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Oblast povodí Odry
Základní charakteristiky
• plocha 6 252 km2 (celková 118 861 km2)
• délka páteřního toku Odry v ČR 132 km 

(celková 867 km)
• průměrný průtok Odry pod soutokem 

s Olší 63 m3/s (Odra – ústí 542 m3/s)
• lesnatost povodí 38,5 %
• počet obyvatel 1,3 mil. ( celkový 16,4 mil.)
• hustota osídlení 212 obyv. / km2 (138 celk.)

1. vlna
2. vlna

2. vlna



Stav povodí – srážky
1.vlna

(týdenní srážkový úhrn 
12. - 19.5.2010)



Stav povodí – srážky
2.vlna

(4-denní srážkový úhrn 
1. - 4.6.2010)



Srážky
• Průměrný roční úhrn srážek činí v povodí Odry 

550 – 1200 mm
• Během povodně vypadlo 

v nejzasaženější oblasti 
až 380 mm srážek, což je 
kolem 50 % ročního 
úhrnu v této oblasti 

• Průměrný úhrn srážek 
pro měsíc květen 
činí 60 – 120 mm



Stav povodí
(kulminační průtoky 1. a 2.vlny)



Zhodnocení povodně

• Velké zasažené území – ČR okrajově, dále 
PR, SR..

• Kulminacemi významná – Q100 na střední 
Ostravici a dolní Olši

• Intenzívní srážky i v podhůří a na Ostravsku.
• Velký chod splavenin – štěrky, a plavenin –

větve, stromy



Přehrady a jejich vliv 
na povodňové průtoky















Prognózní činnost za povodně

• Státní podnik Povodí Odry provozuje pro 
prognózování průtoků srážko – odtokový model 
HYDROG.

• Při prognózování úzce spolupracujeme s ČHMÚ, 
zvláště při této povodni byla spolupráce výborná.

• Na základě prognózy průtoků se provádí řízení 
údolních nádrží, na tocích, kde nádrže nejsou, se 
provádí varování pro lidská sídla.



Prognózní činnost za povodně



Prognózní činnost za povodně
• Při povodni v rámci prognózní činnosti předáváme 

Integrovanému záchrannému systému 
Moravskoslezského kraje informační zprávy.

• Těchto zpráv 
bylo během 
povodňové situace 
vydáno 12.



Závěr
Kombinací a) snížení povodně přehradami a

b) převedení úpravami toků a hrázemi bylo
zabráněno ohrožení životů a významným
povodňovým škodám . (ochráněno cca 30 tisíc
obyvatel – Ostrava, Frýdek-Místek).



Odstraňování povodňových škod

• Probíhá úzká spolupráce s Krizovým štábem 
Moravskoslezského kraje.

• Prováděly a provádějí se zejména operativní zásahy 
– odstraňování pláví a poškozených břehových 
porostů, zabezpečování nátrží.

• Sumarizují se škody – k nejvýznamnějším patří 
pravobřežní nátrž na Ostravici u nádraží v Paskově 
(rozměr 600 x 40 m) a zaštěrkování dolní Odry 
(~ 100 tisíc m3 štěrků) – viz následující foto.



Povodňové škody



Odstraňování povodňových škod



Zhodnocení účinnosti vodních děl postavených či 
rozestavěných v rámci I. a II.etapy programu 

„Prevence před povodněmi“

• Husí potok (Hl.Životice), Bílovka (V.Albrechtice), 
Tichávka (Tichá), Ondřejnice (Stará Ves n.O.), 
Porubka (Ostrava),

• Hvozdnice (Otice), Opava (Opava, Velké Hoštice),
• Morávka (Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Raškovice), 

Ostravice (Ostravice), 
• Odra (Ostrava, Bohumín-D47, Antošovice),
• Lomná (Jablunkov), Hrabinka (Český Těšín),
• Bělá.



Nejvýznamnější připravované stavby
programu „Prevence před povodněmi“

• Petrůvka (Petrovice u Karviné),
• Černý příkop (Ostrava),
• Opava (Opava – Vávrovice),
• Odra (Vrbice),
• Ostravice, odl. rameno Ščučí (Ostrava – Hrabová),
• Vidnávka (Kobylá),
• Rekonstrukce vodních děl – Šance na Ostravici, 

Těrlicko na Stonávce,
• Příprava opatření v povodí horní Opavy.



Preventivní činnosti 
na úseku povodňové ochrany

• Plán oblasti povodí Odry
• Stanovování záplavových území
• Územní plány
• Vyjadřování k liniovým stavbám v záplavovém území
• Měřící stanice (srážkoměry, limnigrafy, přenosová síť)
• Manipulační řády vodních děl a TBD nad nimi
• Povodňové plány
• Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik 



Preventivní činnosti na úseku povodňové ochrany



Povodí Odry, státní podnik
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