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Seznam zkratek 
HMÚ  eský hydrometeorologický ústav 

OV   istírna odpadních vod 

R  eská republika 

SÚ  eský statistický ú ad 

DOsVPR Dokumentace oblasti s významným povod ovým rizikem 

HZS MSK Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS   integrovaný záchranný systém 

JPO  jednotky požární ochrany 

k.ú.   katastrální území 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj  

MVE  malá vodní elektrárna 

MZe   Ministerstvo zem d lství 

MŽP   Ministerstvo životního prost edí 

ORP   obce s rozší enou p sobností 

OsVPR  oblast s významným povod ovým rizikem 

PPO  protipovod ové opat ení 

PpZPR  Plán pro zvládání povod ových rizik 

PR  Polská republika 

QN  pr tok s dobou opakování N-let 

RSO   registr s ítacích obvod  a budov 

SDH  sbor dobrovolných hasi  

SPA  stupe  povod ové aktivity 

TPE   Technickoprovozní evidence 

ÚPD  územn  plánovací dokumentace 

ZVHS   Zem d lská vodohospodá ská správa 
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Úvod 
P edkládaná dokumentace obsahuje díl í úseky dvou souvisejících tok  s oblastmi s významným 
povod ovým rizikem (OsVPR). 

 Opava na st edním toku mezi m stem Krava e a obcí Držkovice 

 Moravice od ústí do Opavy až pod zástavbu m stské ásti Opav – Kylešovice 

Oba úseky jsou sem za azeny proto, že pat í z hlediska ochrany p ed povodn mi 
k nejexponovan jším územím v dolní ásti tzv. prioritní oblasti Horní Opavy, vydefinované Plánem 
hlavních povodí R (2010). Mimo to spadají do oblasti s o ekávaným významn jším územním 
rozvojem. 

V  ešené oblasti jsou dot eny následující obce: 

 Opava – k.ú. Držkovice, k.ú. Vávrovice, k.ú. Palhanec, k.ú. Kate inky u Opavy, k.ú. Opava-
P edm stí, k.ú. Jakta , k.ú. Opava-M sto, k.ú. Malé Hoštice, k.ú. Komárov u Opavy 

 Velké Hoštice 

 Štítina 

 Krava e ve Slezsku 

 Mokré Lazce 

1 Lokalizace 
Vodní tok: Opava 

 Sou adnice za átku úseku ve Lhot : X = - 486 931,445 a Y = - 1 091 622,950. 

 Sou adnice konce úseku v Držkovicích: X = - 501 244,650 a Y = - 1 081 563,822. 

 Stani ení úseku: km 22,000 TPE ( . km 22,428) až km 46,960 TPE ( . km 47,800). 

 Celková délka úseku: 24,96 km. 

 Odhad délky v zastav ném a zastavitelném území obcí: cca 13 km. 

 ID úseku: 10100014_2, identifikátor vycházející z Centrální evidence vodních tok  (IDVT 
CEVT). 

 Identifikátor oblasti s významným povod ovým rizikem: POD-12. 

 íslo hydrologického po adí toku:  

2-02-01-082 2-02-01-084 2-02-01-085 2-02-01-086 2-02-01-088 2-02-01-089 
2-02-01-091 2-02-03-001 2-02-03-003 2-02-03-005 2-02-03-007 2-02-03-009. 

 

Vodní tok: Moravice 

 Sou adnice za átku úseku na soutoku s Opavou: X = - 493 810,131 a Y = - 1 089 267,000. 

 Sou adnice konce úseku v Opav : X = - 494 824,062 a Y = - 1 089 633,490. 

 Stani ení úseku: km 0,000 až km 1,187 TPE. 

 Celková délka úseku: 1,187 km. 

 Odhad délky v zastav ném a zastavitelném území obce: cca. 1,187 km. 

 ID úseku: 10100015_1, identifikátor vycházející z Centrální evidence vodních tok  (IDVT 
CEVT). 

 Identifikátor oblasti s potenciáln  významným rizikem: POD-2. 
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 íslo hydrologického po adí toku:  

2-02-01-099. 

P ehledná mapa na obrázku 1 zobrazuje zájmovou oblast v etn  zobrazení a popisu obcí a obcí 
s rozší enou p sobností.  

Obr. 1  P ehledná mapa ešeného území  

 
Obr. 2  Hydrografická mapa s dalším vodohospodá ským obsahem  
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2 Charakteristika OsVPR 

2.1 Popis nivy a možnosti rozlivu 
Díl í úsek Opavy zahrnuje í ní tra  v délce 25,0 km od jezu ve Lhot  u Opavy (km 22,0) po spádový 
stupe  v Držkovicích (km 47,0). Jeho t žišt m je povod ová zabezpe enost v í ní trati na cca 8 km 
délky p es m sto Opavu a pak v lokalitách na krajních koncích úseku, tj. v Držkovicích a v Krava ích 
(místní ást Dvo isko). Mimo m sto Opavu má í ní niva širší rozev ený charakter s relativn  
symetrickou inundací, která dosahuje ší ky nad m stem pr m rn  0,7 km (v etn  levob ežního 
prostoru na území Polska), pod ním až 1,5 km. P es samotné m sto jsou rozlivy omezovány 
provedeným zkapacitn ním í ního koryta. 

Díl í úsek Moravice obsahuje její výustní tra  v délce 1,2 km od soutoku s Opavou po železni ní 
most trati D Opava – východní nádraží – Krnov. eka zde protéká intenzivn  se rozvíjejícím 
periferním územím m sta Opavy, p i emž doprovodným problémem rozvoje je výskyt inundací  
na soutoku regulovaných úsek  obou ek. 

2.2 Hydrologie 
Použité hydrologické údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách. V profilech nad soutokem 
s Moravicí byly uvažovány neovlivn né pr toky, v profilu pod soutokem a pro Moravici ovlivn né 
nádržemi Slezská Harta a Kružberk. V p ípad  povod ového scéná e Q500 byly uvažovány po celé 
délce úseku neovlivn né pr toky. 

Tab. 1a  Návrhové neovlivn né pr toky vztahující se k OsVPR  

Profil Plocha 
km2 

Q5 
m3/s 

Q20 
m3/s 

Q100 
m3/s 

Q500 
m3/s 

Datum 
po ízení 

Opava – pod 
Heraltickým potokem 804,54 118 215 367 607 26. 8. 2011 

Opava – nad Plš ským 
potokem 879,22 121 221 380 607 26. 8. 2011 

Opava – nad Moravicí 945,89 125 227 390 607 26. 8. 2011 

Moravice – ústí do 
Opavy 900,88 148 222 315 443 26. 8. 2011 

Opava – pod Moravicí 1846,77 221 363 566 810 26. 8. 2011 

Opava – Krava e - Kouty 
(nad Sedlinkou) 1908,00 232 374 569 810 26. 8. 2011 

 

Tab. 1b  Návrhové ovlivn né pr toky vztahující se k OsVPR  

Profil Plocha 
km2 

Q5 
m3/s 

Q20 
m3/s 

Q100 
m3/s 

Q500 
m3/s 

Datum 
po ízení 

Moravice – ústí do 
Opavy 900,88 95 130 180 443 2009 

Opava – pod Moravicí 1846,77 195 305 455 810 2009 

Opava - ústí 2 088,99 200 315 470 841 2009 
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Tab. 2  P ehled sou asných hlásných a p edpov dních profil  

Tok Profil í ní km Kategorie profilu Úsek platnosti SPA 
(dle povod ového plánu) 

Opava D hylov 7,45 A Opava – ústí do Odry 

Opava Krava e 26,68 C Krava e 

Opava pod Moravicí* 33,2 A pod Moravicí 

Opava Opava 35,4 A Krnov - Opava 

Opava Držkovice** 45,7 C Držkovice 

Opava Odvod ovací kanál  - C Velké Hoštice 

Moravice Branka u Opavy 6,22 A Pod Kružberkem – soutok s 
Opavou 

*bilan ní profil 

**nový m rný profil realizovaný v r. 2014  

 

Kategorie profilu:  A, B, C pro hlásný profil 

   P pro p edpov dní profil 

 

 

P ehled odkaz  na povod ové plány obcí, ORP a kraje: 

Povod ový plán Moravskoslezského kraje: http://dppmsk.hzsmsk.cz 

Povod ový plán ORP Opava: http://dppmsk.hzsmsk.cz/Rozcestnik/index.htm 

Povod ový plán m sta Opava - není digitální, kv ten 2009 

Povod ový plán obce Velké Hoštice – není digitální, leden 1999 

Povod ový plán obce Štítina – nemají PP, sou ástí ORP Opava 

Povod ový plán obce Mokré Lazce – nemají PP 

Povod ový plán pro m sto Krava e - není digitální, íjen 2013 

3 Výsledky mapování povod ových rizik 
Principy zpracování vycházejí z Metodiky tvorby map povod ového nebezpe í a povod ových rizik 
(V stník MŽP, b ezen 2012). 

K po ízení map bylo vypracováno šest studií vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na díl ích 
úsecích vodních tok . 

Mapy povod ového nebezpe í zobrazují prostorové rozd lení charakteristik pr b hu povodn   
(plošný rozliv, hloubka a rychlost) podle t chto scéná : 
 povodn  s nízkou pravd podobností výskytu (Q500) 
 povodn mi se st edn  vysokou pravd podobností (Q100) 
 povodn mi s vysokou pravd podobností výskytu (Q5 a Q20) 

Vypracování map povod ového rizika ješt  p edchází vytvo ení map povod ového ohrožení. Míra 
ohrožení se stanoví pomocí matice rizika, která uvádí závislost mezi intenzitou a dobou opakování 
povodn .  Výsledkem tohoto procesu je mapa povod ového ohrožení, která p ehledn  ukazuje míru 
ohrožení v každém míst  záplavového území roz len no do ty  kategorií na vysoké, st ední, nízké  
a reziduální ohrožení p i povodních.  
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Z map povod ového ohrožení se vypracovávají už vlastní mapy povod ových rizik. Nejd ležit jším 
podkladem pro jejich vytvo ení byla vrstva využití ploch územních plán , která se porovnala s vrstvou 
map ohrožení a následn  bylo dle kategorií zranitelnosti území porovnáváno, zda stávající, navržené 
i výhledové plochy využití území jsou v p ijatelném i nep ijatelném povod ovém riziku.  

V mapách povod ového rizika jsou zvýrazn ny ty využívané plochy, na kterých je p ekro en limit 
maximáln  p ijatelného rizika. Takto identifikovaná území p edstavují exponované plochy p i projevu 
daného scéná e povod ového nebezpe í a odpovídající mí e zranitelnosti území. Jsou v nich 
znázorn ny také tzv. citlivé objekty, údaj o orienta ním po tu potenciáln  zasažených obyvatel  
pro každý povod ový scéná  a dále zasažené potenciáln  nebezpe né pr myslové podniky, které 
jsou nebezpe ím pro kvalitu vody. 

3.1 Obce dot ené jednotlivými scéná i povod ového nebezpe í  
V ešených úsecích vodních tok  s významným povod ovým rizikem, a to Opavy (úsek Krava e – 
Držkovice) a Moravice (úsek ústí do Opavy po železni ní most v Opav ), je rozlivem s dobou 
opakování 5 let dot eno zastav né a zastavitelné území celkem 5 obcí (v obci Opava je zasaženo 5 
katastrální území), rozlivem s dobou opakování 20 let dot eno zastav né a zastavitelné území celkem 
5 obcí (v obci Opava je zasaženo 5 katastrální území), rozlivem s dobou opakování 100 let je dot eno 
zastav né a zastavitelné území 5 obcí (v obci Opava je zasaženo 5 katastrálních území) a s dobou 
opakování 500 let zastav né a zastavitelné území 5 obcí (v obci Opava je zasaženo 9 katastrálních 
území) (tab. 3). 

Tab. 3  P ehled obcí, jejichž zastav né a zastavitelné území je dot eno n kterým ze scéná  
povod ového nebezpe í  

Po adové 
íslo Název obce 

Zastav né a zastavitelné plochy dot ené 
rozlivem (m2) 

Celková 
plocha 

správního 
obvodu obce 

(m2) 
Q5 Q20 Q100 Q500 

1 Opava  
 k.ú. Držkovice 15 907 44 831 55 392 60 821 1 759 483 

k.ú. Vávrovice 46 483 69 788 116 674 153 599 5 191 411 
k.ú. Palhanec 0 0 0 0 1 797 738 
k.ú. Kate inky u Opavy 652 90 266 776 609 1 228 752 14 267 740 
k.ú. Opava-P edm stí  29 982 54 347 334 150 1 011 271 10 459 670 
k.ú. Jakta  0 0 0 14 807 5 687 521 
k.ú. Opava-M sto 0 0 0 20 683 325 767,2 
k.ú Malé Hoštice 0 0 0 60 372 5 685 233 
k.ú. Komárov u Opavy 38 654 75 566 101 321 476 139 7 900 684 
Opava celkem 131 678 334 798 1 384 146 3 026 444 90 549 997 

2 Velké Hoštice 413 340 528 120 609 714 681 353 9 919 841 
3 Štítina 3 296 35 095 39 070 83 047 2 994 364 
4 Krava e ve Slezsku 158 163 281 247 297 193 314 862 19 056 090 
5 Mokré Lazce 30 399 34 757 37 811 42 150 10 629 690 

Celkem 736 876 1 214 017 2 367 934 4 147 856 133 149 982 

Pozn.:  1. V tabulce jsou uvedeny informace ve vztahu k zastav nému území a zastavitelné ploše – 
pojmy podle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 

 2. V tabulkách jsou pro úplnou informaci uvedeny všechny obce, jejichž území se nachází 
v rozlivu p tisetleté vody, a to i v p ípad , když povod ovými scéná i není dot eno jejich 
zastav né a zastavitelné území. 
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Tab. 4 P ehled po tu trvale bydlících obyvatel a objekt  v jednotlivých obcích, které jsou dot eny 
n kterým ze scéná  povod ového nebezpe í 

Po . 
íslo Název obce 

Po et 
obyvatel 
celkem 

Po et 
objekt  
celkem 

Po et dot ených obyvatel / objekt  

Q5 Q20 Q100 Q500 

Obyv. Obj. Obyv. Obj. Obyv. Obj. Obyv. Obj. 

1 Opava 58 643 8 361 14 5 80 34 5 353 560 15 052 1 305 
2 Velké Hoštice 1 780 477 0  0  110  34  203  61  256  77  
3 Štítina 1 201 332 0  0  0  0  0  0  19  8 
4 Krava e ve Slezsku 6 734 1 909 46  17  280  89  313  100  366  116  
5 Mokré Lazce 1 134 336 0  0 0  0  0  0  2  1 

Celkem 69 492 11 415 60 22 470 157 5 869 721 15 695 1 507 

3.2 Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivých obcích 
Plochy v nep ijatelném riziku jsou plochy, u kterých dochází k nep ijatelné kombinaci vysokého nebo 
st edního povod ového ohrožení s jejich zranitelností (zp sob jejich využití, tzn. náchylnost ke vzniku 
významných škod p i zasažení povodní). U t chto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzení 
z hlediska zvládání rizika a p ípadné snížení rizika na p ijatelnou míru navržením vhodných opat ení. 

Plochy v nep ijatelném riziku (podle asového aspektu a jejich funk ního využití) zjišt né na základ  
mapování povod ového nebezpe í a povod ových rizik v jednotlivých obcích jsou uvedeny 
v tabulce 5. asový aspekt zranitelnosti zohled uje zp sob využití území v r zných asových 
horizontech podle územn  plánovací dokumentace (ÚPD).  

Tab. 5  Obce s plochami v nep ijatelném riziku ve vazb  na jejich funk ní využití  

Po . íslo 
Obce s plochami 
v nep ijatelném 

riziku 

asový 
aspekt 

Kategorie 
využití území 

Vým ra ploch 
v nep ijatelném 

riziku (m2) 

Suma ploch v nep ijatelném riziku 
dle asového aspektu ÚPD (m2) 

1 Opava  

 

k.ú. Držkovice Stav 

BY 34 316 

44 811 OV 12 

SM 6 407 

RS 4 076 

k.ú. Vávrovice 

Stav 

BY 16 978 

53 729 OV 1 747 

VY 21 322 

RS 13 682 

Návrh 
BY 8 548 

29 868 VY 15 737 

RS 5 583 

k.ú. Kate inky u 
Opavy 

Stav 

BY 108 991 

123 463 OV 11 430 

VY 532 

RS 2 510 

Návrh BY 50 344 54 086 
OV 3 742 
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Po . íslo 
Obce s plochami 
v nep ijatelném 

riziku 

asový 
aspekt 

Kategorie 
využití území 

Vým ra ploch 
v nep ijatelném 

riziku (m2) 

Suma ploch v nep ijatelném riziku 
dle asového aspektu ÚPD (m2) 

k.ú. Opava-
P edm stí 

Stav 
BY 16 723 

32 932 OV 841 

VY 15 368 

Návrh 
BY 6 677 

64 963 OV 5 176 

VY 53 110 

k.ú. Komárov u 
Opavy 

Stav 
BY 1 205 

14 885 OV 13 308 

VY 372 

Návrh OV 15 149 62 459 
VY 47 310 

Opava celkem 

Stav 

BY 178 213 

269 820 
OV 27 338 

SM 6 407 

VY 37 594 

RS 20 268 

Návrh 

BY 65 569 

211 376 OV 24 067 

VY 116 157 

RS 5 583 

2 Velké Hoštice 

Stav 

BY 44 100 

58 547 OV 951 

VY 1 656 

RS 11 840 
Návrh RS 205 045 205 045 

Výhled RS 133 737 133 737 

3 Štítina 

Stav OV 265 5 844 
VY 5 579 

Návrh TV 2 794 3 538 
VY 744 

Výhled SM 11 849 11 849 

4 Krava e ve 
Slezsku 

Stav 
BY 96 156 

106 093 OV 4 303 

VY 5 634 
Návrh RS 108 425 108 425 

5 Mokré Lazce 
Stav BY 5 399 5 399 

Návrh RS 24 851 24 851 
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Tab. 6  Souhrn ploch v nep ijatelném riziku ve vazb  na jejich funk ní využití  

Obce s plochami v nep ijatelném riziku Kategorie 
využití území 

Vým ra ploch 
v nep ijatelném 

riziku (m2) 

Suma ploch v nep ijatelném 
riziku dle asového aspektu 

ÚPD (m2) 

Celková plocha v nep ijatelném riziku pro 
sou asný stav  

BY 323 868 

445 703 

OV 32 857 

SM 6 407 

TV 0 

DO 0 

VY 50 463 

RS 32 108 

Celková plocha v nep ijatelném riziku pro 
výhledový stav 

BY 0 

145 586 

OV 0 

SM 11 849 

TV 0 

DO 0 

VY 0 

RS 133 737 

Celková plocha v nep ijatelném riziku 
pro návrhový stav 

BY 65 569 

553 235 

OV 24 067 

SM 0 

TV 2 794 

DO 0 

VY 116 901 

RS 343 904 

Kategorie využití území: BY – bydlení, SM – smíšené plochy, OV – ob anská vybavenost, TV – 
technická vybavenost, DO – dopravní infrastruktura, VY – výrobní plochy a sklady, RS – rekreace  
a sport. 

 

 

V n kterých kategoriích zranitelnosti existují objekty, kterým je t eba v rámci posuzování míry 
p ijatelného rizika v novat zvýšenou pozornost. Jedná se o tzv. citlivé objekty, které lze za adit podle 
jejich ú elu do následujících oblastí [3]: 

 Objekty se zvýšenou koncentrací obyvatel se specifickými pot ebami p i evakuaci 

 Objekty infrastruktury zajiš ující základní funkce území 

 Zdroje zne išt ní 

 Objekty integrovaného záchranného systému 

 Objekty nemovitých kulturních památek 
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Tab. 7  Citlivé objekty dot ené scéná i povod ového nebezpe í v jednotlivých obcích 

Po . 
íslo Obec Citlivý objekt asový aspekt Kategorie 

ohrožení 

1. Vávrovice Regula ní stanice, ul. Vávrovická stávající reziduální 

2. Opava - P edm stí erpací a regul. stanice, ul. Karlovecká stávající reziduální 

3. Opava - P edm stí Kost. Nejsv t jší Trojice, nám. Svaté 
Trojice stávající reziduální 

4. Opava - P edm stí MŠ Sadová, ul. Sadová 51 stávající reziduální 

5. Opava - P edm stí Domov d chodc , ul. Rybá ská 27 stávající reziduální 

6. Opava - Kate inky MŠ Mostní, ul. Mostní 68 stávající nízké 

7. Opava - Kate inky ZŠ Ilji Hurníka, ul. Peka ská 77 stávající reziduální 

8. Opava - Kate inky Mate ská škola, ul. Na pastvisku 13 stávající reziduální 

9. Opava - Kate inky ZŠ Šrámkova, ul. Šrámkova 4 stávající nízké 

10. Opava - Kate inky MŠ Korálek, ul. Šrámkova 6 stávající nízké 

11. Opava - Kate inky SŠ technická, ul. Kolofíkovo náb . 38 stávající nízké 

12. Opava - Kate inky SŠ technická, ul. Kolofíkovo náb . 51 stávající reziduální 

13. Opava - Kate inky ZŠ Edvarda Beneše, ul. Edvarda 
Beneše 2 stávající nízké 

14. Opava - Kate inky Mate ská škola, ul. Edvarda Beneše 6 stávající reziduální 

15. Opava - Kate inky OrangeDot, s.r.o, ul. U Cukrovaru 2 stávající reziduální 

16. Komárov u Opavy Pr myslová OV Teva stávající reziduální 

17. Krava e Kaple sv. Michala, ul. Ivana Kubince stávající st ední 

18. Krava e MD – Pharm, s.r.o., ul. L. Ho ké 66 stávající st ední 

19. Štítina OV, Štítina návrh vysoké 

 
 

 

Tab. 8  Souhrnné informace o citlivých objektech v oblasti s významným povod ovým rizikem 

Kategorie zranitelnosti území Kategorie citlivých objekt  Ozna ení 
objekt  

Po et 
objekt  

Ob anská vybavenost Školství Sk 10 

Zdravotnictví a sociální pé e  Zd 1 

Hasi ský záchranný sbor, Policie, Armáda R Zs 0 

Kulturní objekty Ku 2 

Technická vybavenost Energetika En 1 

Vodohospodá ská infrastruktura Vh 1 

Zdroje zne išt ní  ZZ 4 

Po et citlivých objekt  celkem 19 
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3.3 Po ty obyvatel a objekt  v nep ijatelném riziku 
Jedním ze základních ukazatel  rizika u jednotlivých scéná  povodní je potenciální ohrožení trvale 
bydlících obyvatel v oblasti postižené povodní. 
Odhad po tu trvale bydlících obyvatel byl p evzat od VÚV TGM, v.v.i. Brno. Základním zdrojem 
informací pro stanovení po tu trvale bydlících obyvatel dot ených povod ovým nebezpe ím je Registr 
s ítacích obvod  a budov (RSO), který spravuje SÚ. Jedná se o informa ní systém, který mimo jiné 
eviduje budovy nebo jejich ásti (vchody) s p id lenými popisnými nebo eviden ními ísly. 
Pro stanovení po tu trvale bydlících obyvatel dot ených povod ovým nebezpe ím byla z RSO využita 
geografická bodová vrstva s atributovou tabulkou Budovy s íslem domovním. Sou ástí atributové 
tabulky je i informace o po tu všech byt  v budov . Odborným odhadem byl stanoven po et osob 
trvale bydlících v jednotlivých budovách nebo bytech. 
Po et trvale bydlících obyvatel a objekt  v nep ijatelném riziku pro každou obec byl proveden prostým 
pr nikem ploch s nep ijatelným rizikem a vrstvy Budovy s íslem domovním, která obsahuje atribut 
Po et trvale bydlících obyvatel v budov . Následn  byla provedena sumarizace pro každou obec. 

Tab. 9  Po ty trvale bydlících osob a objekt  v nep ijatelném riziku 

Po . 
íslo Název obce 

Po et 
obyvatel 
celkem 

Po et 
objekt  
celkem 

Po et obyvatel 
v nep ijatelném riziku 

Po et objekt  
v nep ijatelném riziku 

1 Opava 58 643 8 361 2 156  202  

2 Velké Hoštice 1 780 477 110  34  

3 Štítina 1 201 332 0  0  

4 Krava e ve Slezsku 6 734 1 909 280  85 

5 Mokré Lazce 1 134 336 0  0  

Celkem 69 492 11 415 2 546  321  

4 Cíle 
Povodn  jsou nej ast jšími p í inami krizových situací a materiálních škod zp sobených živelnými 
pohromami. Absolutní ochrana proti povodním neexistuje. Cílem protipovod ových opat ení m že být 
pouze jejich d sledky snížit na co nejmenší míru, a to zejména v t ch p ípadech, kdy je postihováno 
zastav né území. 

Obecné cíle 

- Mít zohledn né principy povod ové prevence v ÚPD obcí, zejména nevytvá et nové plochy 
v nep ijatelném riziku (a to ani v návrhu nové nebo aktualizace stávající ÚPD), nezvyšovat 
hodnotu majetku v plochách v nep ijatelném riziku a p ípadn  snižovat rozsah ploch 
v nep ijatelném riziku zm nou kategorie jejich využití. 

- Snížit nep íznivé ú inky povodní na obyvatelstvo a stávající majetkové hodnoty 
v nep ijatelném riziku protipovod ovým opat ením. 

- Navrhování preventivních opat ení pro ochranu p ed povodn mi provád t na podklad  studií 
odtokových pom r , ekologických charakteristik vodních tok  a na základ  rizikové a finan ní 
analýzy posuzující náklady a užitky t chto opat ení.  

- Pokud je náklad na protipovod ové opat ení srovnatelný i vyšší než hodnota ochrán ného 
majetku, prosazovat individuální ochranu zaplavovaných objekt  nebo možnost vykoupení 
veškerých nemovitostí v záplavových územích pro umožn ní neškodného rozlivu velkých vod. 

- Mít kvalitn  zpracované povod ové plány obcí, p ípadn  i vybraných nemovitostí,  
a dostate né vybavení pro provád ní nouzových operativních opat ení na zabezpe ení 
fungování obcí p i pr chodu povodní do Q100. 

- Mít k dispozici kvalitní hydrologické p edpov di a výstražné a varovné systémy.  
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Konkrétní cíle  

- Postupn  snižovat rozsah ploch v nep ijatelném riziku, zejména v kategorii bydlení. 

- Zvýšení reten ní schopnosti krajiny a snížení pr tok  do p írodních nebo um lých 
odvod ovacích systém , zlepšení infiltra ních schopností krajiny, v etn  zm n v korytech  
a í ní niv . 

- Omezení zaplavení povrchovou vodou (nesoust ed ného povrchového odtoku) v typicky 
m stském prost edí, nap . zvyšování kapacit stokových a odvod ovacích systém . 

5 Opat ení 

5.1 Dokumentace sou asného stavu  
Soustavná úprava eky Opavy v ešeném úseku se nachází pouze p es m sto Opavu, ve zbývajících 
úsecích dochází p i velkých vodách pom rn  k velkým rozliv m. 
Výsledky hydrodynamických model  [1] poukazují na možné problémy, které se mohou vyskytovat 
b hem povod ových událostí. Níže jsou uvedeny nejvýznamn jší z nich dle dot ených obcí v OsVPR. 
V obci Držkovice vyb ežuje Opava již p i Q5. Celou zástavbu obce zasahuje záplavové území Q100. 
Vysokým povod ovým rizikem je dot ena zem d lská usedlost na západ od obce a budovy 
v bezprost edním okolí ulic Držkovická (po náves), Polská a Povod ová. St edním rizikem je pak 
ohrožena zbývající ást zástavby. 
Obec Vávrovice je ohrožována již p i pr toku Q5. Vysokým povod ovým rizikem je zasaženo n kolik 
ploch ur ených jako návrhové lokality (na za átku obce podél silnice z Držkovic; plocha vedle 
fotbalového h išt ; jižní konec katastrálního území). Ze stávajících ploch je ve vysokém riziku areál 
fotbalového h išt  a za obcí prostor zahrad a plocha pro pr mysl (zatím nezastav ná). St edním 
rizikem jsou ohroženy budovy mezi ekou a ulicemi í ní a Jantarová, dále pak lokalita mezi ekou  
a ulicí Vávrovická, kde se nachází pr myslový podnik a n kolik odkališ . 
V obci Palhanec se drží povod ové ohrožení mimo zástavbu obce. Rozliv na pravém b ehu se vrací 
okolo povod ové hráze zp t do koryta. Na levém b ehu dochází k zaplavení zem d lských p d. 
Stávající ochrana m sta Opava je na Q20 – Q50. Vysoké riziko se vyskytuje v zahrádká ské kolonii, a to 
hlavn  v okolí Kate inského potoka na levém b ehu v Kate inkách. Dále pak na levém b ehu Moravice 
je vysoké riziko v lokalit  Zadní Guslice. St edním rizikem jsou zasaženy rozsáhlé plochy zástavby 
sou asné i navrhované. 
V roce 2010 bylo na území Kate inek ve východní ásti m sta provedeno protipovod ové opat ení 
nad pravob ežním inunda ním mostem na trati D Opava – Hlu ín. Byla zde odstran na zahrádká ská 
kolonie, došlo ke snížení terénu v této oblasti a k modelaci terénu nad inunda ním mostem v etn  
vytvo ení „ostrova“ tak, aby docházelo k plynulému nátoku velkých vod do profilu mostu. 
Obec Malé Hoštice je chrán na proti povodním ochrannou hrází až na Q100. P i Q500 dochází k p elití 
ochranné hráze a je zasaženo n kolik dom  na jižním konci obce. 
Obec  Velké  Hoštice  je  chrán na  protipovod ovou  hrází,  která  je  však  již  p i  Q20 místy p elévána  
a dochází k ohrožení jižní ásti obce st edním stupn m rizika. 
Obec Štítina je áste n  ohrožena již p i Q5 a to zejména severozápad obce, kde se nachází 
zem d lské  pozemky  a  severní  ást  obce,  kde  je  již  dot ena  zástavba.  P i  Q20 je  zaplavena  celá  
severní ást katastru. St edním rizikem jsou dot ené plochy na okraji obce, kde je dle ÚPD ve výhledu 
budoucí zástavba. V p edchozích letech zde byla provád na stabilizace koryta vodního toku Sedlinky 
s cílem zvýšit protipovod ovou ochranu na Q50. 
Obec Krava e je na levém b ehu Opavy zaplavována pouze na sportovních plochách až p i Q100 je 
lehce dot ena zástavba obce. Místní ást Dvo isko na pravém b ehu Opavy je zaplavována již p i 
menších vodách a p i Q20 je tato ást zaplavená celá. 
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V obci Mokré Lazce se Opava rozlévá v širokém pásu, ale k vlastní zástavb  obce se rozliv nep ibližuje. 
 

Tab. 10  Seznam všech opat ení realizovaných (s p edpokladem dokon ení) do konce roku 2015 

Po . 
íslo Název akce ešené / Ovlivn né 

rizikové plochy 

Náklady na 
realizaci (mil. 

K ) 
P edpoklad 
financování 

Stav projednání, p ípravy, 
zpracování a další 
d ležité informace 

1 
Opava, Opava – 
Kate inky, .km 33,6 – 
34,7 

k.ú. Kate inky u 
Opavy 41 129120 51 18 dokon eno 10/10 

2 Velká, Opava-Jakta , 
.km 0,0 – 2,3 k.ú. Jakta  20 129 120 dokon eno 

3 Sedlinka, Štítina, .km 
1,5 – 1,8 Štítina 11,7 129 120 dokon eno 

 

 

5.2 Návrh opat ení ke spln ní obecných cíl  
V ešené OsVPR vodního toku Opavy se nachází dle Studie [1] n kolik významných ploch 
v nep ijatelném riziku. Podrobný popis byl zmín n v p edchozí kapitole. Ke snížení rizika t chto ploch 
byla na v tšin  míst navržena konkrétní opat ení (viz kapitola 5.3). V rámci snížení nep íznivých 
ú ink  povodní na obyvatelstvo a stávající majetkové hodnoty byla navržena opat ení k dosažení 
obecných cíl . Zvlášt  se pak doporu uje aktualizace územních plán  dot ených obcí s p ihlédnutím 
na výstupy map povod ového nebezpe í a povod ového rizika a aktualizace, pop ípad  digitalizace 
povod ových plán  dot ených obcí. Dot ené pr myslové areály pop ípad  jiné další objekty možného 
zdroje zne išt ní (nap . areál OV ve Štítin , areál firmy MD-Pharm, s.r.o. v Krava ích) by m ly mít 
samostatný povod ový plán, pop ípad  krizový plán pro zvládnutí situace za povodn  (zamezení 
zne išt ní, lokální PPO atd.). 

V  tabulce 11 je uveden seznam vybraných vhodných opat ení k dosažení obecných cíl  vycházející  
z analýzy a sou asného stavu a možností s výhledem do roku 2027 pro výše uvedené obce nebo 
jinak definovaných skupin ploch v ohrožení. Podrobný popis jednotlivých opat ení je uveden na listu 
opat ení v p ílohách. 
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Tab. 11  Seznam navrhovaných „m kkých“ opat ení (nestavebního charakteru) 
ID

 o
pa

t
en

í 

N
áz

ev
 o

pa
t

en
í 

K
ód

 lo
ka

lit
y 

A
sp

ek
t o

pa
t

en
í 

Ty
p 

op
at

en
í 

Pr
io

rit
a 

Ú
ze

m
ní

 d
op

ad
 

P
ed

po
kl

ád
an

é 
ná

kl
ad

y 
(m

i. 
K

) 

P
ed

po
kl

ád
an

ý 
zd

ro
j f

in
an

co
vá

ní
 

H
O

D
21

79
01

 

Po ízení/zm na územního plánu 
(definování nezastavitelných ploch 
a ploch s omezeným využitím) 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

Pr
ev

en
ce

 1
.1

.1
 

- 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 

H
O

D
21

79
02

 

Využití výstup  map povod ového 
rizika (ohrožení, plochy v riziku) 
jako limitu v územním plánování a 
ízení 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

Pr
ev

en
ce

 1
.1

.2
 

- 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 

H
O

D
21

79
03

 

Opat ení k adaptaci ohrožených 
objekt  a aktivit (zvýšení odolnosti) 
a ke snížení nep íznivých ú ink  
povodní na budovy, ve ejné sít  aj. 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

Pr
ev

en
ce

 1
.3

.1
 

I 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 

H
O

D
21

79
04

 

Individuální PPO vlastník  
nemovitostí 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

Pr
ev

en
ce

 1
.3

.2
 

I 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 

H
O

D
21

79
05

 

Opat ení ke zlepšení hlásné a 
p edpov dní služby (hlásné profily, 
limity SPA, LVS, VISO) 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 3
.1

.1
 

I 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 

H
O

D
21

79
06

 Vytvo ení/aktualizace 
povod ového plánu územních 
celk  (v etn  digitální podoby) 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 3
.2

.1
 

- 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 

H
O

D
21

79
07

 

Vytvo ení/aktualizace 
povod ových plán  nemovitostí 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 3
.2

.2
 

- 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 
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ID
 o

pa
t

en
í 

N
áz

ev
 o

pa
t

en
í 

K
ód

 lo
ka

lit
y 

A
sp

ek
t o

pa
t

en
í 

Ty
p 

op
at

en
í 

Pr
io

rit
a 

Ú
ze

m
ní

 d
op

ad
 

P
ed

po
kl

ád
an

é 
ná

kl
ad

y 
(m

i. 
K

) 

P
ed

po
kl

ád
an

ý 
zd

ro
j f

in
an

co
vá

ní
 

H
O

D
21

79
08

 Analýza objekt  hasi ských 
zbrojnic jednotek Sbor  
dobrovolných hasi  obcí 
nacházejících se v záplavových 
územích povodn  Q500  

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 

I 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

- - 

H
O

D
21

79
09

 

Dovybavení jednotek HZS MSK a 
návrh a nákup vhodných typ  
v cných prost edk  požární 
ochrany a osobních ochranných 
prost edk  využitelných pro 
efektivní  ešení následk  povodn  
Q500 jednotkami SDH obcí PO

D
 2

, P
O

D
 1

2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 
I 3 

Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

50 - 

H
O

D
21

79
10

 

Varování a informování 
obyvatelstva 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 

S 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

4 - 

H
O

D
21

79
11

 Odborná p íprava jednotek Sbor  
dobrovolných hasi  obcí 
p edur ených pro záchranné a 
likvida ní práce p i povodní až 
Q500 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 

I 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

2 - 

H
O

D
21

79
12

 P edur enost jednotek Sbor  
dobrovolných hasi  obcí 
k ochran  obyvatelstva p i 
povodních 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 

S 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

4 - 

H
O

D
21

79
13

 

P ipravenost osazenstva 
významných objekt  

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 

S 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

1 - 

H
O

D
21

79
14

 

Oblasti pro budování univerzálních 
mobilních systém  

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 

S 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

2 - 
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ID
 o

pa
t

en
í 

N
áz

ev
 o

pa
t

en
í 

K
ód

 lo
ka

lit
y 

A
sp

ek
t o

pa
t

en
í 

Ty
p 

op
at

en
í 

Pr
io

rit
a 

Ú
ze

m
ní

 d
op

ad
 

P
ed

po
kl

ád
an

é 
ná

kl
ad

y 
(m

i. 
K

) 

P
ed

po
kl

ád
an

ý 
zd

ro
j f

in
an

co
vá

ní
 

H
O

D
21

79
15

 

V asná identifikace vzniku rizika 
v . reálného pohledu na jeho 
rozsah 

PO
D

 2
, P

O
D

 1
2 

P
ip

ra
ve

no
st

 - 
3.

4 

S 3 
Opava, Velké Hoštice, 
Štítina, Krava e, Mokré 
Lazce 

10 - 

Typ opat ení –  S – souhrnné  
  I – individuální 
Priorita   1 – velmi vysoká, významné opat ení realizované v 6letém období 
  2 – vysoká, p íprava významného opat ení bude zahájena v 6letém období 
  3 – st ední, 
  4 – nízká, výhledové opat ení 
 
 
 

5.3 Návrh opat ení ke spln ní konkrétních cíl  
Z výsledk  map rizik vyplývá n kolik ohrožených ploch v ešené OsVPR, pro které byla navržena 
konkrétní opat ení pro zajišt ní protipovod ové ochrany.  

Do Opavy se ve stejnojmenném m st  vlévá vodní tok Velká, který je soustavn  upraven na 
dvacetiletou vodu. Pro zvýšení protipovod ové ochrany intravilánu m sta Opava na stoletou vodu byla 
navržena výstavba suché nádrže St bo ice umíst na v . km. 7,5. 

Na celou OsVPR mají velký vliv navrhovaná opat ení ke snížení povod ových rizik v povodí horního 
toku eky Opavy. Jde o navrhovanou menší nádrž Nové He minovy s objemem 16,15 mil. m3, kterou 
by se m lo dát transformovat návrhový stoletý pr tok s kulminací 209 m3/s na pr tok 100 m3/s.  
Sou ástí opat ení je i zkapacitn ní koryta eky Opavy od profilu nádrže po m sto Krnov a i pod ním, 
lokální ohrázování zástavby n kterých obcí podél hrani ního úseku Opavy a dále související opat ení 
v krajin , revitaliza ní úpravy koryt tok  v úseku Nové He minovy – Krnov a výstavbu suchých nádrží. 
Podrobný p ehled navrhovaných opat ení je uveden v dokumentaci pro úsek Úvalno – Nové 
He minovy v etn  list  opat ení. 

M stská ást Vávrovice je zaplavována již p i p tiletém pr toku. Ší ka rozlivu je vzhledem k pom rn  
plochému inunda nímu území až 400 m. Pro zajišt ní protipovod ové ochrany je navržena výstavba 
pravob ežní ochranné hráze na eské stran . Tím bude zajišt na ochrana Vávrovic na stoletou vodu. 

Místní ást Dvo isko ve m st  Krava e je ohrožována již p i jednoletém pr toku. Pro zajišt ní ochrany 
p ed povodn mi je navržena podél eky Opavy pravob ežní ochranná hráz. Tím bude zvýšena 
ochrana zástavby v Dvo isku na dvacetiletou vodu. 

Úrove  protipovod ové ochrany Choltického potoka (levob ežní p ítok Moravice) je na úrovni Q5. Pro 
zvýšení protipovod ové ochrany je navržena výstavba suché nádrže na k.ú. Litultovice a Hlavnice. 
Nádrž má snížit povod ové pr toky na Choltickém potoce z dnešních Q100 ve výši 7,44 m3/s na 1,8 
m3/s. 
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Obr. 3  P ehledná mapa lokalizace navrhovaných opat ení s identifikátorem – listem opat ení (ID OP) 

 

 

6 Souhrnné informace o jednotlivých DOsVPR za jednotlivá díl í 
povodí  

Obsah kapitoly je uveden v Pr vodní zpráv  pro díl í povodí horní Odry. 

 

7 Záv r 
Obsah kapitoly je uveden v Pr vodní zpráv  pro díl í povodí horní Odry. 
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8 Seznam podklad  
[1] Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav  (úsek Krava e – Držkovice), 

Aquatis 2013. 

[2] Posouzení a koncep ní návrh protipovod ové ochrany Krava e – Dvo isko, Aquatis 2013. 

[3] Metodika tvorby map povod ových nebezpe í a povod ových rizik. Ministerstvo životního 
prost edí, b ezen 2012. 

[4] Plán oblasti povodí Odry 

[5] Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

[6] Sm rnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. íjna 2007 o vyhodnocování 
a zvládání povod ových rizik. 

 

9 P ílohy 
A. Listy opat ení 

B. Záznamy z projednání návrhu dokumentace a stanoviska, vypo ádání p ipomínek 

C. Kopie podklad  v elektronické podob  nebo v tišt né podob  pokud je obtížné vytvo it kopii 
elektronickou. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Opava, Vávrovice – z ízení PB hráze 

Mapka 

 

2. Kód opat ení HOD217003 3. Typ listu opat ení K 
4. Aspekt zvládání pov. rizik Ochrana - 2.3.2 5. Typ opat ení I 
6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec  

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12  
Vávrovice (505927) 

7. Legislativa EU  -  

8. Popis sou asného stavu K vyb ežení velkých vod z eky Opavy dochází již p i p tiletém pr toku. Ší ka 
rozlivu je vzhledem k pom rn  plochému inunda nímu území až 400 m, 
z toho 150 až 200 m na eském pravém b ehu, kde se nachází hustá zástavba. 

9. Popis opat ení Ú elem akce je zajišt ní protipovod ové ochrany m stské ásti Opava – 
Vávrovice proti záplavám z eky Opavy. Opat ení spo ívá ve výstavb  hráze 
na pravob ežní,  eské stran  toku v délce 1420 m se zemním t lesem a 382 
m v podob  op rné zdi. Podmínkou a sou ástí tohoto opat ení je výstavba 
nového silni ního mostu p es eku mezi Vávrovicemi ( R) a Wiechowicemi 
(PR) se z ízením dvou inunda ních polí na levém polském b ehu. Výstavbou 
bude dosaženo stupn  povod ové ochrany Vávrovic na 100 letou vodu (s 
p evýšením 0,5 m) 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Vávrovice (505927) 

11. P ínosy opat ení Bude dosaženo stupn  povod ové ochrany Vávrovic na 100 letou vodu (s 
p evýšením 0,5 m). 

12. Harmonogram opat ení - 
13. Priorita opat ení 4 14. Stav implementace probíhající 
15. Náklady opat ení 40 mil. K  16. Ekonomická efektivita efektivní 
17. Nositel opat ení Povodí Odry, státní podnik 
18. Dopl ující informace V etn  dostavby inunda ního mostu na polském b ehu 
19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Opava, Krava e – PPO v místní ásti Krava e - Dvo isko 

Mapka 

 
2. Kód opat ení HOD217004 3. Typ listu opat ení K 
4. Aspekt zvládání pov. rizik Ochrana – 2.3.2 5. Typ opat ení I 
6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Krava e-Dvo isko (507580) 

7. Legislativa EU  -  

8. Popis sou asného stavu Sou asná kapacita koryta eky Opavy se zde pohybuje v rozmezí Q1 až  Q2 
(140 m3/s). Za povodni je zde p ímo ohrožováno 275 (za Q20) až 305 (za Q100) 
osob. 

9. Popis opat ení P ipravované opat ení má za ú el ochránit zástavbu m sta Krava e v místní 
ásti Dvo isko. S navrhovanou pravob ežní hrází v délce 860 m a snížením 
b ehu na úrove  okolního terénu v délce 130 m se stupn m ochrany 
v Dvo isku zvýší na Q10 –  Q20 (230 m3/s). Zhotovení navrhovaných opat ení 
nevylu uje pozd jší p ípravu a realizaci komplexního protipovod ového 
opat ení s klí ovým prvkem – odleh ovacím ramenem – které nelze 
v sou asnosti majetkoprávn  zajistit a taktéž prokázat jeho ekonomickou 
návratnost. Sou asn  nevylu uje možnost event. díl ího ešení situace 
povod ové formou výkupu nemovitostí. 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Krava e-Dvo isko (507580) 

11. P ínosy opat ení Zvýšení stupn  ochrany na Q10 - Q20 (230 m3/s) 
12. Harmonogram opat ení - 
13. Priorita opat ení 2 14. Stav implementace probíhající 
15. Náklady opat ení 25 mil. K  16. Ekonomická efektivita efektivní 
17. Nositel opat ení Povodí Odry, státní podnik 
18. Dopl ující informace - 
19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Opava, Krava e – Dvo isko – individuální opat ení 

Mapka 

 
 

2. Kód opat ení HOD217102 3. Typ listu opat ení K 

4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence - 1.2.2 5. Typ opat ení I 
6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Krava e-Dvo isko (507580) 

7. Legislativa EU  - 

8. Popis sou asného stavu B hem povodní bývá soustavn  ohrožováno cca 25 objekt , kdy dochází 
k jejich statickému a dynamickému ohrožení. 

9. Popis opat ení Individuální opat ení na ohrožených objektech, p ípadn  výkup nemovitostí 
za „reproduk ní“ ceny. 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Krava e-Dvo isko (507580) 

11. P ínosy opat ení Opat ení proti statickému a dynamickému ohrožení povodn mi. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájen 

15. Náklady opat ení 50 mil. K  16. Ekonomická efektivita efektivní 

17. Nositel opat ení vlastník nemovitosti 

18. Dopl ující informace P edpokládané náklady se týkají souhrnn  asi 25 objekt , km 26,5 – 27,5. 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Opava, Držkovice – individuální opat ení 

Mapka 

 
2. Kód opat ení HOD217103 3. Typ listu opat ení K 

4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence – 1.2.2 5. Typ opat ení I 
6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Držkovice (505927) 

7. Legislativa EU  - 

8. Popis sou asného stavu B hem povodní bývá soustavn  ohrožováno cca 10 objekt , kdy dochází 
k jejich statickému a dynamickému ohrožení. 

9. Popis opat ení Individuální opat ení na ohrožených objektech, p ípadn  výkup nemovitostí 
za „reproduk ní“ ceny. 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Držkovice (505927) 

11. P ínosy opat ení Opat ení proti statickému a dynamickému ohrožení povodn mi. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájen 

15. Náklady opat ení 20 mil. K  16. Ekonomická efektivita efektivní 

17. Nositel opat ení vlastník nemovitosti 

18. Dopl ující informace P edpokládané náklady se týkají souhrnn  asi 10 objekt , km 45,2 – 45,6 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
  



[25] 

 

List opat ení 
1. Název Opat ení LB p ítok Litultovického potoka v . km 2.05, Choltice - zhotovení suché 

nádrže 

Mapka 

 
2. Kód opat ení HOD217205 3. Typ listu opat ení K 
4. Aspekt zvládání pov. rizik Ochrana – 2.2.1 5. Typ opat ení I 
6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 a POD 2 
Litultovice – Litultovice - 686018 

7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu V sou asnosti je úrove  protipovod ové ochrany na Choltickém potoce na 
úrovni Q5. 

9. Popis opat ení Suchá nádrž na k.ú. Litultovic a Hlavnice má snížit povod ové pr toky na 
Choltickém potoce z dnešních Q100 ve výši 7,44 m3/s na 1,8 m3/s. Nádrž bude 
tvo it sypaná homogenní hráz výšky 7,0 m se zpevn nou komunikací na její 
korun . Sou ástí hráze je sdružený objekt s bezpe nostním p elivem (2x 5 m) 
a spodní výpustí. Na objekt navazuje v t lese hráze železobetonová štola s 
rozm ry  1,6  x  2,0  m.  Sou ástí  stavby  bude  i  revitalizace  koryta  potoka  v  
zátop  nádrže. Celkový objem nádrže iní 99,7 tis. m3, plocha zátopy 3,75 ha. 
Nouzový p eliv tvo í pr leh v terénu o ší ce 10 m. 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 a POD 2 
Litultovice – Litultovice - 686018 

11. P ínosy opat ení Snížení povod ových pr tok  na Choltickém potoce 
12. Harmonogram opat ení - 
13. Priorita opat ení 1 14. Stav implementace nezahájen 
15. Náklady opat ení 35 mil. K  16. Ekonomická efektivita efektivní 
17. Nositel opat ení Povodí Odry, státní podnik 
18. Dopl ující informace Odborná spolupráce správce povodí v rámci komplexních inností v díl ím povodí 

Horní Odry. 
19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Velká, St bo ice – z ízení suché nádrže 

Mapka 

 
2. Kód opat ení HOD217203 3. Typ listu opat ení K 
4. Aspekt zvládání pov. rizik Ochrana – 2.2.1 5. Typ opat ení I 
6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Opava (505927) 

7. Legislativa EU  - 

8. Popis sou asného stavu Vodní  tok  Velká  je  v intravilánu m sta Opava soustavn  upraven na 
dvacetiletou vodu. 

9. Popis opat ení Cílem navrhovaného opat ení je v  intravilánu m sta Opava zvýšit stupe  
povod ové ochrany na stoletou vodu. M lo by být toho dosaženo pomocí 
výše situované nádrže St bo ice. Na základ  sou asných podklad  se 
p edpokládá odtok z ní p i stoletém pr toku maximáln  jako jednoletý (Q1), 
což  znamená  vytvo it  reten ní  objem  cca  1,0  mil.  m3.  Hráz  nádrže  je  
navrhována jako homogenní, s korunou hráze 4 m. Funkci bezpe nostního a 
výpustného za ízení bude plnit sdružený objekt s odpadní štolou. Sou ástí 
zemní sypané hráze bude mimo bezpe nostního i nouzový p eliv. 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 12 
Opava (505927) 

11. P ínosy opat ení Zvýšení stupn  povod ové ochrany na Q100 v intravilánu m sta Opava 
12. Harmonogram opat ení - 
13. Priorita opat ení 1 14. Stav implementace nezahájen 
15. Náklady opat ení 47 mil. K  16. Ekonomická efektivita efektivní 
17. Nositel opat ení Povodí Odry, státní podnik 
18. Dopl ující informace - 
19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Opava  a  její  p ítoky  v  povodí  „horní  Opavy“  -  Nové  He minovy,  Jelení,  
Krnov, Holasovice, Lichnov III. a V. – z ízení údolní nádrže Nové He minovy 
na ece Opav  a 5 suchých nádrží na p ítocích eky Opavy 

Mapka 

 
2. Kód opat ení HOD217204 3. Typ listu opat ení K 

4. Aspekt zvládání pov. rizik Ochrana – 2.2.1 a 2.2.2 5. Typ opat ení S 
6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

Díl í povodí Horní Odry 
POD 13 
Nové He minovy, Zátor, Krnov, 
Holasovice, Lichnov, Karlovice 

7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu V  povodí  eky  Opavy  se  v  rámci  díl ího  povodí  Horní  Odry  nachází  nejvíce  
povodn mi ohrožených obyvatel a majetku, a to zejména ve m stech Krnov a 
Opava, a obcích Zátor, Brantice a Holasovice. 

9. Popis opat ení Povodí Odry, státní podnik jako  vládou eské republiky pov ený investor 
p ípravy a zhotovení opat ení na horní Opav  postupn  p ipravuje a realizuje 
retence - údolní nádrž Nové He minovy a p t suchých nádrží, úpravy tok  a 
jejich revitalizace, m icí stanice, dopravní obslužnost a úpravy v krajin . 
Podrobn ji lze reten ní opat ení  roz lenit na :                                                                                                                                 
Údolní  nádrž  Nové  He minovy  na  ece  Opav  -  s  kótou  maximální  hladiny  
394,15 m n.m. a celkovým objemem 14,6 mil.m3 se základním tlunícím 
efektem  stoletého  pr toku  o  objemu  52  mil.m3  z  206  m3/s  na  100  m3/s.  
Návrhovou povodní pro toto vodní dílo je povod ová vlna PV1000 a kontrolní 
PV10 000. Návrh je dopln n ekologickými opat eními, které zmír ují její vliv 
na eku Opavu a na okolí budoucí zátopy. 
 
A p t suchých nádrží (SN) s tlumícím efektem v profilech jednotlivých hrází z 
Q100 na Q1:  
SN Jelení  - na Kobylím potoce (nad Adamovským potokem), s kótou 
maximální hladiny 522,90 m n.m a celkovým objemem  788 tis. m3  
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SN Krnov – na bezejmenném p ítoku v Krnov ,  s kótou maximální hladiny 
345,00 m n.m. a s celkovým objemem  38 tis.  m3. Podmínkou pro výstavbu 
této nádrže je zhotovení kanalizace m stem Krnov, aby byl zajišt n odtok vod 
ze SN, která je situována na svodnici. 
SN Lichnov III - na Tet evském potoce nad soutokem s ižinou, s kótou 
maximální hladiny 424,00 m n.m.a s celkovým objemem 79 tis. m3 
SN Lichnov V – na bezejmenném pravostranném p ítoku ižiny,  s  kótou 
maximální hladiny 470,70 m n.m. a s celkovým objemem  60 tis. m3  
SN Lod nice – na potoce Lipinka, s  kótou maximální hladiny 308,55 m n.m. a 
s celkovým objemem  69 tis. m3 .                                                        
Tyto nádrže jsou doprovázeny p írod  blízkými opat eními v jejich zátopách a 
se za len ním p ehradních hrází do krajiny.                           
 
Poznámka : Jedná se o ned litelný komplex souboru opat ení, tzn. že k výše 
uvedeným retencím pat í zhotovení úprav tok   a revitalizace. Níže uvedené 
parametry jsou stanoveny pro celou horní Opavu a po zhotovení celého 
souboru opat ení. 
 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
POD 13 
Nové He minovy, Zátor, Krnov, Holasovice, Lichnov, Karlovice 

11. P ínosy opat ení Zachycení povodní z lokálních p ívalových srážek  

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 1 14. Stav implementace probíhající 

15. Náklady opat ení 2 381 mil. K  16. Ekonomická efektivita efektivní 

17. Nositel opat ení Povodí Odry, státní podnik 

18. Dopl ující informace Sou ást horní Opavy, celkový náklad opat ení 6 651 mil. K  v etn  
protipovod ových opat ení (HOD290002), revitalizací (HOD210888) a 
p eložky komunikace I/45. 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Po ízení/zm na územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch 
s omezeným využitím) 

2. Kód opat ení HOD217901 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence - 1.1.1 5. Typ opat ení - 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU 2007/60/ES 

8. Popis sou asného stavu V oblasti s významným povod ovým rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
se nacházejí obce Opava (505927), Velké Hoštice (510939), Štítina (510491), 
Krava e ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém správním 
území mají plochy s povod ovým ohrožením p ípadn  plochy s nep ijatelným 
povod ovým rizikem. 

9. Popis opat ení Obce v oblasti s významným povod ovým rizikem bez platných územních 
plán  obcí po ídí si územní plány v souladu s § 43 zákona . 183/2006 Sb., do 
kterých zapracují požadavky na snižování nep ijatelného povod ového rizika 
podle výstup  map povod ových nebezpe í a map povod ových rizik. 

Obce v oblasti s významným povod ovým rizikem s platnými územními plány 
obcí po ídí zm nu územních plán , do kterých zapracují požadavky na 
snižování nep ijatelného povod ového rizika z výstup  map povod ových 
rizik. 

Obce s platným územním plánem: Opava, Velké Hoštice, Štítina, Krava e ve 
Slezsku a Mokré Lazce 

Obec bez platného územního plánu: 0 
10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

11. P ínosy opat ení Snížení povod ových rizik 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace - 

15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Obec 

18. Dopl ující informace - 

19. Odkaz na další informace Limity využití území 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Využití výstup  map povod ového rizika (ohrožení, plochy v riziku) jako 
limitu v územním plánování a ízení 

2. Kód opat ení HOD217902 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence – 1.1.2 5. Typ opat ení - 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU 2007/60/ES 

8. Popis sou asného stavu V oblasti s významným povod ovým rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
se nacházejí obce Opava (505927), Velké Hoštice (510939), Štítina (510491), 
Krava e ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém správním 
území mají plochy s povod ovým ohrožením p ípadn  plochy s nep ijatelným 
povod ovým rizikem. 

9. Popis opat ení Respektovat p i po ízení/zm n  územních plán  požadavky limit  využití 
území 4.1.121 Povod ové riziko, s výjimkou zvláš  od vodn ných p ípad  pro 
zajišt ní objekt  nezbytných k funkci v ohroženém území. 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

11. P ínosy opat ení Snížení povod ových rizik 
12. Harmonogram opat ení - 
13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace - 
15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 
17. Nositel opat ení Obec 
18. Dopl ující informace - 
19. Odkaz na další informace Limity využití území 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Opat ení k adaptaci ohrožených objekt  a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke 
snížení nep íznivých ú ink  povodní na budovy, ve ejné sít  aj. 

2. Kód opat ení HOD217903 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence – 1.3.1 5. Typ opat ení I 

6. Kód lokality - 7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu Stavby v povod ovém riziku 

9. Popis opat ení Zvyšování odolnosti budov a dalších staveb (technické normy). 

U stávajících staveb, které se nacházejí v plochách s povod ovým rizikem, 
zvýšit jejich odolnost p i zaplavení objektu (zm nou dokon ené stavby / 
údržbou stavby), za ú elem snížení povod ových škod. 

10. Územní dopad opat ení Individuální opat ení 

11. P ínosy opat ení Snížení rizika, snížení povod ových škod, zamezení ztrát na životech, apod. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace - 

15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Majitel objektu 

18. Dopl ující informace - 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Individuální PPO vlastník  nemovitostí 

2. Kód opat ení HOD217904 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence – 1.3.2 5. Typ opat ení I 

6. Kód lokality - 7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu Stavby v povod ovém riziku 

9. Popis opat ení Individuální PPO vlastník  nemovitostí. 

Výstavba lokálních protipovod ových opat ení. 

Zamezení vniknutí vody do objekt , zajišt ní majetku, zajišt ní voln  
odplavitelných p edm t , odvodn ní pozemku po pr chodu povodn , apod. 

10. Územní dopad opat ení Individuální opat ení 

11. P ínosy opat ení Snížení rizika, snížení povod ových škod, zamezení ztrát na životech, snížení 
havarijního zne išt ní povrchových vod, apod. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace - 

15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Majitel objektu 

18. Dopl ující informace - 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Opat ení ke zlepšení hlásné a p edpov dní služby (hlásné profily, limity 
SPA, LVS, VISO) 

2. Kód opat ení HOD217905 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost – 3.1.1 5. Typ opat ení I 

6. Kód lokality - 7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu - 

9. Popis opat ení Navrhuje se revize a dopln ní sít  hlásných profil  a limit  pro vyhlašování 
SPA. 

Navrhuje se modernizace sou asných srážkom rných a vodom rných stanic s 
automatickým p enosem. Navrhuje se z ízení nových stanic pro monitorování 
s automatickým p enosem vodních stav , pr tok  na vodních tocích p ípadn  
srážek v povodí a stav  na vodních dílech, které by vedlo ke zkvalitn ní 
p edpov dní a hlásné povod ové služby. 

Navrhuje se vybudování/rekonstrukce lokálních výstražných, varovných a 
vyrozumívacích systém . Základním principem LVS je informovat obyvatele 
dostate né v as (p edpov ), aby byli p ipraveni na povod ovou událost. P i 
návrhu LVS je nutné v plné mí e využít a implementovat stávající stanice 
v povodí nad chrán nou lokalitou.  

10. Územní dopad opat ení lokální až díl í povodí 

11. P ínosy opat ení Zkvalitn ní prognóz, v asné varování, zamezení ztrát na životech, apod. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace - 

15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Obce a jejich sdružení, kraje, státní podniky Povodí, HMÚ 

18. Dopl ující informace P i návrhu i revizi výše uvedených systém  z Opera ního programu 
Životního prost edí je povinné se ídit dle aktualizovaných metodik a p íru ek 
(08/2014) p íjemc  podpory v plánované oblasti podpory 1.4 Omezování 
rizika povodní - zlepšení systému povod ové služby a preventivní 
protipovod ové ochrany v novém programovém období 2014 - 2020. 

19. Odkaz na další informace www.povis.cz 

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP . 9/2011 k zabezpe ení hlásné a 
p edpov dní povod ové služby (V stník MŽP . 12/2011) 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Vytvo ení/aktualizace povod ového plánu územních celk  (v etn  digitální 
podoby) 

2. Kód opat ení HOD217906 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost – 3.2.1 5. Typ opat ení - 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU 2007/60/ES 

8. Popis sou asného stavu V oblasti s významným povod ovým rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
se nacházejí obce Opava (505927), Velké Hoštice (510939), Štítina (510491), 
Krava e ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém správním 
území mají plochy s povod ovým ohrožením p ípadn  plochy s nep ijatelným 
povod ovým rizikem. 

9. Popis opat ení Územní celky v oblasti s významným povod ovým rizikem bez povod ových 
plán  si po ídí povod ové plány dle požadavk  § 71 zákona . 254/2001 Sb., 
které budou respektovat výstupy map povod ových nebezpe í a map 
povod ových rizik. 

P i každoro ní aktualizaci povod ových plán  územních celk , podle § 71 
zákona . 254/2001 Sb., v oblasti s významným povod ovým rizikem, musí 
respektovat výstupy map povod ových nebezpe í a map povod ových rizik. 

Územní celky v oblasti s významným povod ovým rizikem každoro n  budou 
prov ovat aktuálnost povod ových plán  podle §71 odst. 6 zákona . 
254/2001 Sb. 

Obce s povod ovým plánem: Opava, Velké Hoštice, Krava e ve Slezsku  

Obce bez povod ového plánu: Štítina, Mokré Lazce 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

11. P ínosy opat ení Snížení povod ových rizik 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace - 

15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Obce, ORP, Kraj 

18. Dopl ující informace - 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Vytvo ení/aktualizace povod ových plán  nemovitostí 

2. Kód opat ení HOD217907 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost – 3.2.2 5. Typ opat ení - 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU 2007/60/ES 

8. Popis sou asného stavu V oblasti s významným povod ovým rizikem POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
se nacházejí obce Opava (505927), Velké Hoštice (510939), Štítina (510491), 
Krava e ve Slezsku (507580), Mokré Lazce (508373), které na svém správním 
území mohou mít objekty, které se nacházejí v oblastech s povod ovým 
ohrožením p ípadn  s nep ijatelným povod ovým rizikem. 

9. Popis opat ení Pro stavby p ípadn  pozemky s innostmi zhoršujícími pr b h nebo následky 
povodn , které se nacházejí v oblastech s významným povod ovým rizikem, 
zpracují jejich vlastníci povod ové plány pro svou pot ebu a pro sou innost 
s povod ovými orgány obcí podle § 71 odst. 4 zákona . 254/2001 Sb. 

10. Územní dopad opat ení 
10a Díl í povodí 
10b OsVPR 
10c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

11. P ínosy opat ení Snížení povod ových rizik 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace - 

15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Vlastníci nemovitostí 

18. Dopl ující informace - 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 

 
  



[36] 

 

List opat ení 

1. Název Opat ení Analýza objekt  hasi ských zbrojnic jednotek Sbor  dobrovolných hasi  
obcí nacházejících se v záplavových územích povodn  Q500  

2. Kód opat ení HOD217908 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení I 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU  -  

8. Popis sou asného stavu P i povodních dochází opakovan  k zatopení hasi ských stanic a výjezdových 
center HZS MSK a hasi ských zbrojnic jednotek Sbor  dobrovolných hasi  
obcí (dále jen „jednotek SDH obcí“). Zatopení zbrojnic vede k razantnímu 
snížení akceschopnosti nebo k úplné neakceschopnosti jednotek HZS MSK a 
SDH obcí jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. 

9. Popis opat ení Na základ  provedené analýzy potencionáln  ohrožených zbrojnic jednotek 
SDH obcí povodní Q500 budou navržena alternativní místa pro do asnou 
bezpe nou dislokaci techniky a v cných prost edk  konkrétních jednotek SDH 
obcí ve vhodných objektech mimo záplavová území povodn  Q500 a budou 
definována další opat ení pro minimalizaci škod a udržení akceschopnosti 
jednotek HZS MSK a SDH obcí. Bude zpracován p ehled mobilní požární 
techniky ve výbav  dot ených jednotek a provedeno posouzení využitelnosti 
této techniky p i povodni Q500 (brodivost apod.). Následn  bude realizována 
analýza vybavenosti t chto jednotek HZS MSK a SDH obcí v cnými prost edky 
požární ochrany využitelnými pro ešení následk  povodní Q500, v etn  
osobních ochranných pracovních prost edk .  

Dále budou definovány jednotky SDH obcí, jejichž akceschopnost není 
povodní Q500 ohrožena  a  sou asn  jsou  díky  své  dislokaci  schopny  asov  
nejefektivn jšího nasazení v  povodn mi ohrožených oblastech. U takto 
vybraných jednotek bude provedena analýza stávajícího vybavení požární 
technikou, v cnými prost edky požární ochrany a osobními ochrannými 
prost edky se zam ením na využitelnost p i provád ní záchranných a 
likvida ních prací v rámci povodn  Q500. 

10. Územní dopad opat ení Obec s rozší enou p sobností v území ohroženém povodní - Opava 

11. P ínosy opat ení Zachování akceschopnosti jednotek HZS MSK a SDH obcí v záplavových 
územích povodn  Q500. Získání relevantních podklad  pro další strategická 
rozhodnutí ve vztahu k nejvhodn jšímu opera nímu nasazení jednotek SDH 
obcí a ve vztahu k vybavení t chto jednotek technikou a v cnými a 
ochrannými prost edky pro úsp šné zvládnutí záchranných a likvida ních 
prací p i povodni Q500. 

12. Harmonogram opat ení - 
13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájeno 
15. Náklady opat ení - 16. Ekonomická efektivita - 
17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
18. Dopl ující informace - 
19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Dovybavení jednotek HZS MSK a návrh a nákup vhodných typ  v cných 
prost edk  požární ochrany a osobních ochranných prost edk  využitelných 
pro efektivní  ešení následk  povodn  Q500 jednotkami SDH obcí 

2. Kód opat ení HOD217909 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení I 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU  -  

8. Popis sou asného stavu HZS MSK disponuje omezeným po tem prost edk  pro budování 
univerzálních mobilních systém . Tento materiál je uložen v 6 skladech 
materiálu dislokovaných na jednotlivých územích okres . Množství a umíst ní 
materiálu nekoresponduje s povod ovým ohrožením. Dále je nedostate ný 
po et disponibilních vysouše  k zabezpe ení vysoušení objekt  zaplavených 
vodou a nedostate ný je i po et velkokapacitních erpadel (momentáln  
jediné erpadlo). Jednotky SDH obcí jsou vybaveny nedostate n  a 
nejednotn  pro efektivní a maximáln  bezpe né ešení následk  povodn  
Q500.  

9. Popis opat ení Jednotky HZS MSK budou dovybaveny materiálem pro budování univerzálních 
mobilních systém . Prost edky (pytle na písek, plni ky, lopaty, rukavice) 
budou umíst ny do území cílen  na základ  posouzení intenzity povod ového 
ohrožení. Dále bude proveden nákup vysouše  (560 ks) a jejich rozmíst ní 
v 5-ti skladech územních odbor  HZS MSK, kde budou operativn  k dispozici 
k zap j ení obyvatelstvu postiženému povodní. Dále bude proveden nákup 3 
ks velkokapacitních erpadel pro HZS MSK. 

Pro jednotky SDH obcí, které budou na základ  výstup  analýz „Analýza 
objekt  hasi ských zbrojnic jednotek Sbor  dobrovolných hasi  obcí 
nacházejících se v záplavových územích povodn  Q500“ a  „Srovnání 
záplavových území povodn  Q500 a plošného pokrytí daného katastrálního 
území jednotkami požární ochrany“ p edur eny pro provád ní záchranných a 
likvida ních prací v p edm tných územích ohrožených povodní Q500, budou 
kvantitativn  i kvalitativn  vydefinovány v cné prost edky požární ochrany a 
osobní ochranné prost edky, pot ebn  k úsp šnému zvládnutí záchranných a 
likvida ních prací.  Následn  prob hne nákup t chto prost edk  a jejich 
distribuce ur eným jednotkám SDH obcí. 

10. Územní dopad opat ení Obec s rozší enou p sobností v území ohroženém povodní - Opava 

11. P ínosy opat ení Dosažení akceschopnosti jednotek HZS MSK a významné zvýšení 
akceschopnosti jednotek SDH obcí p i provád ní záchranných a likvida ních 
prací v souvislosti s povodn mi až Q500. 

12. Harmonogram opat ení -  
13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájeno 
15. Náklady opat ení 50 mil.  K  16. Ekonomická efektivita - 
17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
18. Dopl ující informace Náklady se vztahují k jednotkám SDH a HZS MSK ve všech OsVPR 
19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Varování a informování obyvatelstva 

2. Kód opat ení HOD217910 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení S 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu Varování a informování obyvatelstva je prvo adým opat ením ochrany 
obyvatelstva. Jeho ú elem je nejen varování p ed hrozícím nebezpe ím, 
ale i p edání verbálních informací o neodkladných opat eních k ochran  
život  a zdraví obyvatel. Území s povod ovým rizikem není dostate n  
pokryto dosahem verbální informace podávané obyvatelstvu prost ednictvím 
stávajících koncových prvk  varování (elektronické sirény, místní informa ní 
systémy) v rámci jednotného systému varování a informování provozovaného 
HZS R. Nedostate né pokrytí území verbální informací neumož uje efektivní 
a v asné varování a informování obyvatelstva v ohroženém území. 

9. Popis opat ení Území s nedostate ným pokrytím verbální informací budou analyzována a 
budou vybavena vhodnými elektronickými sirénami.  

10. Územní dopad opat ení Vybrané obce v území ohroženém povodní 

11. P ínosy opat ení Plné pokrytí obydlených oblastí v území ohroženém povodn mi dosahem 
verbální informace koncových prvk  varování. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájeno 

15. Náklady opat ení 4 000 000 K  16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, obce 

18. Dopl ující informace Náklady se vztahují k jednotkám HZS MSK ve všech OsVPR. 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Odborná p íprava jednotek Sbor  dobrovolných hasi  obcí p edur ených 
pro záchranné a likvida ní práce p i povodní až Q500 

2. Kód opat ení HOD217911 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení I 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU  -  

8. Popis sou asného stavu Problematika inností jednotek SDH obcí v rámci povodní není ucelen  náplní 
žádného stávajícího kurzu nebo specializované odborné p ípravy, ale prolíná 
se n kolika kurzy k získání odborné zp sobilosti nebo n kterými 
specializa ními kurzy jednotek SDH obcí. To se negativn  odráží 
v nedostate n  p ipravenosti a vycvi enosti jednotek  SDH obcí v dané 
oblasti. 

9. Popis opat ení Definovat nápl  a rozsah specializa ního kurzu pro jednotky SDH obcí se 
zam ením na celé spektrum inností, které jednotky SDH obcí provád jí 
v rámci záchranných a likvida ních prací p i povodních. 

Realizovat odbornou p ípravu p edur ených jednotek SDH obcí formou ú asti 
v tomto specializa ním kurzu.  

10. Územní dopad opat ení Obec s rozší enou p sobností v území ohroženém povodní - Opava 

11. P ínosy opat ení Významné zvýšení akceschopnosti jednotek SDH obcí p i provád ní 
záchranných a likvida ních prací v souvislosti s povodn mi až Q500 

12. Harmonogram opat ení -  

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájeno 

15. Náklady opat ení 2 000 000,-K  16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

18. Dopl ující informace Náklady se vztahují k jednotkám SDH ve všech OsVPR. 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení P edur enost jednotek Sbor  dobrovolných hasi  obcí k ochran  
obyvatelstva p i povodních 

2. Kód opat ení HOD217912 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení S 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu Jednotky požární ochrany (JPO) plní dle zákona . 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní 
pozd jších p edpis , a zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní 
pozd jších p edpis , úkoly ochrany obyvatelstva. V sou asné dob  není 
možno pln  využít JPO p edevším kategorie V, protože nemají dostatek 
teoretických znalostí a praktických zkušeností pro realizaci opat ení 
souvisejících s ochranou obyvatelstva a pomocnými záchrannými a 
likvida ními pracemi p i povodních. 

9. Popis opat ení Za ú elem snížení nep íznivých následk  povodní dojde k p edur ení 
vybraných JPO k ochran  obyvatelstva. P edur ené JPO budou p ipraveny a 
vybaveny materiálem k zajišt ní pln ní díl ích úkol  pro realizaci pomocných 
záchranných a likvida ních prací a pro ochranu obyvatelstva p i povodních. 
Hlavními úkoly p edur ených JPO bude p edevším stavba protipovod ových 
hrází, zajišt ní evakuace, nouzového p ežití, erpání vody ze zaplavených 
objekt  a realizace dalších opat ení k ochran  obyvatelstva p i povodních. 
Pro p edur ené JPO bude vytvo en a realizován systém p ípravy ve spolupráci 
s Úst ední hasi skou školou v Jánských Koupelích. P edur ené jednotky 
budou vybaveny kalovými a plovoucími erpadly. 

10. Územní dopad opat ení Obec s rozší enou p sobností v území ohroženém povodní - Opava 

11. P ínosy opat ení Rychlé a efektivní provád ní záchranných a likvida ních prací a opat ení 
ochrany obyvatelstva p i povodních. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájeno 

15. Náklady opat ení 4 000 000 K  16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

18. Dopl ující informace Náklady se vztahují k jednotkám JPO ve všech OsVPR. 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení P ipravenost osazenstva významných objekt  

2. Kód opat ení HOD217913 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení S 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu Osazenstvo významných objekt  (p edevším školských, sociálních a 
zdravotnických za ízení) v  území ohroženém povodn mi nemá dostate né 
pov domí o ohrožení povodní a nezná zásady pro ešení povod ové situace a 
žádoucího chování. 

9. Popis opat ení Za ú elem zvýšení ve ejného pov domí a p ípravy na povod ové situace 
vzniknou vzd lávací moduly pro osazenstvo významných objekt  (130 
školských za ízení, 30 za ízení sociální pé e a 5 zdravotnických za ízení) 
v lokalitách ohrožených povodní. V rámci p ipravenosti budou zpracovány 
preventivní materiály pro osazenstvo významných objekt , prob hne jejich 
instruktáž a bude zaveden systém vzd lávání a p ípravy na ešení 
povod ových situací. 

10. Územní dopad opat ení ást MSK ohrožená povodn mi 

11. P ínosy opat ení Zvýšení pov domí osazenstva významných objekt  o ohrožení povodní a 
zásadách žádoucího chování. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájen 

15. Náklady opat ení 1 000 000 K  16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

18. Dopl ující informace Náklady se vztahují k osazenstvu významných objekt  ve všech OsVPR. 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení Oblasti pro budování univerzálních mobilních systém  

2. Kód opat ení HOD217914 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení S 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu V sou asné dob  dochází k budování univerzálních mobilních systém  (hráze 
z pytl  s pískem a z pryžových vak  pln ných vodou) na základ  zkušeností 
z minulých povodní a odhadu možného vývoje povod ové situace. Údaje o 
kritických místech rozlivu a navazující pot eb  výstavby univerzálních 
mobilních systém  nejsou k dispozici. 

9. Popis opat ení Analýza a identifikace kritických míst ur ených k výstavb  univerzálních 
mobilních systém  (hrází) a zapracování do plánovací dokumentace. 

10. Územní dopad opat ení Obce v území ohroženém povodní 

11. P ínosy opat ení Toto opat ení umožní v as a efektivn  reagovat na rozvíjející se povod ovou 
situaci a provést výstavbu univerzálních mobilních systém  a ú inn ji tak 
chránit ohrožené oblasti. 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájen 

15. Náklady opat ení 2 000 000 K  16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, obce 

18. Dopl ující informace Náklady se vztahují k budování univerzálních mobilních systém  ve všech 
OsVPR 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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List opat ení 

1. Název Opat ení V asná identifikace vzniku rizika v . reálného pohledu na jeho rozsah 

2. Kód opat ení HOD217915 3. Typ listu opat ení O 

4. Aspekt zvládání pov. rizik P ipravenost - 3.4 5. Typ opat ení S 

6. Kód lokality 
6a Díl í povodí 
6b OsVPR 
6c Obec 

 
Díl í povodí Horní Odry 
Celý úsek POD 2 Moravice 
a POD 12 Opava 
Všechny obce v OsVPR 

7. Legislativa EU - 

8. Popis sou asného stavu I p es snahu minimalizovat následky povodní jsou na území kraje resp. obcí 
místa, která jsou povodn mi asto (cyklicky) postižena a zp sobují ohrožení 
obyvatel, i zp sobují komplikace v doprav  apod. Monitoring takovýchto 
míst od erpává ásti sil složek IZS, které takováto místa monitorují a zjišt né 
stavy reportují na místn  p íslušná opera ní st ediska 

9. Popis opat ení Vybudování kamerového systému dislokovaného na místech ohrožených 
povodní až Q500, který by umož oval p ímý p enos obrazových, p ípadn  
dalších dat (výška hladiny apod.) p ímo na dohledový kamerový systém složek 
IZS resp. jejich opera ní st ediska, ímž by došlo k šet ení fyzicky 
nasazovaných sil složek IZS p i monitoringu, ale hlavn  ke kontinuálnímu 
dohledu nad reálným vývojem situace. 

10. Územní dopad opat ení Obce s rozší enou p sobností v území ohroženém povodní – Opava. 

11. P ínosy opat ení Zlepšení informa ní podpory pro rozhodování na opera ní a strategické 
úrovni 

12. Harmonogram opat ení - 

13. Priorita opat ení 3 14. Stav implementace nezahájeno 

15. Náklady opat ení  10 000 000 K  16. Ekonomická efektivita - 

17. Nositel opat ení Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

18. Dopl ující informace Náklady se vztahují k identifikaci vzniku rizika ve všech OsVPR. 

19. Odkaz na další informace - 

Pozn. Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení jsou uvedeny za listy opat ení. 
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Vysv tlivky k jednotlivým polím listu opat ení: 

1. Název opat ení m že mít maximální délku 100 znak . 

2. Jednozna ný identifikátor opat ení. 

3. Typ listu opat ení = Informace, zda se jedná o Konkrétní nebo Obecné opat ení [K / O]. 

4. Aspekt zvládání povod ového rizika [Prevence / Ochrana / P ipravenost / Obnova / Ostatní] dle 

Aspekt ZPR Zp sob zvládání Popis  

0 
Bez opat ení Není navrhováno žádné opat ení pro snížení povod ového rizika v území. 

Bez opat ení 

1 1.1 Opat ení pro zamezení umíst ní nových i rozší ení stávajících zranitelných 
staveb a aktivit v ohroženém území, jako je nap . územní plánování a 
regulace výstavby  

Prevence rizik 
(Prevence) 

Zamezení vzniku rizika 

1.2 
Opat ení k odstran ní zranitelných objekt  a aktivit z ohrožených oblastí, 
nebo jejich p emíst ní do míst s nižší mírou povod ového nebezpe í Odstran ní nebo p emíst ní  

1.3 Opat ení k adaptaci ohrožených objekt  a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke 
snížení nep íznivých ú ink  povodní na budovy, ve ejné sít  aj. Snížení rizik 

1.4 Jiné opat ení ke zvýšení prevence povod ového rizika (modelování a 
hodnocení povod ového rizika, hodnocení zranitelnosti v d sledku povodní, 
programy údržby a provozní ády atd.). Ostatní prevence 

2 2.1 
Obnova p irozených ekosystém  za ú elem zpomalení odtoku a zvýšení 
retence vody v krajin , opat ení k zachycení povrchového odtoku a snížení 
p ítoku do í ní sít , zlepšení infiltra ních schopností krajiny, v etn  zm n v 
korytech a í ní niv  a výsadby b ehových porost .  

Ochrana p ed 
ohrožením 
(Ochrana) 

Management povodí a 
odtoku p írod  blízkými 
opat eními 

2.2 Opat ení zahrnující technická opat ení k regulaci pr tok , jako je výstavba, 
úprava nebo odstran ní staveb pro zadržování vody (nap . p ehrady nebo 
jiné struktury nebo zm na stávajících manipula ních ád ), které mají 
významný dopad na hydrologický režim.  

Ovlivn ní pr tok  ve 
vodních tocích 

2.3 Opat ení zahrnující technické úpravy koryt vodních tok  a úpravy 
v záplavových územích; jako je výstavba, úprava nebo odstran ní 
ochranných hrází nebo úpravy profilu koryta vodního toku.  

Opat ení v korytech vodních 
tok  a v záplavovém území 

2.4 Technická opat ení k omezení zaplavení povrchovou vodou 
(nesoust ed ného povrchového odtoku) v typicky m stském prost edí, 
nap . zvyšování kapacit stokových a odvod ovacích systém . 

Nakládání se srážkovými 
vodami 

2.5 Jiná opat ení ke zvýšení ochrany proti povodním, která mohou zahrnovat 
programy pro údržbu protipovod ových opat ení. Ostatní ochrana 

3 3.1 
Opat ení ke z ízení nebo zlepšení hydrometeorologických p edpov dních a 
výstražných systém , lokálních výstražných systém  a varovných systém . 

P ipravenost 

P edpov dní a výstražná 
povod ová služba 

3.2 
Opat ení ke z ízení nebo zlepšení plán  pro zvládání povod ové situace 
odpov dnými orgány. Povod ové / krizové / 

havarijní plány 

3.3 
Opat ení za ú elem vytvo ení nebo podpory ve ejného pov domí o 
povod ovém ohrožení a riziku a p ipravenosti na povod ové situace. Pov domí a p ipravenost 

ve ejnosti 

3.4 Jiná opat ení k vytvo ení nebo podpo e p ipravenosti na povod ové situace 
za ú elem snížení jejich nep íznivých následk . Jiná p ipravenost 

4 4.1 Úklidové a rekonstruk ní práce (na budovách, a infrastruktu e, atd.). 
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Aspekt ZPR Zp sob zvládání Popis  

Obnova a 
pou ení 
(Obnova) 

Individuální a spole enská 
obnova 

Zdravotní a psychologická pomoc (zvládání stresu). Finan ní a právní 
nástroje pro obnovu po povodni, v etn  podpory nezam stnaných. Do asné 
i trvalé ubytování. 

4.2 Úklidové a rekonstruk ní práce (v etn  ochrany proti plísním, vy išt ní 
studní a dalších zdroj  pitné vody, zajišt ní nebezpe ných odpad  aj.).  Obnova životního prost edí  

4.3 
Pou ení z povodní a opat ení pro zlepšení povod ové ochrany, pojišt ní 

Ostatní obnova a pou ení 

5 5.1 Dokumentace prob hlých povodní, vyhodnocení jejich p í in pr b hu a 
d sledk , v etn  fungování IZS a aktivit ostatních složek   Ostatní Ostatní 

5. Typ opat ení = Informace, zda jde o individuální nebo souhrnné opat ení [I / S] 

6. Kód lokality, ve které je opat ení situováno [oblast povodí/díl í povodí/správní jednotky/vodní 

útvar/povodí/díl í povodí nebo jiný kód] 

7. Pokud je opat ení p ijato v souvislosti s jiným p edpisem EU, uvede se ozna ení tohoto p edpisu 

nap . 2000/60/ES 

8. Popis sou asného stavu obsahuje slovní popis povod ových rizik, která opat ení eší 

9. Popis opat ení obsahuje slovní popis toho, co konkrétn  má být ud láno p ípadn  i návrhové 

parametry opat ení (jsou-li známy) 

10. Územní pokrytí o ekávaného d sledku opat ení (celá zem /oblast povodí/díl í povodí/správní 

jednotka, specifické povodí, díl í povodí, oblast s významným povod ovým rizikem nebo jiná 

lokalita, vodní útvar atd.). 

11. Slovní vysv tlení jak opat ení p ispívá ke snížení povod ových rizik, pokud je možné kvantifikovat 

p ínos opat ení (nap . snížením plochy v nep ijatelném riziku). 

12. Uvede se harmonogram jednotlivých aktivit spojených s p ijímáním opat ení, tj. nap . u opat ení 

charakteru stavby termín zpracování projektu, termín územního rozhodnutí, termín stavebního 

povolení a termín realizace stavby 

13. Uvede se priorita opat ení, pokud je stanovena ve stupnici (1 -5). Nejvyšší priorita je 1. (1 – velmi 

vysoká, významné opat ení realizované v 6letém období, 2 – vysoká, p íprava významného 

opat ení bude zahájena v 6letém období, 3 – st ední, 4 – nízká, výhledové opat ení) 

14. Stav implementace opat ení v dob  p ijetí plánu [nezahájen/probíhající/dokon ený] 

15. P edpokládané náklady opat ení [mil. K ] 

16. Ekonomická efektivita se vyjád í jako absolutní efektivnost podle Metodiky pro posuzování 

protipovod ových opat ení navržených do II. nebo III. etapy programu „Prevence p ed 

povodn mi“, pop ípad  odborným odhadem 

17. Uvede se subjekt/y zodpov dný/é za realizaci opat ení, p ípadn  jednotlivých jeho ástí i etap. 

18. Dopl ující informace obsahují další informace, nap . vysv tlující texty ke stavu implementace 

apod. – doporu ená délka je 2000 znak ; texty delší jak 2000 znak  budou muset být pro pot eby 

podávání zpráv EK zkráceny. 

19. Uvede se odkaz na jiné (externí) dokumenty obsahující další informace k opat ení. Nap íklad 

v p ípad  souhrnného opat ení, které bylo „vytvo eno“ agregací informací z n kolika opat ení, se 

uvedou odkazy na podrobné informace o jednotlivých díl ích opat eních. 
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