3
s

-1
] na řece Opavě, hlásný profil Krnov [9.] 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

leden 0,976 2,982 3,306 1,592 3,160 

únor 0,763 3,580 3,820 2,974 4,025 

březen 4,017 6,245 4,555 8,647 7,794 

duben 12,667 3,897 5,369 10,013 9,508 

květen 7,605 1,759 8,874 2,991 15,888 

červen 2,669 1,982 3,134 10,951 10,841 

červenec 4,426 1,260 3,767 5,818 4,486 

srpen 4,585 1,038 4,508 1,986 2,862 

září 2,640 8,974 6,537 1,104 7,361 

říjen 1,218 3,752 3,658 2,083 4,575 

listopad 2,151 5,133 1,956 3,532 4,729 

prosinec 1,743 4,772 1,870 2,750 6,129 

Průměrný průtok/rok 3,806 3,772 4,289 4,531 6,789 

Maximální průtok 27,300 64,600 29,900 43,000 31,200 
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Tabulka 5: Průměrné měsíční a roční průtoky [m

3
.s

-1
] na řece Opavici, hlásný profil Krnov [9.] 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

leden 0,391 0,568 1,312 0,519 0,737 

únor 0,306 1,646 1,740 1,414 1,587 

březen 4,205 2,535 1,010 5,488 2,458 

duben 6,961 1,108 1,607 2,504 3,171 

květen 1,887 0,286 3,031 0,501 6,595 

červen 0,300 0,490 0,579 4,433 3,259 

červenec 0,696 0,249 1,678 2,265 1,435 

srpen 1,114 0,244 2,545 0,416 0,815 

září 0,548 5,758 2,989 0,158 2,307 

říjen 0,173 1,726 1,091 0,382 1,482 

listopad 0,531 2,431 0,458 0,879 1,333 

prosinec 0,392 1,631 0,494 0,561 2,658 

Průměrný průtok/rok 1,464 1,547 1,547 1,625 2,322 

Maximální průtok 27,600 56,100 12,900 27,500 19,700 

 

Tabulka 6: Teoretické hodnoty průtoku [m
3
.s

-1
] na soutoku řek Opavy a Opavice 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

leden 1,367 3,551 4,618 2,111 3,897 

únor 1,070 5,225 5,560 4,387 5,613 

březen 8,222 8,780 5,565 14,135 10,252 

duben 19,627 5,005 6,975 12,517 12,679 

květen 9,493 2,045 11,905 3,491 22,483 

červen 2,969 2,472 3,713 15,383 14,099 

červenec 5,122 1,509 5,445 8,083 5,921 

srpen 5,698 1,281 7,053 2,402 3,677 

září 3,188 14,731 9,527 1,262 9,668 

říjen 1,390 5,479 4,749 2,465 6,056 

listopad 2,681 7,564 2,413 4,411 6,062 

prosinec 2,135 6,404 2,364 3,311 8,787 

Průměrný průtok/rok 5,270 5,319 5,836 6,156 9,111 

Maximální průtok 54,200 120,700 38,100 70,500 48,600 

 

Tabulka 7: Sledované události na řece Opavě 

počet Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

2006 12 3 0 0 0 0 0 

2007 2 2 0 1 0 0 0 

2008 8 3 0 0 0 0 0 

2009 7 7 2 0 0 0 0 

2010 27 9 0 0 0 0 0 
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celkem 56 24 2 1 0 0 0 
Tabulka 8: Sledované události na řece Opavici 

počet Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

2006 3 5 0 0 0 0 0 

2007 1 2 0 1 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 

2009 4 1 0 0 0 0 0 

2010 3 0 0 0 0 0 0 

celkem 11 8 0 1 0 0 0 

 

Tabulka 9: Sledováné události na soutoku řek Opavy a Opavice 

počet Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

2006 27 12 7 1 0 0 0 

2007 6 2 1 2 1 1 0 

2008 8 11 1 0 0 0 0 

2009 26 8 6 2 0 0 0 

2010 53 21 6 0 0 0 0 

celkem 120 54 21 5 1 1 0 

 

Tabulka 10: Údaje o rozloze, počtu obyvatel a hustotě zalidnění obcí ležících na horním toku řeky Opavy 
3
 

Obec 
Rozloha 

Počet obyvatel 
Hustota zalidnění 

[km2] [obyvatel/km2] 

Opava 90,00 59 064 656,27 

Vávrovice 5,07 993 195,86 

Holasovice 6,23 651 104,49 

Skrochovice 2,76 318 115,22 

Úvalno 14,76 954 64,63 

Krnov 44,40 25 090 565,09 

Brantice 13,86 956 68,98 

Zátor 12,28 510 41,53 

Nové Heřmínovy 10,63 252 23,71 

Skrbovice 2,76 318 115,22 

Široká niva 4,15 1436 346,02 

Pocheň 5,57 30 5,39 

Karlovice 6,01 884 147,09 

Zadní Ves 9,28 121 13,04 

Vrbno pod Pradědem 18,21 4856 266,67 

 

                                                 

3
 Údaje pochází se stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz) k 1.1.2011 
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Tabulka 11: Významné kulturní památky a podniky ve městě Krnov v záplavové oblasti [10.] 

Památka Umístění 

Kostel Sv. Benedikta 
Bruntálská 

Socha Sv. Jana Křtitele 

Zámek 
Zámecké předměstí 

areál minoritského kláštera s kostelem 

Narození Pnny Marie Strusova 

Synagoga Soukenická 

Bývala budova spořitelny 
Hl. náměstí 

Městský dům č.p. 97, 98, 105 

Kojenecký ústav 

A
re

ál
 v

ily
 č

.p
. 1

5
2

 

Hlubčická 

Správní budova kojeneckého ústavu 

Vodní nádrž schrličem 

Fontána 

Skleník 

Úsek ohradní zdi 

Zahrada 

Městský dům č.p. 9, 10, 11 Hobzíkova 

Bývalaprádelna J.Kudlich a synové / KARNOLA Na Bělidle 

Areál vily č.p. 165 Náměstí Míru 

vila Aloise Larische 

Ríční okruh 
vila Rudolfa Larische 

areál bývalé továrny na sukna 

Alois Larisch a synové / Karnola 

Vila L. Westreicha Smeralova 

Chlupaczkova vila 

Textilní tkalcovna, areál bývalé továrny 

Franz Gabler / PEGA 

Vila bývalého Městského muzea Zacalova 

Městský dům č.p. 2, 14, 15, 16, 17, 18 Zámecké náměstí 

 

Tabulka 12: Ohrožené obytné objekty na území města s parametry Q20 [11.] 

Ulice číslo orientační 

Bližčická 30 

Brantická 92, 118, 122, 124 

Dlouhá 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 24, 26, 27, 29, 34 

Lidická 1, 2, 5, 12 

Na Břehu 26, 26a, 28, 32, 35 

Poštovní 9, 11, 13, 19, 21 
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Tabulka 13: Ochrožené průmyslové objekty a jejich lokalita, povodně Q20 [11.] 

Firma Jednatel Lokalita 

Aspec, spol s.r.o. Dušan Gavenda 
Ve Vrbině 

Bosh Termotechnika s.r.o. Peter Bredfledt 

Santa-Trans s.r.o. Jiří Hartmann 

H
lu

b
či

ck
á 

a 
o

ko
lí 

KOFOLA a.s. René Sommer 

INTEXT Ing. Vladislav Uličný 

Stavoremont, a.s. Jaroslav Mohyla 

Důs s pečovatelskou službou Mgr. Fojtík 

Domov důchodců Mgr. Oldřich Jarkuliš 

Mateřská škola Alena Kloihnová 

Krnovské VaK s.r.o. RNDr. Šindelářová 

P
rů

m
ys

lo
vá

 z
ó

n
a,

 

P
et

rů
v 

ry
b

n
ík

 

SKOL, s.r.o. Vladimír bohunský 

ZVOS NOVA spol. s.r.o. Josef Kratochvíl 

IVG Colbachini CZ s.r.o.  Daccino Colbachini 

STI CZ, s.r.o. Alessandro Tomasimo 

RAME CZ s.r.o. Jaromír Novák 

WIPLAST spol. s.r.o. Ing. Jan Borovec 

Maso V+W s.r.o. Ing. David Warisch 

Edrich Umformtechnik s.r.o. Zdeněk Diviš 

AF Stav - Fousek Aleš Fousek Aleš 
R

ev
o

lu
čn

í -
 N

áb
ře

žn
í -

 

C
h

ař
o

vs
ká

 

Krnovská škrobárna spol. s.r.o. Rudolf Gogolín 

DALKIA Rudolf Šimana 

Rozvodna ČEZ   

PEGA-VEL, a.s. Ing. Flašar 

ALEDETO s.r.o. Ing. Tomáš Smička 

Bašista, strojní výroba Bašista Květoslav 

ELFE, s.r.o. Karel Majzlík 

Wera Nova s.r.o. MVDr. Lazarová 

Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Ing. Petr Bezruč 

M
én

ě 
o

h
ro

že
n

é 

o
b

je
kt

y 

ČD, železniční stanice Krnov Ing. Jiří Váleček 

Strojosvit a.s. Ing. Z. Halaška 

Technické služby Krnov s.r.o. Ing. Štefan Ledvoň 

Zimní stadion Ing. Skopal 

STAFI CZ s.r.o. Ing. Libor Nowak 

Rieger-Kloss Svatopluk Ručka 
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5.1.3 Průběh analýzy 

Samotná analýza zranitelnosti a rizik území města je rozdělena do několika následujících 

kroků. 

Krok č. 1 Stanovení ukazatele Hn 

Ukazatele Hn (viz tabulka 15) byly stanoveny podle výskytu jednotlivých událostí ve 

sledovaném období, závaţnosti a síly, pravděpodobnosti vzniku povodně, která můţe ohrozit 

území a vycházelo se z tabulky 9. V tabulce 14 jsou uvedeny pravděpodobnosti vzniku n-

letých vod ve sledovaném období s přihlédnutím k moţným následkům, které by mohla daná 

mimořádná událost způsobit. Proto jsou hodnoty Q1, Q2 a Q5 uvedené s pravděpodobnosti 0, 

protoţe tyto mimořádné události nám na území města nezpůsobí ţádnou škodu. I přes 

skutečnost, ţe protipovodňová ochrana města je vybudována na hodnotu dvacetileté vody 

(Q20), v úvahu a moţnou rizikovou povodeň se vypočítává uţ od desetileté vody (Q10). Tato 

skutečnost je opodstatněná moţným selháním protipovodňové ochrany města a tím i moţným 

ohroţením obyvatelstva a majetku desetiletou vodou. 

Tabulka 14: Analýza rizik a zranitelnosti území krok č. 1 pravděpodobnosti 

Pravděpodobnost Hodnota 

Prav Q1 0,00 

Prav Q2 0,00 

Prav Q5 0,00 

Prav Q10 0,71 

Prav Q20 0,14 

Prav Q50 0,14 

Prav Q100 0,00 

 

Tabulka 15: Analýza rizik a zranitelnosti krok č. 1 Hn ukazatelé 

Ukazatel Úroveň   

H0 žádná Q1, Q2, Q5 

H1 nízká Q20 

H2 střední Q100 

H3 vysoká Q10 

H4 velmi vysoká Q50 

 

Pořadí ukazatelů Hn je dáno posouzením jednotlivých typů n-letých vod na území města 

s výskytem ve sledovaném období. 

Zdůvodnění ukazatelů Hn: 
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H0: tyto jevy nezpůsobí ţádné ohroţení obyvatel a nezpůsobí ţádné materiálové škody na 

území města, proto ukazatel s nejniţší moţnou hodnotou zranitelnosti. 

H1: byla zvolena pro povodeň na úrovni Q20, a to s přihlédnutím k pravděpodobnosti 

opakování ve sledovaném období a moţném ohroţení osob a majetku. 

H2: i přes skutečnost, ţe hodnota pravděpodobnosti vzniku povodně na úrovní Q100 v daném 

období byla nulová, bylo stanoveno, ţe zranitelnost území je na střední úrovni. Vychází to 

především z roku 2007, kdy na soutoku bylo dosaţeno průtoku na hodnotě 120,7 m
3
s

-1
, coţ je 

skoro limitní hodnota stoleté vody na území města. 

H3: přes skutečnost, ţe povodeň hodnoty Q10 měla nejvyšší pravděpodobnost vzniku ve 

sledovaném období, nenáleţí jí hodnota H4. Je to dáno tím, ţe protipovodňová ochrana 

na území města by si s takovouto povodní měla poradit a nemělo by docházet tímto 

k ohroţení území. Musí se však vzít v úvahu, ţe by mohlo dojít k selhání (např. ucpání koryt 

vlivem unášených částí), a tím i k ohroţení obyvatel a majetku. 

H4: událost tohoto typu (Q50) má stejnou pravděpodobnost jako událost (Q20), i přes to bylo 

stanoveno, ţe bude mít větší hodnotu Hn. Je to dáno tím, ţe protipovodňová ochrana na území 

města je nastavena na hodnotu Q20 a při povodní typu Q50 uţ dochází k ohroţení obyvatel 

a majetku. 

Krok č. 2 Stanovení ukazatele Vn 

Tabulka 16: Analýza rizik a zranitelnosti krok č. 2 Vn ukazatel 

Ohrožené prvky Index 

Lidé V4 

Budovy V2 

Produktivní oblast V3 

Kulturní památky V3 

Infrastruktura V3 

Technologické sítě V3 

Přírodní památky V3 
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Krok č. 3 Hodnocení rizika Rn 

Hodnocení rizika je rozděleno do tří fází: 

 určení jednotlivých scénářů pro kaţdý sledovaný jev, respektive n-letou vodu, 

 určení rizikových zón jednotlivých n-letých vod, 

 na závěr hodnocení úrovně rizika (přiřazení ukazatele Rn). 

Fáze č. 1  určení rizikových zón 

V tabulce 17 jsou stanovený zóny ohroţení při jednotlivých n-letých povodních. 

Tabulka 17: Analýza rizik a zranitelnosti krok č. 3 fáze č.1 určení rizikových zón 

Událost Hodnocení 

Q1 koryto 

Q2 koryto 

Q5 koryto 

Q10 koryto, možné vylití 

Q20 možné vylití 

Q50 vylití 

Q100 vylití 

 

Vysvětlení tabulky: 

 Koryto: zóna ohroţení se nachází v korytě řeky, kdy nejsou ohroţení obyvatelé 

a událost nepůsobí škodlivě na majetek. 

 Koryto, moţné vylití: v tomto případě je zóna ohroţení stále v korytě řeky, ale můţe 

zde dojít k ohroţení blízkého okolí, např. zatarasí se koryto řeky a dojde k rozlivu 

mimo koryto. 

 Moţné vylití: zóna ohroţení se nachází v blízkém okolí koryta řeky. 

 Vylití: jedná se o záplavové území. 

Fáze č. 2  Určení scénářů rizik 

Tabulka 18 rozdělila jednotlivé události do tří moţných scénářů, které jsou pod ní popsány. 

Tabulka 18: Analýza rizik a zranitelnosti krok č. 3 fáze č. 2 určení scénářů rizik 

Událost Scénář 

Q1 1 

Q2 1 

Q5 1 

Q10 2 

Q20 2 

Q50 3 

Q100 3 
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Scénář č. 1 

 Scénář je podmíněn činnostmi dle I. SPA, tzn. zahájení hlásné, hlídkové (tyto sluţby 

ve městě zajišťuje městská policie) a povodňové sluţby, vydání výstraţné informace 

o hrozícím nebezpečí přirozené povodně (okolním obcím, firmám v ohroţeném území, 

obyvatelstvu, atd.). 

Scénář č. 2 

 Scénář je podmíněn činnostmi dle II. SPA, tzn. ţe je zaktivizován povodňový orgán 

města a další orgány dle povodňového plánu města (postupuje se dle obecných 

principů povodňového plánu s přihlédnutím na území města či obce). 

Scénář č. 3 

 Scénář je podmíněn dle III. SPA, tzn. ţe došlo k vylití z koryta řeky a tato událost 

bezprostředně ohroţuje obyvatelstvo a majetek, postupuje se dle povodňového plánu 

města. 

Fáze č. 3 Hodnocení úrovně rizika 

Před samotným hodnocením úrovně rizika na území města, byla stanovena tabulka (viz 

tabulka 19) podle které budou přiřazeny jednotlivé ukazatelé rizika. 

 

Tabulka 19: Analýza rizik a zranitelnosti krok č. 3 fáze č. 2 určení rizik v závislosti zranitelnost X 

pravděpodobnost 

Risk 
Zranitelnost 

V0 V1 V2 V3 V4 

P
ra

vd
ěp

o
d

o
b

n
o

st
 

vz
n

ik
u

 M
U

 

H0 R0 R0 R0 R0 R0 

H1 R0 R2 R3 R3 R3 

H2 R0 R2 R3 R4 R4 

H3 R0 R3 R3 R4 R4 

H4 R0 R3 R4 R4 R4 

 

Tabulka 19 je určena pro celé území horního toku řeky Opavy v závislosti na aktuální stupeň 

ochrany před n-letými povodněmi. Z této tabulky bude vycházet stanovení rizika na území 

města. 

Stanovení rizika pro jednotlivé n-leté povodně je uvedeno v tabulce 20. 
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Tabulka 20: Analýza rizik a zranitelnosti krok č. 3 fáze č. 2 stanovení rizika pro jednotlivé n-leté povodně 

Druh 
události Riziko 

Q1 R0 

Q2 R0 

Q5 R0 

Q10 R3 

Q20 R4 

Q50 R4 

Q100 R4 

 

Jednotlivá rizika byla stanovena podle pravděpodobnosti vzniku za sledované období 

v návaznosti na zranitelnost území vůči konkrétní MU, odolnosti povodňového opatření 

na území města, ohroţené prvky na území města (historické, průmyslové a obytné domy 

vše uvedeno v kapitole 5.1.2), dále podle škod jednotlivých typů MU. 

Z tabulky 20 lze vyčíst, ţe události typu Q1, Q2 a Q5 jsou na úrovni R0 (ţádné riziko), 

je to dáno aktuálním stupněm ochrany města před povodněmi úrovně Q20. Jako další události 

je uvedena povodeň Q10 s rizikem R3 (vysoké riziko). Pod tímto rizikem si lze představit 

sociální přijatelnost a zvaţování preventivních opatření. Území města je touto události 

vystaveno poměrně často (ve sledovaném období na soutoku řek 5x s pravděpodobnosti 

vzniku 0,71). Událost typu Q10 by sice pro město neměla představovat ţádné ohroţení. 

Je však potřeba vzít v úvahu další okolnosti, které by mohly vést k ohroţení obyvatelstva 

a majetku na území města. Především jde o fakt, ţe na území města se přes řeku nachází velký 

počet mostů, které vlivem splavenin (např. kmeny) mohou způsobit zatarasení průtoku. Tím 

dochází ke stoupání vodní hladiny řeky a k následnému rozlivu mimo koryto řeky. 

V důsledků této činnosti dochází k ohroţení osob a majetku. 

Riziko R4 (velmi vysoké riziko) bylo určeno pro události typu Q20, Q50 a Q100. U události 

Q20 je to dáno tím, ţe se jedná o mezní hodnotu aktuální ochrany města před povodněmi 

a důvody uvedenými výše u události typu Q10. A to i přes to, ţe pravděpodobnost vzniku 

události byla 0,14, tedy menší neţli u události Q10. Ovlivňujícím faktorem pro určení rizika 

nebyly jenom pravděpodobnosti vzniku, ale také stupeň ochrany města, moţné ohroţení 

a škody, které by mohla událost způsobit, a faktory ovlivňující průběh povodně (neočekávané 

selhání protipovodňové ochrany ve městě). 

U událostí typu Q50 a Q100 je určení rizika vcelku zjevné při přihlédnutí důvodu u události 

Q20. Při těchto událostech, uţ dochází k rozlivu mimo koryto řeky, dochází k přímému 

ohroţení obyvatel a majetku, dochází ke vzniku škod. 
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Celkové riziko na území města je stanoveno na hodnotu v rozmezí R3 a R4. Nelze 

jednoznačně a s určitostí říci a upřesnit, o jakou hodnotu rizika se jedná. Proto bude hodnota 

rizika zvolena na R4. V závislosti na nejhorší moţný případ v tomto území, s přihlédnutím na 

aktuální stupeň ochrany, rok 2007, kdy bylo dosaţeno mezní hodnoty Q100. 

Fáze č. 4 Strategie pro zmírnění rizika 

Strategie zmírnění rizika probíhá v několika krocích zkoumání. 

Krok č. 4 Přijatelná úroveň rizika 

V průběhu analýzy vyplynuly události, které určily výslednou rizikovou tabulkou 20. V tomto 

kroku bude zapotřebí určit přijatelnost rizika a působení povodňových událostí na území 

města. Před samotným určováním vycházíme z hesla: „Neexistuje absolutní bezpečí. Vţdy se 

vyskytnou okolnosti vedoucí k riziku působení na obyvatelstvo a majetek.“ Na základě toho si 

musíme určit do jaké fáze, by mnělo protipovodňové opatření na území města být nastaveno, 

a s jakým stupněm rizika se lze na území města spokojit a jednoznačně říci, ţe se jedná 

o přijatelné riziko. 

Budeme vycházet z dat stanovených v kapitole 6.1.2, z tabulky 20 a kroku č. 2. Vzhledem 

k charakteru zkoumaného území horního toku řeky Opavy se v tomto konkrétním místě 

(katastrální území města) stanovuje riziko uspokojení na hodnotu R2. Toto znamená, ţe by 

mělo byt dosáhnuto sociálně přijatelné riziko bez dalších preventivních opatření a to pro 

událost typu Q100, nejhorší moţný případ, který se ovšem v pozorovaném období 

nevyskytnul, ale je zde prokázáno, ţe k této hodnotě skoro došlo v roce 2007 viz tabulka 9. 

Toto přijatelné riziko v sobě nese problémy, které bude potřeba řešit, aby bylo dosaţeno 

uspokojivé situace. 

Krok č. 5 Pravidla umístění 

Tato část analýzy bude vynechána, protoţe se jedná o část, která vyţaduje znalosti v postupu 

přípravy a provádění plánování, za předpokladu vyuţití dalších obsáhlých informací. 

V obecném pojetí se jedná o zanesení rizikových míst při vedení a zpracovávání územních 

plánu. 

Krok č. 6 Kritéria přijetí opatření 

Pro dosaţení zvoleného kritéria přijatelnosti (tedy úrovně R2) je za potřebí stanovit dle jakých 

kritérií bude postupováno, aby bylo dosaţeno poţadovaného stupně. 

Kritéria: 

 v první fázi/kritérium je vyhledání/vytipování míst s nejmenším stupněm ochrany, aţ 

po místa s nejvyšším stupněm ochrany, 
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 provedení mapování katastrálního území města (např. mapy s výškovými kótami, 

mapy se záplavovém územím, mapy geologické, mapy hydrologické, atd.), 

 provedení analýzy ţivotního prostředí (zkoumání flóry a fauny, především vyhledání 

chráněných či ohroţených druhů v oblasti), 

 provedení návrhu moţných opatření v návaznosti na další opatření (např. provázání 

jednotlivých opatření, aby nedocházelo k ochraně jednoho území, ale k ohroţení 

jiného území, dále provázání této ochrany s opatřením na vyšší úrovni, jako je 

v případě této oblasti, kdy se jedná o dílčí část povodňového opatření, které bude 

provedeno na horním toku řeky Opavy), 

 provedení analýzy navrţených opatření v závislosti na schopnosti zmírnění rizika, 

dopadu na obyvatelstvo, dopadu na ţivotní prostředí, dopadu na infrastrukturu, dopadu 

na průmysl a obytnou část, analýza ohroţení kulturních a přírodních památek, vlivem 

výstavby jednotlivých opatření, finanční analýza jednotlivých opatření, analýza 

dopadu na faunu a floru, 

 výběr nejvhodnějšího opatření, které je schopné dosáhnout poţadovaného rizika 

přijatelnosti za předpokladu co moţná nejmenšího dopadu na společnost a ţivotní 

prostředí, 

 otevřené diskuse s laickou a odbornou veřejností (dostatečné moţné sbírání informací 

a předávání informací o opatření), diskuse s firmami a společnostmi nacházející se 

v zájmové oblasti. 

5.1.4 Zhodnocení analýzy rizik a zranitelnosti 

Na začátek budou shrnuty údaje, které byly uvedeny v kapitole 5.1.2. Rozloha města 

je 44,4 km
2
, ţije zde 25 090 obyvatel a hustota zalidnění je 565,09 obyvatel na kilometr 

čtvereční. Sledované údaje n-letých vod se v období od roku 2006 do roku 2010 vyskytly 

celkem 202 krát. Největší průtok na řece Opavě byl v roce 2007, a to na hodnotě 64,6 m
3
/s 

a v téţe roce byl zaznamenán i nejvyšší průtok na řece Opavici, a to hodnoty 56,1 m
3
/s, jedná 

se o 10-ti leté vody. Na soutoku řek to tedy bylo celkem 120,7 m
3
/s, coţ se blíţí k hodnotě 

stoleté vody, jedná se o údaje ze dne 07. 09. 2007. 

Z analýzy rizik a zranitelnosti jednoznačně vyplývá potřeba zvýšení protipovodňové ochrany 

na přijatelnější úroveň. Je především potřeba, aby se zmenšovalo riziko v závislosti 

na pravděpodobnosti vzniku rizika a zranitelnosti území, tedy se jedná o tabulce 19. 
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V analýze jsou uvedeny i dílčí závěry a zhodnocení k jednotlivým oblastem/částem analýzy 

zranitelnosti a rizik území. 

Tato analýza rizika a zranitelnosti území zobrazuje dílčí část. Měla by být provedena pro 

jednotlivé části celého protipovodňového opatření na horním toku řeky Opavy. Ve své 

podstatě to znamená, ţe se jedná o analýzu, která má vycházet z uvedených dat pro jednotlivé 

obce (extravilán) a částí mezi obcemi (intervilán) a po provedení analýz jednotlivých oblastí 

provést celkovou analýzu rizik a zranitelnosti území. Vzhledem k velikosti opatření a objemu 

dat, potřebných pro provedení takovéto analýzy, byla provedena jen dílčí část, jako příklad 

toho z jakých dat a podle jakého postupu by se mělo postupovat k zhodnocení celého 

protipovodňového opatření. Hlavním spojujícím článkem v této prováděné analýzy by byla 

tabulka 19, která nám uvádí aktuální hodnotu rizika v území, ze které bychom měli vycházet 

při hodnocení sledovaných hodnot a potřeby ochrany před povodněmi. 

5.2 Finanční analýza opatření 

Cílem finanční analýzy je zhodnocení finančních prostředků, které bylo potřeba vydat 

na obnovu území po povodních v roce 1997, celkové škody způsobené povodní v roce 1997, 

výstavbou opatření a kolik toto opatření vyjde na jednoho obyvatele v okresech Bruntál 

a Opava. 

5.2.1 Vstupní data do analýzy 

V roce 1997 bylo území řeky Opavy (dále jen řeky) postiţeno ničivou povodní, 

která ovlivnila nejen území kolem řeky, ale aţ na území řeky Odry. Z obrázku 10 vidíme 

území, které bylo postiţené povodní v roce 1997 s vyznačením škod v korunách na jednoho 

obyvatele. 
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Obrázek 10: Území postižené povodní v červenci 1997 (dle intenzity škod v tis. Kč/obyv.) [5.] 

 

Z mapy lze tedy lehce vyčíst, ţe území řeky je rozděleno do dvou kategorií způsobených škod 

na jednoho obyvatele. Na horním toku řeky byly způsobený škody od 0 aţ do 5 tis. Kč 

na obyvatele a na dolním toku řeky od 5 do 15 tis. Kč na obyvatele. V rámci analýzy nebude 

uvaţováno území, kde se řeka vlévá do řeky Odry a povodně hodnoty Q2, Q5, Q10 a Q50. 

V tabulce 21 jsou uvedeny škody způsobené povodní v roce 1997, která měla hodnotu Q100. 

Z této tabulky nás pro vyhodnocení analýzy zajímají hodnoty zvýrazněné červeně, tedy 

okresy Bruntál a Opava. 
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Tabulka 21: Škody povodně v červnu 1997 v jednotlivých okresech [5.] 

Okres 
Výše škod Podíl škod na celko- 

Intenzita škod v 
tis. 

v mil. Kč vých škodách v % Kč/obyvatele 

Ostrava 4 354,0 17,10 13,40 

Bruntál 3 276,0 12,90 30,90 

Olomouc 2 484,0 9,70 11,00 

Jeseník 1 938,0 7,80 46,30 

Vsetín 1 700,0 6,70 11,40 

Zlín 1 397,0 5,50 7,10 

Nový Jičín 1 382,0 5,40 8,60 

Opava 1 178,0 4,60 6,50 

Frýdek-Místek 1 137,0 4,50 5,00 

Uherské Hradiště 1 036,0 4,10 7,10 

Přerov 977,0 3,80 7,10 

Karviná 862,0 3,40 3,00 

Kroměříž 769,0 3,00 7,10 

Šumperk 726,0 2,80 5,70 

Ústí nad Orlicí 464,0 1,80 3,30 

Hodonín 406,0 1,60 205,00 

Trutnov 276,0 1,10 2,30 

Svitavy 236,0 0,90 2,30 

Žďár nad Sázavou 175,0 0,70 1,40 

Pardubice 131,0 0,50 0,80 

Ostatní okresy 541,0 2,10   

Celkem 25 445,0     

 

V tabulce 22 jsou uvedeny předpokládané náklady na výstavbu opatření, s tím ţe jako vstup 

do analýzy budou brány hodnoty nejvyšší moţné předpokládané náklady na výstavbu. Do 

nákladu není započítaná cena přeloţení silnice č. I/45 vedoucí z Krnova do Bruntálu 

a přeloţení ţelezniční tratě vedoucí taktéţ jako silnice, protoţe toto přeloţení silnice 

a ţelezniční tratě nespadá pod opatření. 
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Tabulka 22: Nejvyšší navrhované náklady pro výstavbu protipovodňového opatření na horním toku řeky 

Opavy [1.] 

Celek Náklady mil./Kč 

Nádrž NH 2373,954 

Úprava na tocích 4206,315 

Rozšíření monitorovací sítě 30,500 

Soubor malých vodních 
193,000 

nádrží 

Úpravy v krajině 60,100 

Náhradní výstavba 216,886 

Dopravní obslužnost 110,958 

Celkem 7191,713 

 

5.2.2 Průběh analýzy 

K zjištění hodnot finanční analýzy byly pouţity jednoduché vzorce vycházející z ceny 

opatření, celkových škod způsobené povodní v roce 1997 a počtem obyvatel v okresech 

Bruntál a Opava. 

Intenzita škody způsobené povodní v roce 1997 vychází ze vzorce: 

   (1.) 

kde In je intenzita škod, Šp97 škody způsobené povodní v roce 1997 a Pob značí počet 

obyvatel v okresech Bruntál a Opava. 

Náklady na výstavbu opatření na jednoho obyvatele vychází ze vzorce: 

   (2.) 

kde Co značí celkové náklady protipovodňového opatření na jednoho obyvatele v okresech 

Bruntál a Opava. Nv označuje náklady na výstavbu protipovodňového opatření a Pob počet 

obyvatel v okresech Bruntál a Opava. 

V tabulce 23 jsou uvedené ceny celkových škod povodní v červenci roku 1997 na území 

okresu Bruntál a Opava, dále přepočet škod na jednoho obyvatele v těchto okresech, 

maximální náklady na výstavbu opatření, počet obyvatel v okresech a jako poslední údaj cena 

opatření na jednoho obyvatele v okresech Bruntál a Opava. 
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Tabulka 23: Výsledek finanční analýzy protipovodňového opatření na horním toku řeky Opavy 

4
 

Škody povodně 1997 Intenzita škod v tis. Náklady na výstavbu Počet obyvatel 

mil. Kč Kč/ob. povodní 1997 mil/Kč okresu Bruntál a Opava 

4 454,0 16 007,65 7 191,71 278 242 

Cena opatření    

tis. Kč/ ob.    

25 846,97    

 

5.2.3 Vyhodnocení finanční analýzy 

Z tabulky 23 lze vyčíst, ţe náklady na výstavbu opatření převyšují škody způsobené povodní 

v roce 1997 s hodnotou Q100. Tímto by sice mohl vzniknout názor, ţe se z hlediska 

pravděpodobnosti opakování povodně na hodnotu Q100 nemůţe vyplatit výstavba opatření. 

Musíme však vzít v úvahu, ţe do finanční analýzy nebyly započítaný škody způsobené 

na území obce Ostrava a dále na toku řeky Odry, do které se řeka Opava vlévá a tím pádem 

voda z této oblasti ovlivnila škody níţe po řece Odře. Dále ve finanční analýze nejsou 

uvedeny škody způsobené povodněmi, které mají jinou hodnotu něţ-li Q100 (např. Q2, Q5, 

Q10, atd.). Při úvaze těchto škod dojde k navýšení škody na jednoho obyvatele a tím pádem 

i k sníţení rozdílu mezi cenami. Musíme vzít i v úvahu, ţe vývoj (např. urbanistický) kolem 

řeky Opavy v okresech bude pokračovat a tím pádem při vzniku povodně hodnoty Q100 

i k zvyšování škody na jednoho obyvatele. Závěrem finanční analýzy, pro opatření výstavby 

přehrady a navazujících dalších opatření v podobě úprav koryta, vybudování retenčních 

prostor a suchých poldru, za vyhovující. 

5.3 Analýza účinnosti protipovodňového opatření 

Vzhledem k tomu, ţe je velmi obtíţné prakticky prokázat účinnost takto navrhovaného díla, 

a to z důvodu, které nelze předvídat výpočtovými metodami či pouţitými modely. Jedná se 

vţdy o teoretické hodnoty a výsledky. Ve své podstatě svou účinnost takto vytvořené dílo 

prokáţe, aţ v praxi. Kdy je moţné sledovat průběh mimořádné událostí, v tomto případě 

průběh povodně a sledovat silné a slabé stránky opatření. 

Tato analýza je shrnutím plánovaných předpokladů, které by mělo celé dílo splňovat při 

vzniku povodně a tím pádem i ochránit obyvatele a majetek před vznikem škod. 

                                                 

4
 Hodnota počtu obyvatel vychází z údajů Českého statistického úřadu ke dni 1. 3. 2001. 
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5.3.1 Metody zhodnocení účinnosti 

Jedna z metod určení účinnosti protipovodňového opatření vychází podle plánovaných úprav, 

a to srovnáním stávající úrovně ochrany a plánované tedy cílové úrovně ochrany před 

povodněmi jednotlivých sídelních celků leţících na řece Opavě, coţ ukazuje tabulka 24. 

Tabulka 24: Současná úroveň ochrany a cílová úroveň ochrany před povodněmi [1.] 

Tok Sídelní celek Stávající úroveň ochrany Cílová úroveň ochrany 

Opava 

Nové Heřmínovy Q20 Q100 - Q1000 

Zátor - Loučky Q5 Q100 

Brantice Q5 - Q20 Q100 

Krnov - Kostelec Q10 Q100 

Krnov Q20 Q100 

Brumovice - Skrochovice Q10 Q100 

Holasovice Q10 Q100 

Držkovice Q2 snížení četnosti povodní 

Vávrovice Q5 Q100 

Opava Q50 Q100 

 

Další moţnou metodou zhodnocení účinnosti je zhodnocení z finanční stránky, zisků 

a nákladu díla za jeho dobu ţivotnosti. Jde o předpoklad výpočtu účinnosti na úrovni 

finančních vstupů a výstupu z protipovodňového opatření. Výstavba protipovodňového 

opatření má nejen účel vzniku přijatelné úrovně ochrany před povodněmi obyvatelstva 

a majetku, ale jde také o sníţení vzniklých nákladů při odstraňování protipovodňových škod, 

a tím pádem i prokázání účinnosti protipovodňového opatření. 

Při takto prováděné metodě lze vycházet z jednoduché fyzikální rovnice (viz rovnice 3) na 

výpočet účinnosti, kterou si rozšíříme na námi poţadovaný tvar. 

 

kde η označuje účinnost, P’ je výkon (pro výsledný zisk) a P je příkon (vloţené náklady). 

Poţadovaný výsledek rovnice bude v procentuálním vyjádření, kdy hodnota 1 % je nejhorší 

moţné opatření, a tedy opačná hodnota 100% je nejlepší moţné opatření. 

V další fázi pokračování zhodnocení účinnosti budeme muset rozdělit tuto jednoduchou 

rovnici na poţadovaný tvar, kterého chceme docílit, abychom mohli zhodnotit dané opatření. 

Rozloţení příkonu: 

 pro naše potřeby změníme popisný prvek na VLN, neboli vloţené náklady na 

vyhotovení díla, 
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 hodnota tohoto prvku bude udávaná v Kč, 

 hodnota se bude skládat z celkových nákladů na vyhotovení díla, viz tabulka 22. 

Rozloţení výkonů: 

 hodnota bude udávána v Kč, 

 jedná se o multikriteriální prvek. Jednotlivé části, jejich zkratky a orientace jsou 

uvedeny v tabulka 25, vysvětlení jednotlivých prvků je uvedeno pod touto tabulkou. 

Tabulka 25: Rozložení výkonu protipovodňového opatření 

Část Zkratka Orientace 

Ztráty před výstavbou Q100 a vyšší ZTR1 záporná 

Ztráty před výstavbou Q1 až Q50 ZTR2 záporná 

Ztráty jiné ZTR3 záporná 

Ztráty po výstavbě opatření ZTR4 záporná 

Náklady na údržbu NAK záporná 

Zisky z vodní elektrárny Zisk1 kladná 

Zisk z turistiky Zisk2 kladná 

Zisky nepřímé Zisk3 kladná 

Koeficient dat KOF kladná  

 

Vysvětlivky k tabulce 25: 

 ZTR1: orientace záporná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko mínus, v této 

hodnotě jsou obsaţeny škody způsobené povodní v roce 1997 na úrovní Q100. 

 ZTR2: orientace záporná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko mínus, v této 

hodnotě jsou obsaţeny škody způsobené povodněmi niţšího n-letého řádu neţ je 

Q100. 

 ZTR3: orientace záporná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko mínus, v této 

hodnotě jsou obsaţeny ostatní škody a ztráty. 

 ZTR4: orientace záporná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko mínus, v této 

hodnotě jsou obsaţeny předpokládané škody způsobené povodní po výstavbě 

protipovodňového opatření (např. vznik povodně a poškození mostů přes řeku, apod.). 

 NAK: orientace záporná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko mínus, v této 

hodnotě jsou ukryty náklady spojené s údrţbou protipovodňového opatření. 

 Zisk1: orientace kladná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko plus, v této 

hodnotě jsou obsaţeny zisky z vodní elektrárny, která bude umístěna v přehradním 

tělesu MNNH. 
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 Zisk2: orientace kladná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko plus, v této 

hodnotě jsou obsaţeny zisky z turistického ruchu, protoţe MNNH bude v době mimo 

povodně určena k rekreaci, dále ve městě Krnov bude kolem řeky vybudována 

cyklostezka a další části, které zvyšují prestiţ oblasti vzhledem k turistické 

oblíbenosti. 

 Zisk3: orientace kladná, tedy v rovnici bude před hodnotou znaménko plus, v této 

hodnotě jsou obsaţeny zisky nepřímého charakteru, tedy zisky přinesené ve formě 

zvýšení turistické oblíbenosti oblasti, a tím i moţnosti zvýšení kupní síly v oblasti 

a získání finančních prostředků z prodeje zboţí ve formě daní. 

 KOF: ztrátonákladnový koeficient dat. Vzhledem k různým datům a zdroju získávání 

dat, které se mohou lišit, se hodnota koeficientu udává 0,9; 1,0 a 1,1. 

K porovnání účinnosti získáme dvě rovnice (rovnice 4 a rovnice 5) zaloţené na různých 

vstupních hodnotách, které nám pomohou určit účinnost protipovodňového opatření 

a teoretickou účinnost opatření rovnice 6. 

 

   (4.) 

 

kde η označuje účinnost a zbylé prvky rovnice jsou vysvětleny v Tabulka 25. 

 

   (5.) 

 

kde η označuje účinnost a zbylé prvky rovnice jsou vysvětleny v Tabulka 25. 

 

   (6.) 

 

kde η označuje účinnost a zbylé prvky rovnice jsou vysvětleny v tabulce 25. 

Jednotlivé rovnice vypočteme pro všechny ztrátonákladové koeficienty, porovnáme 

s tabulkou 26 a provedeme závěrečné hodnocení celého opatření. 
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Tabulka 26: Kritéria pro určení účinností protipovodňového díla 

Kritérium Opatření 

η > 0,85 Vyhovující 

0,70 > η < 0,85 Dostačující 

0,6 > η < 0,70 Uspokojující 

0,6 < η Nevyhovující 

 

Vysvětlení k tabulce 26: 

 Vyhovující: opatření splnilo poţadované vlastnosti účinnosti a není potřeba nijak 

zasahovat do plánovaného protipovodňového opatření. 

 Dostačující: je potřeba u takto navrhovaného opatření provést menší dílčí úpravy, 

které zvýši účinnost. 

 Uspokojující: u takto zvoleného protipovodňového opatření s danou účinnosti, je 

potřeba provést úpravy většího rozsahu, tak aby navrhované protipovodňové opatření 

splnilo poţadavky větší účinnosti. 

 Nevyhovující: protipovodňové opatření spadající do této kategorie, není vhodné pro 

oblast. 

5.3.2 Závěrečné zhodnocení metod účinnosti 

Závěrečné zhodnoceni metody srovnání plánovaných úprav. Z hlediska cílové úrovně ochrany 

před povodněmi nám vychází, ţe účinnost protipovodňového opatření lze prokázat za 

vyhovující pro ochranu před povodněmi. Musíme si však uvědomit, ţe takto provedená 

analýza (respektive zhodnoceni účinnosti) je na teoretické úrovni předpokladu ochrany. Toto 

zhodnocení nezapočítává faktory ovlivňující průběh a vývoj povodně jako děje samotného. 

Vzhledem ke stávajícímu stupni ochrany sídelních celků. Lze však říci, ţe účinnost ochrany 

před povodněmi bude na lepší úrovní neţ-li je stávající stav. 

U výpočtu účinnosti protipovodňového opatření je potřeba vytvoření expertního týmu 

s provedením statistiky zisků a nákladů za celou dobu ţivotnosti díla. Dále je potřeba stanovit 

předpokládané ztráty po výstavbě opatření. Nelze předvídat, ţe při vzniku povodně hodnoty 

Q100 nedojde ke vzniku škod. Po získání veškerých vstupních hodnot a provedení výpočtu, 

lze vyjádřit „účinnost“ protipovodňového opatření. 



47 

 

6 Závěr 

Tato práce si kladla za cíl zhodnocení protipovodňového opatření na horním toku řeky Opavy. 

Především se mělo jednat o statistický rozbor mimořádných událostí na horním toku řeky 

Opavy, analýzy účinností realizovaných protipovodňových opatření a v neposlední řadě návrh 

opatření, které by měly za následek zvýšení protipovodňové ochrany. 

Práce popisuje základní činnosti jednotlivých protipovodňových orgánů při řešení zvládání 

povodní, strukturu povodňového plánu a činnosti jednotlivých sloţek při řešení povodní 

v povodňovém plánu Moravskoslezského kraje. Po této části byl uveden popis výsledné 

navrhnuté varianty protipovodňového opatření na horním toku řeky Opavy, známe pod 

názvem Menší nádrţ Nové Heřmínovy, a další související protipovodňová opatření. Výsledná 

varianta protipovodňového opatření byla vybrána z několika důvodu. Jde o její komplexní 

řešení ochrany před povodněmi v oblasti horního toku řeky Opavy a vlastních dopadů na 

ţivotní prostředí, kdy zejména v této oblasti byly na protipovodňové opatření kladené vysoké 

nároky tak, aby bylo dosaţeno pokud moţno co nejmenších zásahů do krajiny. 

V rámci práce byla provedena analýza rizik a zranitelnosti území (zkratka HVA nebo také 

HVE) území města Krnov, dále analýza finančního zhodnocení opatření a zhodnocení 

účinnosti protipovodňového opatření. Především z analýzy rizik a zranitelnosti území města 

Krnov vyplynulo, ţe dnešní stav protipovodňového opatření je nedostačující. Tato analýza je 

jen dílčí součástí, protoţe se nedá provést analýza rizik a zranitelnosti území na celé 

protipovodňové opatření: proto je potřeba provést jednotlivé dílčí částí obcí leţících na řece 

a aţ po té provést závěrečné zhodnocení. Vzhledem k tomu, ţe při ničivých povodních v roce 

1997, kdy město Krnov bylo nejvíce postiţeno v dané oblasti, lze říci, ţe protipovodňová 

ochrana na horním toku řeky Opavy je nedostačující a proto je potřeba vybudovat v této 

oblasti odpovídající protipovodňové opatření. Následně byla provedena analýza finančního 

zhodnocení protipovodňového opatření na horním toku řeky Opavy. Z analýzy vyplynulo, ţe 

z finanční stránky je protipovodňové opatření odpovídající. Vzhledem k tomu, ţe při 

povodních v roce 1997 na úrovní Q100 byly způsobeny škody na jednoho obyvatele ve výši 

16 007,65 Kč a cena navrhovaného opatření na jednoho obyvatele v oblasti je 25 846,97 Kč, 

je rozdíl mezi ztrátou a vkladem přibliţně 9 000 Kč na jednoho obyvatele. Navrhované 

opatření vyhovující a splňuje parametry ochrany před vznikem škod. Jde především o to, ţe 

v analýze nebyly započítaný škody způsobené jinými povodněmi, proto vznikl tento rozdíl. 
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V závěru byla vytvořena metoda, na jejímţ základě lze určit účinnost protipovodňového 

opatření. Metoda je zaloţená na principu vstupních nákladu, ztrát vzniklých při povodních, 

zisků z protipovodňového opatření (výroba elektrické energie a turistický ruch) a nákladu na 

údrţbu celého protipovodňového opatření. Samotné protipovodňové opatření nemá za úkol 

jen ochranu osob a majetku, ale také o odstranění nákladu na obnovu území po povodních. 

Na základě dostupných informací a provedených analýz lze dojít k názoru, ţe protipovodňové 

opatření na horním toku řeky Opavy je odpovídajícího charakteru a zvyšuje ochranu před 

případnými povodněmi za přijatelné úrovně finančních nákladů. 
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Příloha č. 1  Analýza rizik a zranitelností metodou HVE 
5
 

1) Hodnocení pravděpodobnosti výskytu potencionální mimořádné události dané 

závaţnosti v rámci určitého časového období – přirozené ukazatele Hn znázorněné. 

Tabulka přirozených ukazatelů Hn 

Pravděpodobnost vzniku Hn 

Ukazatel úroveň 

H0 žádná 

H1 nízká 

H2 střední 

H3 vysoký 

H4 velmi vysoká 

 

2) Hodnocení zranitelnosti jako „výše ztráty u daného prvku u rizika 

vyplývajícího z výskytu mimořádné události dané závaţnosti“ přirození 

ukazatelé Vn je uvedeno v tabulce přirozených ukazatelů Vn. 

                                                 

5
 BERNATÍK, Aleš a Lenka MALÉŘOVÁ. Analýza rizik území. 1. vydání. Ostrava: Sdruţení poţárního a 

bezpečnostního inţenýrství v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7385-082-1. 
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Tabulka přirozených ukazatelů Vn 

Zranitelnost Ohrožené prvky 

Index Úroveň 

L
id

é
 

B
u

d
o

v
y

 

P
ro

d
u

k
ti

v
n

í 
o

b
la

s
ti

 

K
u

lt
u

rn
í 
p

a
m

á
tk

y
 

In
fr

a
s
tr

u
k
tu

ra
 

T
e
c
h

n
o

lo
g

ic
k

é
 s

ít
ě

 

P
ří

ro
d

n
í 
p

a
m

á
tk

y
 

V0 žádná žádná žádná žádná žádná žádná žádná žádná 

V1 

nízká 
nízká 

hustota 
zalidnění 

vysoká 
kvalita/ 
nízká 
kvalita 

nevýznamné 
kvality 

žádná 
infrastruktura 

malého 
významu 

síť 
omezeného 

významu 
žádná 

V2 

střední 
střední 
hustota 

zalidnění 

vysoká 
kvalita/ 
střední 
kvalita 

středně 
významné 

aktivity 
žádná 

infrastruktura 
místního 
významu 

síť 
místního 
významu 

žádná 

V3 

vysoká 
vysoká 
hustota 

zalidnění 

střední 
kvalita/ 
vysoká 
kvalita 

významné 
aktivity 

méně 
významné 
památky 

sekundární 
infrastruktura 

sekundární 
sítě 

méně 
významné 
památky 

V4 

velmi 
vysoká 

velmi 
vysoká 
hustota 

nízká 
kvalita/ 
velmi 

vysoká 
kvalita 

velmi 
významné 

aktivity 

významné 
památky 

primární 
infrastruktura 

primární 
sítě 

významné 
památky 

3) Hodnocení rizika – přiřazení ukazatele Rn je uvedeno v tabulce přirozených 

ukazatelů Vn a v tabulce přiřazení ukazatele Rn jsou výsledné popisy k zjištěnému 

výsledného rizika R 

Přiřazení ukazatele Rn 

Riziko 

Zranitelnost 

V0 V1 V2 V3 V4 

žádná nízká střední vysoká velmi vysoká 

P
ra

v
d

ě
p

o
d

o
b

n
o

s
t 

v
z
n

ik
u

 M
U

 

H0 žádné R0 R0 R0 R0 R0 

H1 nízké R0 R1 R1 R1 R1 

H2 střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 vysoké R0 R1 R2 R3 R4 

H4 velmi vysoké R0 R1 R3 R4 R4 
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Popis zjištěného výsledného rizika 

Zranitelnost Ohrožené prvky 

Index Úroveň 

L
id

é
 

B
u

d
o

v
y

 

P
ro

d
u

k
ti

v
n

í 
o

b
la

s
ti

 

K
u

lt
u

rn
í 
p

a
m

á
tk

y
 

In
fr

a
s
tr

u
k
tu

ra
 

T
e
c
h

n
o

lo
g

ic
k

é
 s

ít
ě

 

P
ří

ro
d

n
í 
p

a
m

á
tk

y
 

R1 nízká 
Bezpečnost 

nemusí 
selhat 

Malá 
škoda 

Malá 
škoda 

Malá škoda 
Malá 
škoda 

Malá 
škoda 

Malá 
škoda 

R2 střední 
Bezpečnost 

nemusí 
selhat 

Malá 
estetická 

nebo 
funkční 

škoda bez 
evakuace 

Mála 
škoda bez 
přerušení 
činnosti 

Malá 
estetická 

nebo 
funkční 
škoda  

Malá 
škoda bez 
evakuace 

Mála 
škoda bez 
přerušení 

služeb 

Malá 
škoda 

R3 vysoká 
Možné 

problémy s 
bezpečností 

Důležité 
funkční 

poškození 
a 

následná 
evakuace 

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušením 

činnosti 

Důležitá 
škoda 

Důležitá 
škoda a 
následná 
evakuace 

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušením 

činnosti 

Důležitá 
škoda 

R4 
velmi 

vysoká 

Možné 
ztráty na 

životech a 
vážná 

zranění 
osob 

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace 

Vážná 
škoda s 

přerušením 
nebo 

zrušením 
činnosti 

Vážná 
škoda 

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace 

Vážná 
škoda s 

přerušením 
nebo 

zrušením 
činnosti 

Vážná 
škoda 

 

4) Strategie zmírnění rizika – by se měla soustředit na strategie plánování pro 

zmírnění rizika. V tomto bodě probíhá stanovení: 

 „přijatelné úrovně rizika“, 

 Specifických „pravidel umístění“, 

 Specifických „kritérií přijetí opatření“ 

V metodě se riziko vypočítá jako výsledek vzájemného působení faktorů: moţnosti vzniku 

mimořádné události (H) a zranitelnosti (V). Riziko tedy vyjádříme funkcí (H, V) a následně 

vypočítáme pomocí rovnice. 
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Příloha č. 2 Aktuální stav koryta řeky Opavy ve městě Krnov 

Fotky aktuálního stavu koryta řeky Opavy jsou pořízený z 12 míst vyznačených na obrázku 

„Místa pořízení fotografii koryta řeky Opavy“. Jedná se o stav koryta řeky Opavy ke dni 25. 

03. 2012, kdy jsem pořídil fotografie. 

 

Místa pořízení fotografii koryta řeka Opavy 

 

 

 

[1] Soutok řek Opavy (vlevo) a Opavice (vpravo) 
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[2a] Fotografie z mostu ulice U Jatek, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

 

[2b] Fotografie z mostu ulice U Jatek, proti směru proudu 
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[3a] Fotografie z mostu ulice Opavská, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

 

[3b] Fotografie z mostu ulice Opavská, ve směru proudu 
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[4a] Fotografie z mostu ulice Sokolovská, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

[4b] Fotografie z mostu ulice Sokolovská, protisměru proudu 
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[5a] Fotografie z ulice Říční okruh z místa naproti pobočky banky ČSOB, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

[5b] Fotografie z mostu spojující ulice Říční okruh a Svatováclavská, protisměru proudu 
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[6a] Fotografie z mostu ulice Čsl. armády, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

[6b] Fotografie z mostu ulice Čsl. armády, protisměru proudu 
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[7a] Fotografie z mostu ulice Vrchlického, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

[7b] Fotografie z mostu ulice Vrchlického, protisměru proudu 
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[8a] Fotografie z mostu ulice Na Ostrově, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

[8b] Fotografie z mostu ulice Na Ostrově, protisměru proudu 
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[9a] Fotografie z jezu mezi ulicemi Na Ostrově a Na Břehu, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

 

[9b] Fotografie z jezu mezi ulicemi Na Ostrově a Na Břehu, protisměru proudu 
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[10a] Fotografie z mostu ulice Mlýnská, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

[10b] Fotografie z mostu ulice Mlýnská, protisměru proudu 
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[11a] Fotografie z  ulice Dlouhá, ve směru proudu 

 

 

 

 

 

 

[11b] Fotografie z  ulice Dlouhá, protisměru proudu 


