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1 ÚVOD
1.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
Povodně (§ 64, dle 254/2001 Sb. Vodní zákon)
(1) Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku
a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím,
že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok
je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku
srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním,
dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy,
zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo
nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).
(2) Začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70)
a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání
třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity.
V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity.
Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo
třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu
nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové
aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku.
Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází
k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových
toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody.
Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:


zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě
v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na
podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
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letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se
zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky
na středních a větších tocích



letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100
mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se
vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit
(mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové
povodně (flash floods)



zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších
průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:


sesuvem půdy



ucpání průtočných profilů propustků a mostů



nahromaděním naplavenin v kritických místech



ledovými jevy, jinými jevy
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO
ÚZEMÍ
2.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Charváty jsou obcí v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. Leží přibližně 7 km jižně
od Olomouce, která je rovněž nadřízeným orgánem ORP. Dle informací ČSÚ z roku
2019 zde žije 873 obyvatel. Katastrální území se skládá ze tří místních částí,
kterými jsou Charváty, Drahlov a Čertoryje. Nejstarší částí jsou Čertoryje a první
zmínka je z roku 1234, ostatní části pak vznikly v polovině 14. století. Katastrální
území obce Charváty má rozlohu 8,88 km2.

Obr. 1 Lokalizace zájmového území
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2.2 GEOMORFOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY,
GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE
Obec Charváty leží přímo v nivě řeky Moravy. Jedná se o velmi rovinaté území
s nadmořskou výškou kolísající od 200 do 260 m n. m. Nejvyšším bodem území je
vrch U Kříže (260 m n. m.), který se nachází v jižní části katastru. 12 km jižně od
obce leží soutok Moravy s Bečvou. Charakter místní krajiny tvoří na jedné straně
řeka Morava s opuštěnými meandry a zbytky lužních lesů a na západě katastru
ležící zemědělské pozemky.

Obr. 2 Výškové poměry katastru obce Charváty

Z hlediska geomorfologického členění České republiky leží území v systému
Alpsko-himalájském, v provincii Západní Karpaty a v geomorfologické subprovincii
Vněkarpatské

sníženiny.

Dominantním
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geomorfologickým

celkem
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Hornomoravský úval, který je zastoupen podcelkem Prostějovská pahorkatina.
Nejmenší geomorfologickou jednotkou je okrsek Křelovská pahorkatina.
Nejvyšší sklony území se nacházejí v centrální části katastru s hodnotami do 30°.
Většina katastru pak spadá do kategorie mírných sklonů.

Obr. 3 Sklonitostní poměry území s vyznačením geomorfologických okrsků

Geologicky je oblast významná dominantním pokryvem kvartérních sedimentů.
Dle geologické mapy 1:50 000 zde nalezneme v západní části katastru fluviální
sedimenty, které jsou nezpevněné a zrnitostně odpovídají písku, štěrku nebo hlíně.
V této části jsou patrné í místa s eolickými sedimenty, tedy takovými, které byly
přemístěny větrem a uloženy ve sníženinách. V opuštěných ramenech řeky Moravy
jsou rovněž zastoupeny organické půdy, a to konkrétně rašeliny, slatiny
a hnilokaly, které jsou velmi bohaté přítomnost uhlíku. Do střední části zasahují
deluviální sedimenty, tedy svahové, které jsou písčito-hlinité zrnitosti. Pod
Drahlovem
a v dalších dílčích částech nacházíme také deluviofluviální sediment, tedy přechod
mezi svahovým a říčním. Zajímavostí je přítomnost vápnitých jílů mořského
původu v oblasti Čertoryje. Zde se také nachází polohy antropogenního sedimentu
5
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ve formě navážky. V západní části jsou dominantní spraše a sprašové hlíny, které
jsou velmi úrodné a bohaté na vápník. Ojedinělý je ostrůvek – výchoz hlubinného
magmatitu – biotitického granitu v jižní části katastru v oblasti PP Deylův ostrůvek
(Boleloucká skalka). Na toto místo jsou po těžbě granitu a jeho následné renaturaci
vázány specifické druhy bioty (viz kapitola o ochraně přírody). V nejzápadnější
části se opět nachází fluviální sedimenty tentokrát nivy řeky Blaty s polohami
organických sedimentů.

Obr. 4 Geologická mapa studovaného území

Právě zmiňovaná poloha je stěžejní i pro hydrogeologii. V katastru se nachází
2 hydrogeologické rajóny a to 2220 Hornomoravský úval – severní část
v třetihorních sedimentech křídové pánve povodí Moravy, který je v základní
vrstvě. Ve svrchní vrstvě je pak rajón 1622 pleistocénního (čtvrtohorního stáří)
Hornomoravského úvalu.
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2.3 PEDOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
Dle půdní mapy 1:50 000 je v katastru zastoupeno několik půdních jednotek.
V této oblasti je pedologie velice spjatá s geologickým vývojem a polohou
studovaného území. Z pedologického hlediska je katastr rozdělen jakoby na dvě
poloviny. Východní část reprezentuje fluvizem modální – půda vyskytující se
v okolí řek s místními polohami písků. Právě v západní polovině, kde je geologické
podloží spraš se vyskytují černozemě – jedny z nejúrodnějších půd, které v naší
zemi můžeme najít. Je zde černozem modální, luvická i karbonátová s příměsemi
vápníku. Místy se zde vyskytují i organické půdy – rašeliny. Kolem řeky Blaty jsou
opět zastoupeny fluvizemě a černice.

Obr. 5 Pedologická mapa studovaného území
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2.4 VYUŽITÍ ÚZEMÍ (LAND USE)
Z celkové plochy řešeného katastru obce Charváty, tedy 888 ha zaujímá
převážnou část zemědělská půda, přesněji se jedná o ornou půdu. Díky své
příznivé poloze a dobrým pedologickým podmínkám je toto území intenzivně
zemědělsky využíváno. Další plochy mají mizivé zastoupení vzhledem k 85 %
zastoupení orné půdy.

Tab. 1 Druhy pozemků v katastru obce Charváty dle ČSÚ v roce 2019
Druh pozemku

Plocha (ha)

Orná půda (ha)

Zastoupení (%)
753,5

84,8

33,4

3,8

0,3

0,0

13,5

1,5

6,6

0,7

Vodní plochy (ha)

16,6

1,9

Zastavěné plochy (ha)

15,0

1,7

Ostatní plochy (ha)

49,1

5,5

888,0

100

Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Lesní půda (ha)

Celková výměra (ha)
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Obr. 6 Využití území dle CORINE Land Cover (změny krajinného pokryvu)

2.5 KLIMATICKÉ POMĚRY
Pro celé území katastru obce Charváty dominuje klimatická oblast T2 dle
klasifikace E. Quitta. Podnebí v oblasti T2 je charakterizováno dlouhým, teplým
a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým
jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky.
Nejchladnějším měsícem je obvykle leden a nejteplejším červenec. V lednu se
průměrná teplota pohybuje kolem -2 až -3 °C a průměrný počet ledových dnů je
zde 30 až 40. V nejteplejším měsíci se průměrná teplota pohybuje kolem 18 – 19
°C a průměrný počet letních dnů je 50 až 60. Letní období určuje průměrná denní
teplota 15 °C a více. Charakteristické je i dlouhé vegetační období.

9
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Obr. 7 Klimatická mapa – porovnání studované oblasti a okolí
Tab. 2 Klimatické charakteristiky oblasti T2 dle Quitta
Charakteristika

T2

Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 - (-3)

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8-9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Počet zamračených dnů

120 - 140

Počet jasných dnů

40 - 50
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2.6 HYDROLOGICKÉ POMĚRY
Katastrální území obce Charváty náleží do povodí Moravy. Řeka Morava je
stěžejním tokem celé studované oblasti. Z východní strany je katastr ohraničen
meandrujícím tokem Morávka, který tvoří hranici PR Království. Dále jsou zde
opuštěné meandry řeky Moravy místy tvořící přirozená jezírka. Pak samotná řeka
Morava, která významně doplňuje hladinu podzemních vod. Představuje svým
rozlivem i nebezpečí, jelikož je v tomto úseku oficiálně stanoveno záplavové území
a už při Q5 se voda dostane do blízkosti intravilánu.
Ze severu od Blatce přitéká do katastru Charvátů Romza, která se vlévá do Blaty
v severozápadním cípu katastru. Blata je tokem, který tvoří západní hranici
studovaného území. Blata má rovněž stanoveno záplavové území, avšak intravilán
Charvátů ani dalších místních částí přímo svým rozlivem neohrožuje.
Z vodních ploch se na území obce Charváty malý rybník s plochou (0,16 ha) a dále
odškrcená ramena řeky Moravy.
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Obr. 8 Hydrologické poměry ve studovaném území

2.7 BIOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA A
OCHRANA PŘÍRODY
Katastr

obce

Charváty

se

nachází v Kojetínském

Bioregionu

(3.11).

Dle

biogeografického členění zpracovaného Culkem a kol. (2013) se jedná o oblast
rozkládající se na střední Moravě.
Zabírá

geomorfologický

podcelek

Středomoravská

niva

v

rámci

celku

Hornomoravský úval. Celková plocha bioregionu je 307 km2. Bioregion je tvořen
širokou nivou s regulovanými řekami; celý náleží do 2. vegetačního stupně. Biota
má azonální charakter souboru středoevropských nivních společenstev, v nichž se
mísí vlivy sousedních bioregionů karpatské i hercynské provincie a od jihu
zasahujících teplomilných vlivů. V současnosti převažují pole, zachovány jsou
komplexy lužních lesů, zbytky luk a rybníky s bohatou faunou. Jsou zde široké
sedimentární roviny a štěrkopískové terasy.
12
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Bioregion leží v termofytiku a zabírá centrální část fytogeografického podokresu
21b. Hornomoravský úval.
Potenciální vegetace je tvořena tvrdým luhem s dominancí jilmu, které na
vyvýšených místech přecházejí do dubohabřin, případně topolových jasenin.
Měkký luh zde zřídka zastupuje vrba bílá. Primární bezlesí představovala pouze
vodní vegetace s dominancí ostřic, rákosin a vegetací tůní.

Obr. 9 Letecký snímek studovaného katastru

Polopřirozenou

náhradní

vegetaci

na

místě

lužních

lesů

reprezentovaly

zaplavované louky. Od jihu sem zasahovaly i náročnější typy této jednotky. Kolem
vodních ploch je typická vegetace svazů lužních lesů a příbřežního pásma. Zasahují
sem ještě některé druhy, splavené z vyšších poloh.
Fauna regionu je rozhodujícím způsobem pozměněna rozvinutým zemědělstvím,
jehož vliv na krajinu silně oslabuje pronikání karpatského vlivu. Ve fragmentech
lužních lesů kolem regulovaného toku Moravy přežívají zejména charakteristická
společenstva měkkýšů a některé druhy hmyzu. Ve zbytcích lučních a mokřadních
prostředí přežívají korýši záplavových tůní. Významným přírodním prvkem
zejména pro ptáky jsou obnovené rybníky.
Dle AOPK se ve studovaném území nachází několik chráněných území. V jižní části
katastru se nachází EVL Deylův ostrůvek o rozloze 1,01 ha, který je izolovanou
lokalitou uprostřed polní krajiny. V opuštěném lomu se v minulosti těžil granit pro
13
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stavební činnost v okolních vesnicích. Po těžbě opuštěný lom zaplnila voda a osídlili
vodní živočichové a rostliny, na svazích se uchytila teplomilná květena. Je zde
dokumentován výskyt ohrožených rostlin. Nad lokalitou je vedeno vedení
vysokého napětí a u jižního konce území stojí pilíř. Pod vedením probíhá pravidelné
kácení dřevin a to byl také jeden z důvodů, proč se mokřadní i stepní biotop
zachoval dodnes. Z fauny zde najdeme čolka velkého (Triturus cristatus) a kuňku
ohnivou (Bombina bombina).

Obr. 10 Chráněná území v okolí obce Charváty

Kolem řeky Moravy je dominantní EVL Morava – Chropyňský luh s celkovou
rozlohou 3205,33 ha zahrnující vodní tok a přilehlé okolí.
Při západní hranici katastru se nachází lužní lesy, dubohabřiny a olšiny s bohatou
flórou a faunou jsou chráněny v PR Království.
PR Království sice pouze lemuje východní hranici katastru obce Charváty, ale jedná
se o významné území. Má celkovou rozlohu 301 ha. Předmětem ochrany jsou
přírodě blízké ekosystémy s výskytem typických i vzácných druhů rostoucích
rostlin a volně žijících živočichů, reprezentované nížinnými listnatými lesy na
přechodu 1. a 2. lesního vegetačního stupně (lužními lesy, dubohabřinami,
mokřadními olšinami a jejich vzájemnými přechody) a periodicky zvodňovanými
odstavenými říčními prameny. Nejzachovalejší lesy, tzv. tvrdé luhy, se dodnes
dochovaly v severovýchodní a západní části masivu. Najdeme zde nejen stromové,
ale i bohaté keřové a bylinné patro různého stáří a druhové skladby. Rostou tu
zejména duby, habry, lípy, topoly, jasany, javory, ale třeba i plané třešně. Ze
14
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vzácných bylin v lese najdeme sasanky hajní i pryskyřníkovité, dymnivku dutou,
křivatec žlutý, prvosenku vyšší, kyčelnici žláznatou a hvězdnatec zubatý a česnek
medvědí. Nachází se zde památný strom dub Král (dub letní). – měří 30 metrů na
výšku, obvod kmene má 560 centimetrů a podle odhadů je starý asi 400 let.
PR Království je rovněž zařazeno do systému NATURA 2000 jako EVL Království.
Územím prochází nadregionální biokoridor K 136 (část vodní a nivní), který je
lokalizován kolem toku Moravy.
ÚSES – územní systém ekologické stability je v katastru obce Charváty realizován
následujícími prvky.

Upřesňuje části nadregionálního biokoridoru Morava nadregionálního biocentra les
Království uplatněných dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje do
podrobnosti územního plánu v měřítku katastrální mapy tak, aby jejich hranice,
pokud možno sledovaly pozemkové hranice a jejich vymezení podrobněji
zohlednilo charakter ploch.

15
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2.8 HISTORICKÉ ZMĚNY V

KRAJINĚ

Z hlediska historických změn v krajině máme tu možnost porovnávat několik
období v naší minulosti. Mapové podklady, které vznikaly již po druhé polovině 18.
století, ukazují zřetelně osídlené oblasti spojené komunikacemi. V té době byly
Charváty a Drahlov odděleny a dbalo se především na znázornění sakrální
architektury (kostelů, kaplí a křížků mezi poli).

Obr. 11 I. vojenské mapování – Josefské probíhalo v letech 1764-1768 a 17801783 (rektifikace) v měřítku 1: 28 800

Dále v období před polovinou 19. století se kartografické zobrazení naší krajiny
podstatně změnilo. Názvy byly psány německy a je zde vidět podstatná změna ve
znázorňování ploch i linií v krajině. Je zde dominantně znázorněn intravilán obcí,
dále pak více silnic a alejí, které je vzájemně spojovaly. Rovněž zde vidíme větší
zastoupení lesů a také dominanci řeky Moravy s přilehlým územím.

16
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Obr. 12 II. vojenské mapování – Františkovo probíhalo v letech 1836-1852 v
měřítku 1: 28 800

V době III. Vojenského mapování, které následovalo za 40 let, vidíme další změny
a zpřesnění. Oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu
– nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Z hlediska hydrologie se zde
objevuje mnohem více vodních ploch kolem toku Moravy, zejména odškrcených
ramen, a také značně meandrujícího toku Morávky. Jejich počet i rozloha se v čase
mění v závislosti na regulaci toku Moravy a množství podzemní vody. Tato změna
probíhá nejen mezi jednotlivými lety, ale i mezi sezónami.

17
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Obr. 13 III. vojenské mapování - Františko-josefské probíhalo v letech 18761878 (Morava a Slezsko) v měřítku 1:25 000

Na mapě stabilního katastru je zřetelná dominance toku Moravy v blízkosti
východního kraje obce a znázornění intravilánu. Je zde patrná velikost ploch polí
a zastoupení lesů v okolí obce.

Obr. 14 Mapa stabilního katastru – obec Charváty z roku 1833

18
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Obr. 15 Letecký ortofotosnímek z roku 1954

Na leteckém snímku je vidět diametrálně odlišná velikost pozemků. Jedná se jak
o ornou půdu, pastviny i lesy. Dnešní uspořádání pozemků je mnohem více
náchylné k erozi a splachům.

19
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3 ANALYTICKÁ ČÁST
Z hlediska celkového hospodaření s vodou a po vyhodnocení stávající situace na
území katastru obce Charváty je navržen povodňový plán obce Charváty.
V minulosti se zde povodně několikrát vyskytly. Jednalo se zejména o rok 1997
(rozliv z řeky Moravy při katastrofálních povodních z července roku 1997, které
zasáhly téměř celou Moravu). Dále zde dochází k občasným projevům přívalových
srážek a vzniku bleskových povodní zejména v centrální části katastru. Z tohoto
důvodu je nezbytné, aby obec Charváty a její představitelé měli dostupné základní
informace o povodních, monitoring, dostupné aktuální údaje a mapové podklady.
Zároveň je vhodné mít všechny důležité kontakty a postupy v jednom dokumentu,
který bude sloužit nejen v krizových situacích.
Návrhová část studie odtokových poměrů pro obec Charváty zahrnuje povodňový
plán obce. Cílem tohoto povodňového plánu je přehledně shromáždit informace
o ohrožení povodněmi v obci Charváty.
Povodňový plán obce Charváty zahrnuje základní části nezbytné v ochraně před
povodněmi. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy povodňové problematiky
a souhrn použitých podkladů, následuje vymezení povodňového nebezpečí a popis
povodňové komise, jako základního orgánu při povodních.
V úvodní části je uveden monitoring, který zahrnuje stěžejní srážkoměrné
a hladinoměrné stanice, které poskytují informace pro obec Charváty. Následně je
uveden soupis správců vodních toků na území obce, příslušné povodňové orgány
a příslušné povodňové komise včetně kontaktů a prolinků na webové stránky
jednotlivých subjektů.
Ve věcné části jsou nastíněny hydrologické charakteristiky, stupně povodňové
aktivity pro nejbližší hlásné profily a také jsou zde popsány odtokové poměry
včetně oficiálně stanoveného záplavového území toku Moravy, jež zasahuje na
katastr

obce

Charváty.

Následují

místa

omezující

odtokové

poměry,

charakteristika přívalových povodní, vodní díla a postupové doby povodní.
V další části jsou charakterizovány ohrožené objekty a ohrožující objekty. Dále
jsou zde kontakty na osoby činné při povodních a schéma toku informací.
20
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Povodňový plán zakončuje organizační část týkající se informačního toku při
povodni, tedy získávání a předávání informací a činnosti povodňové komise při
jednotlivých SPA. Nakonec je povodňový plán doplněn o evidenční listy hlásných
profilů.
Povodňový plán je účinným dokumentem potřebným v krizové povodňové situaci.
Měla by jej mít každá obec ohrožená různými typy povodní. Povodňový plán by
měl být aktualizován (zejména části týkající se kontaktních informací na jednotlivé
osoby či subjekty).

Výstupem Studie odtokových poměrů je Povodňový plán obce
Charváty, který je uveden v příloze dokumentu.
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4 ZÁVĚR
Výsledkem studie odtokových poměrů v obci Charváty je přehledně zpracovaný
dokument, který charakterizuje studované území. Z průvodní analýzy vzešla
potřebnost vytvořit povodňový plán obce. Na základě dohody se starostkou paní
J. Kowalczukovou byl vytvořen jako samostatný dokument. V celém dokumentu
jsou reflektovány dostupné podklady, hydrologické informace a výsledky terénního
průzkumu.
Vytvořený povodňový plán slouží jako základní dokument pro řízení ochrany před
povodněmi ve správním území obce. Povodňový plán obce Charváty řeší opatření
potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít
rozvodněním vodních toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při
povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění
opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise obce Charváty.
Povodňový plán bude přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek
integrovaného systému a díky grafické části bude přínosem pro samotnou obec
a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace.
Součástí grafické části je přehledná mapa rozlivů Moravy, která má oficiálně
stanovené záplavové území, jež zasahuje i do blízkosti Charvátů. Z rozlivů Moravy
však nejvážnější povodně nepřicházejí. Vyskytují se zde přívalové povodně. Mapa
ohrožených objektů je rovněž součástí povodňového plánu. Poslední mapová
příloha shrnuje místa výskytu přívalových povodní, místa evakuace a zároveň je
zde naznačeno stanoviště povodňové komise. V přílohové části je vzor dokumentu,
povodňová kniha a evidenční listy nejbližších hlásných profilů.
Povodňový plán je vhodné aktualizovat. Zejména se jedná o část, ve které jsou
kontakty na stěžejní subjekty povodňové ochrany.
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PŘÍLOHY

Povodňový plán obce Charváty

1

ÚVODNÍ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU
Povodňový plán obce Charváty je základním dokumentem pro řízení ochrany před
povodněmi ve správním území obce. Řeší opatření potřebná k odvrácení nebo
zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků
ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Obsahuje rozvedení
úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni
povodňové komise obce Charváty. Bude přínosem při koordinační činnosti
jednotlivých složek integrovaného systému. Grafická část povodňového plánu,
bude přínosem pro samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací
i v době mimo povodňové situace. Je zpracován v souladu s § 71 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy.
Jako podklady slouží:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve
znění pozdějších předpisů
Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ
PLÁNY
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k
zabezpečení hlásné a předpovědní služby, 12/2011
Digitální povodňový plán Olomouckého kraje
Digitální povodňový plán ČR
Veřejně dostupné informace a data, informace z obce Charváty
Hydrologická data poskytnutá státním podnikem Povodí Moravy
Hydrologická data poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem
Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)
ZABAGED®
Výškový systém: Balt po vyrovnání, zobrazení Křovákovo, souřadnicový systém
S-JTSK

1

TERMINOLOGIE
Povodeň (§ 64)
(1) Je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových
vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého
území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je
nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku
srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním,
dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy,
zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo
nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).
(2) Začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70)
a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání
třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity.
V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity.
Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo
třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu
nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové
aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom,
zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna
některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.
Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází
k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových
toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody.
Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:


zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě
v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na
podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků



letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se
zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky
na středních a větších tocích
2



letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100
mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se
vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit
(mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové
povodně (flash floods)



zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších
průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:


sesuvem půdy



ucpání průtočných profilů propustků a mostů



nahromaděním naplavenin v kritických místech



ledovými jevy, jinými jevy

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina
k protržení hráze zvažuje několik způsobů:


technická příčina havárie díla



silné zemětřesení



letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze



válečný konflikt, teroristický útok

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:


dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku
a jeho stoupající tendenci



déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí
intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném
chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů



vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Povodňová opatření (§ 65) - jsou přípravná opatření, opatření prováděná při
nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Povodňová
opatření nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících
k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.
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(2) Přípravná opatření jsou


stanovení záplavových území, vymezení směrodatných limitů stupňů
povodňové aktivity,



povodňové plány, povodňové prohlídky,



příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,



organizační a technická příprava,



vytváření hmotných povodňových rezerv,



příprava účastníků povodňové ochrany

(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou


činnost předpovědní povodňové služby, činnost hlásné povodňové služby,



varování při nebezpečí povodně, zřízení a činnost hlídkové služby,



vyklizení záplavových území,



řízené ovlivňování odtokových poměrů,



povodňové zabezpečovací práce a povodňové záchranné práce,



zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

(4) Opatření po povodni jsou


evidenční a dokumentační práce, odstranění povodňových škod a obnova
území po povodni



vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin
negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření



návrhy na úpravu povodňových opatření

Informace určené pro občany/nemovitosti zasažené povodní:


Sanační práce a obnova objektů po povodni



Pravidla základní hygieny po záplavách



Jak se zachovat při varovném signálu



Adresář oblastních spolků Českého červeného kříže (interaktivní mapa)



Brožura „Žijeme v záplavovém území“
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Povodňová komise
Povodňový orgán obce Charváty zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na
území obce Charváty, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace,
řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své
územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně
řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
Svolání povodňové komise v případě povodňové situace se oznámí správci vodního
toku (Povodí Moravy, s. p.). Hlásná služba bude informovat správce vodního toku
o vývoji povodňové situace.
Členové PK jsou povinni:


seznámit se s obsahem povodňového plánu, sledovat jeho aktualizace



hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise



neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS
rozesílanou předsedou PK odpovědět na tuto zprávu, zajistit dobití svého
mobilního telefonu



oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové
komise předsedovi povodňové komise



členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají
stále zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv.
Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně
oznámili omezení dosažitelnost
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MONITORING
Srážkoměr Vrbátky
Aktuální úhrn srážek
Srážkoměrná stanice provozovaná obcí Vrbátky je umístěna
v areálu ČOV, v části obce Vrbátky-Štětovice. Srážkoměr není
vyhřívaný a v provozu je tedy jen od března do listopadu.
GPS: 49.49768° N, 17.21456° E

Hladinoměr Olomouc – Nové Sady
Evidenční list profilu
Aktuální stav hladiny
Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází
přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s.p. v městské části
Nové Sady, na levém břehu.
GPS: 49.5772° N, 17.261° E

Hladinoměr Blatec
– Morava

Hladinoměr Blatec
H1 – Morávka

Evidenční list profilu
Aktuální stav hladiny
Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází
na přemostění přes řeku Moravu, na silnici č. 4353 na trase
Blatec-Grygov. Je vybaven automatickým přenosem dat s
možností zasílání varovných SMS zpráv. Příjemce zpráv
hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a
Obecní úřad Charváty. Obec dále varuje obec Charváty a
městys Dub nad Moravou, které se nachází níže na toku a
také informuje příslušné ORP (Olomouc).
GPS: 49.52994° N, 17.27047° E

Evidenční list profilu
Aktuální stav hladiny
Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází
na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy), na silnici
č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Je vybaven automatickým
přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Příjemce zpráv je OÚ Blatec a OÚ Charváty. Dále varuje obec
Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nachází níže
na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).
GPS: 49.53019° N, 17.27674° E

Hladinoměr Vrbátky Štětovice – Blata
Evidenční list profilu
Hladinoměrná stanice se nachází na lávce cyklostezky přes
vodní tok Blata na katastrálním území Štětovice. Profil
neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na
internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou
členové povodňové komise informováni formou SMS.
GPS: 49.502782° N, 17.218856° E
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SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ NA ÚZEMÍ OBCE
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vedoucí provozu: Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 581 200 491-3,

Email: provozprerov@pmo.cz

Tab. 3 Charakteristiky vodních toků na území obce Charváty
Název

Délka [km] IDVT

Morava

269,49

ČHP

Správce

10100003 4-10-03-120/9

Povodí Moravy, s.p.

22

10100075 4-12-01-022

Povodí Moravy, s.p.

10,78

10100424 4-10-03-122

Povodí Moravy, s.p.

10189948

Povodí Moravy, s.p.

Blata
Morávka (rameno
Moravy)
Romza

7,04

4-12-01-021

PŘÍSLUŠNÝ POVODŇOVÝ ORGÁN
Obecní úřad Charváty
Charváty 98, 78375 Charváty
Tel.: 585 961 260

E-mail: obec@charvaty.cz

Magistrát města Olomouce - Odbor životního prostředí - Vodní
hospodářství
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Tel: 585 513 111

E-mail: podatelna@olomouc.eu

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - RNDr. Petr Loyka, CSc.
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Tel.: 588 488 310, 606 705 971,
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu
Oddělení Vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Hana Zvoníčková
Tel.: 588 488 320, 606 746 713,
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor životního prostředí a
zemědělství - Oddělení vodního hospodářství
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Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
Email: posta@kr-olomoucky.cz
Vedoucí životního prostředí a zemědělství - Ing. Josef Veselský
Tel: 585 508 402,
Email: j.veselsky@kr-olomoucky.cz
Vedoucí vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel: 585 508 630,
Email: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

PŘÍSLUŠNÉ POVODŇOVÉ KOMISE
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
Povodňová komise obce Charváty
Charváty 98, 78375 Charváty
Tel.: 585 961 260
E-mail: obec@charvaty.cz
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Olomouc
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
Tel: 602 718 660
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Povodňová komise Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz
Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
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SOUVISEJÍCÍ POVODŇOVÉ KOMISE
Povodňová komise obce Kožušany-Tážaly
Tážaly 1, 78375 Kožušany-Tážaly
Tel.: 585 961 171
E-mail: ou@kozusanytazaly.cz
Povodňová komise obce Blatec
Blatec 81, 783 75 Dub nad Moravou
Tel.: 585 961 287, 731 124 523
E-mail: ou@blatec.cz, starosta@blatec.cz
Povodňová komise obce Vrbátky
Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
Tel.: 582 382 063
E-mail: podatelna@vrbatky.cz
Povodňová komise obce Dub nad Moravou
Brodecká 1/, 78375 Dub nad Moravou
Tel.: 585 964 262
E-mail: obec@dubnadmoravou.cz
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VĚCNÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU
CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Charváty jsou obcí v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. Leží přibližně 7 km jižně
od Olomouce, která je rovněž nadřízeným orgánem ORP. Dle informací ČSÚ z roku
2019 zde žije 873 obyvatel. Katastrální území se skládá ze tří místních částí,
kterými jsou Charváty, Drahlov a Čertoryje. Nejstarší částí jsou Čertoryje a první
zmínka je z roku 1234, ostatní části pak vznikly v polovině 14. století. Katastrální
území obce Charváty má rozlohu 8,88 km2.
Katastrální území obce Charváty náleží do povodí Moravy. Řeka Morava je
stěžejním tokem celé studované oblasti. Z východní strany je katastr ohraničen
meandrujícím tokem Morávka, který tvoří hranici PR Království. Dále jsou zde
opuštěné meandry řeky Moravy místy tvořící přirozená jezírka. Pak samotná řeka
Morava, která významně doplňuje hladinu podzemních vod. Představuje svým
rozlivem i nebezpečí, jelikož je v tomto úseku oficiálně stanoveno záplavové území
a už při Q5 se voda dostane do blízkosti intravilánu.
Ze severu od Blatce přitéká do katastru Charvátů Romza, která se vlévá do Blaty
v severozápadním cípu katastru. Blata je tokem, který tvoří západní hranici
studovaného území. Blata má rovněž stanoveno záplavové území, avšak intravilán
Charvátů ani dalších místních částí přímo svým rozlivem neohrožuje. Z vodních
ploch se na území obce Charváty malý rybník s plochou (0,16 ha) a dále odškrcená
ramena řeky Moravy.
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Hydrologické poměry ve studovaném území

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Hlásný profil Morava, Olomouc - Nové Sady (kat. A, č. 317)

Profil

Morava, Olomouc - Nové Sady (č. 317)

Plocha povodí [km2]

3 323,94

Průměrný roční průtok [m3/s]

27,1

Průměrný roční stav [cm]

155
N-leté průtoky [m3/s]

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

135

258

319

476

551
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SPA – STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
Profil

I. SPA

II. SPA

III. SPA

[cm]

[cm]

[cm]

360

390

430

80

120

160

450

480

520

Hlásný profil
kat. A
Olomouc - Nové
Sady, Morava
Hlásný profil
kat. C
Blatec H1,
Morávka
Hlásný profil
kat. C
Blatec, Morava

ODTOKOVÉ POMĚRY
Tok Morava má oficiálně stanovené záplavové území mezi ř. km 212,850
- 309,147, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne
23. 3. 2006 (č. j. KUOK 33030/2006).

Odtokové poměry dále ovlivňují:


ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména
stávající

silniční

mosty,

lávky

a

přemostění,

jejichž

mostní

opěry

a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku
povodňových

vod.

Ucpáním

mostních

a

jezových

profilů

předměty

plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem
a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít
i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat
všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci
včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů,
větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních
toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí
narušených břehů.

12



větší

průmyslové

areály

a

areály

zemědělských

družstev,

sklady

nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny
a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území


sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných
toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv
půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na
toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky



výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích

Vyznačená

záplavová

území

na

katastru

obce

Charváty

a

vodní

toky

s kilometráží

MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY


ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména
stávající

silniční

mosty,

lávky

a

přemostění,

jejichž

mostní

opěry

a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku
povodňových

vod.

Ucpáním

mostních
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a

jezových

profilů

předměty

plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem
a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít
i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat
všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci
včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů,
větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních
toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí
narušených břehů


větší

průmyslové

areály

a

areály

zemědělských

družstev,

sklady

nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny
a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území


sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných
toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv
půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na
toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky



výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích

PŘÍVALOVÉ POVODNĚ
Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým
velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází
zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její
kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu.
Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak
suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich
rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který
s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví,
ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale
také dynamickými účinky proudící vody.
Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:


Indikátor přívalových povodní



Indikátor přívalových povodní - mapová aplikace



Radar
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Charakteristika přívalových povodní na katastru obce Charváty

VODNÍ DÍLA
Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na
toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují
a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními
vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:


vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku,
využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo
ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.



jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo
dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.

Na řece Moravě se nachází několik jezů, které ovlivňují odtokové
podmínky území. Ve správě provozu Olomouc se nachází pohyblivý Jez
Olomouc (ř. km 233,58). Ve správě provozu Přerov: Jez Tážaly (ř. km
226,33)
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V Charvátech se nachází malý rybník (SV obce), popřípadě odškrcená ramena
Moravy.

POSTUPOVÁ DOBA POVODNĚ
Pro řeku Moravu jsou uvedené orientační postupové doby povodňových průtoků.
Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu
povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka
inundace, spádové stupně apod. Na základě těchto postupových dob a situace
v hlásných profilech umístěných výše na toku je možné odhadnout další vývoj
povodňové situace.

Tab. 4 Orientační postupové doby na toku Morava

Tok
Úsek

Morava
Od Olomouce po Kroměříž (ř. km: 233,1 179,8)

Délka úseku

53,3 km

Doba postupu

7 - 11 hod

Rychlost

4,845 - 7,614 km/h

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze
skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky pro více
po sobě jdoucích dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení
jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina
směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně
důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí.

OHROŽENÉ OBJEKTY
Přívalové povodně – Na základě drah soustředěného odtoku a potenciálního
ohrožení přívalovými povodněmi byly vytipovány 4 lokality – Charváty u hřbitova
(č. p. 8, 9, 97), Drahlov U Kříže (č. p. 358, 273, 356, 183, 118, 119), Drahlov u
silnice (č. p. 181, 182, 174), Čertoryje - Nad Zahradou (č. p. 236, 237, 276, 215,
216).
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Rozliv toku – Morava – Rozliv Moravy Q100 může dosahovat a ohrožovat rybník
v Charvátech, dále průmyslový objekt na parcele č. 816, dále pak objekt ČOV
v místní části Drahlov, budovy u sportovního areálu a řadu místních komunikací.
Rozliv toku – Blata – Tok Blata tvoří hranici na západě katastru a protéká
extravilánem obce Charváty. Nedochází zde k přímému ohrožení budov.

Ohrožené objekty v obci Charváty

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY
V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující
objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku
nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Jedná se o ČOV Charváty.
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DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ
Přirozená povodeň
Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází
k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových
toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:


zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě
v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na
podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků



letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se
zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky
na středních a větších tocích



letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100
mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se
vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit
(mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové
povodně (flash floods)



zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších
průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena:


sesuvem půdy



ucpáním průtočných profilů propustků a mostů



nahromaděním naplavenin v kritických místech



ledovými jevy

Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky
a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou
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vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech
se středními pilíři a lávkách

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina
k protržení hráze zvažuje několik způsobů:


technická příčina havárie díla



silné zemětřesení



letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze



válečný konflikt či teroristický útok

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel
vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností
sledovaných v rámci obchůzek vodního díla. Takovými jevy a skutečnostmi jsou
např.:
plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze,
výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi, eroze
tělesa hráze při prudkých lijácích, vývraty stromů na tělese hráze apod.
V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná
a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního
uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce
na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků

OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI
Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření,
prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do
těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb
a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i další investice
vyvolané povodněmi.
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1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně


stanovení záplavových území



vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity



povodňové plány



povodňové prohlídky



příprava předpovědní a hlásné povodňové služby



organizační a technická příprava



vytváření hmotných povodňových rezerv



vyklízení záplavových území



příprava účastníků povodňové ochrany



činnost předpovědní povodňové služby



činnost hlásné povodňové služby



varování při nebezpečí povodně



zřízení a činnost hlídkové služby



evidenční a dokumentační práce

2. Opatření za povodně


řízené ovlivňování odtokových poměrů



povodňové zabezpečovací práce



povodňové záchranné práce



zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

3. Součásti povodňových opatření


dokumentační práce



vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin
negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření



návrhy na úpravu povodňových opatření

Součástí opatření k ochraně před povodněmi jsou:


Povodňové prohlídky



Předpovědní povodňová služba



Organizace hlásné povodňové služby



Organizace hlídkové služby
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ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU
POVODŇOVÉ KOMISE
Povodňový orgán obce Charváty zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na
území obce Charváty, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace,
řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své
územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně
řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
Svolání povodňové komise v případě povodňové situace se oznámí správci vodního
toku (Lesy České republiky, s. p., Povodí Moravy, s. p.). Hlásná služba bude
informovat správce vodního toku o vývoji povodňové situace.
Stanoviště povodňové komise obce Charváty je na obecním úřadu obce:
Povodňová komise obce Charváty
Charváty 98, 78375 Charváty
Tel.: 585 961 260
E-mail: obec@charvaty.cz

Dokumentace povodňové komise obce Charváty je uložena v kanceláři předsedy
povodňové komise.
Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:


povodňový plán a povodňová kniha



pracovní sešity členů komise (min. 20 ks) - evidované



identifikační karty členů komise (s funkcemi – pro členy PK, pro operativně
sestavený pracovní štáb PK, rezervní karty)



orientační systém Povodňové komise (označení povodňové komise, vozidel
povodňové komise)



PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, se záložním zdrojem, s funkčním připojením
na Internet



USB flash disk pro členy povodňové komise s povodňovým plánem a dalšími
důležitými relevantními dokumenty



scanner, diktafon
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barevný televizní přijímač a videorekordér (případně DVD rekordér)



rádio přijímač, nouzové osvětlení pracoviště



ruční akumulátorové osvětlovací prostředky pro členy povodňové komise
další pověřené osoby



záložní zdroj elektrické energie



mobilní telefony a příslušné typy nabíječek



telefony, fax, megafony (2x), kreslící a psací prostředky



mapa obce Charváty



videokamera a digitální fotoaparát, blesk, nabité baterie nebo akumulátor,
paměťová karta, dalekohled, měřící pásmo 50 m



zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy



záložní oděv a obuv, holínky, reflexní vesty, rukavice



barevné spreje (reflexní - viditelné ve tmě) - vyznačení povodňových značek



vodotěsné bedny a obaly na uložení důležitých dokumentů a jiných
předmětů

Časový plán svolání Povodňové komise
Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným
dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa,
důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí
být provedeno do 10 minut.
V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňové komise
neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu
povodňové komise a informuje další členy povodňové komise o situaci a konzultuje
s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňové
komise na pracovišti povodňové komise.
Když nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na
určeném pracovišti povodňové komise nebo na spojení. Na spojení musí být
předseda povodňové komise, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen
povodňové komise.
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Povinnosti všech členů povodňové komise obce Charváty:
Každý člen povodňové komise je povinen zejména: seznámit se s obsahem
povodňového plánu
sledovat aktualizace povodňového plánu, hlásit změny v osobních údajích
předsedovi povodňové komise, neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo
vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou předsedou PK odpovědět na tuto zprávu,
v případě obdržení zprávy, že byl dosažen I. SPA si zajistit dobití svého mobilního
telefonu, oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové
komise předsedovi povodňové komise.
Členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají stále
zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv. Toto
neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili
omezení dosažitelnosti
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SHRNUTÍ ČINNOSTÍ POVODŇOVÉ KOMISE
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Přívalová povodeň
Pro vyhodnocení přívalové povodně slouží údaje z instalovaných srážkoměrů
v rámci LVS, které jsou nainstalovány v nejbližším okolí.
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ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY
Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány. Postavení a činnost
povodňových orgánů jsou specifikovány:
Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Charváty
Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise obce Charváty
V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle
správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové
komise

oprávněny

činit

opatření

a

vydávat

příkazy

k zabezpečovacím

a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.
Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů
a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují
protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace
přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi
o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před
povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový
orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností povodňové komisi ORP Olomouc
Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení
krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit
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opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí
pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.
Povodňovou ochranu na území obce Charváty bude řídit povodňová komise obce
Charváty, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Olomouc.
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INFORMAČNÍ TOK VYPLÝVAJÍCÍ Z DPP
Obec může dostat informaci od:


obcí ležících výše na toku – Kožušany-Tážaly, Blatec



SO ORP Olomouc



správce vodního toku



předpovědní povodňové služby



hlídkové služby a jiných osob



případně od HZS Olomouckého kraje

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce
Charváty:


povodňové komisi ORP Olomouc



povodňové komisi obce Dub nad Moravou, která se nachází na vodních
tocích pod obcí



fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženi povodní
s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním
předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení
zprávy)

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může obdržet povodňový orgán obce
Charváty:


od obcí ležících výše na vodních tocích (Kožušany-Tážaly, Blatec)



od povodňového orgánu ORP Olomouc



na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků



z internetu (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)



od HZS Olomouckého kraje

Zahájení činnosti povodňové komise obce Charváty včetně důvodů se
musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:


povodňové orgány obce Dub nad Moravou, která se nachází na vodních
tocích pod obcí
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povodňový orgán ORP Olomouc



fyzické a právnické osoby ohrožené povodní



správce vodního toku - Povodí Moravy, s. p.

Předseda povodňové komise - starosta obce:


rozhoduje o svolání povodňové komise, řídí činnost povodňové komise



organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise



svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační
a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu



rozděluje úkoly členům povodňové komise



na

základě

informací

o

situaci

vydává

rozhodnutí

k

realizaci

protipovodňových opatření


vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území obce
Charváty



schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky



rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území obce Charváty



rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území obce Charváty



v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise obce Charváty:


řeší povodňovou situaci na území obce v rámci svých možností podle
zpracovaného povodňového plánu



organizuje sběr informací o povodňové situaci na území obce Charváty



je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím městyse
Brodek u Přerova a obce Citov, ležících níže na vodních tocích a povodňové
komisi ORP Olomouc



organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce
o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS



organizuje hlídkovou službu na území obce Charváty



organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických
osob v ohrožených částech obce Charváty
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spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí,
správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např.
koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)



monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod
a organizuje příslušná opatření



zajišťuje prvotní dokumentační práce na území obce Charváty



zaznamenává

veškeré

informace

do

Povodňové

knihy

(pověřený

zapisovatel)


podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní
a věcnou pomoc



zajišťuje nasazení sil a prostředků na území obce Charváty



organizuje

technická

protipovodňová

opatření

(aplikace

hradících

prostředků, zemní práce apod.) na území obce Charváty


vyhodnocuje

dopravní

situaci

a

průjezdnost

v

zasaženém

území,

spolupracuje s Policií ČR


zajišťuje organizaci evakuace na území obce Charváty



spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území
obce Charváty



zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou



pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti
obce, vyžádá další pomoc u povodňového orgánů ORP Olomouc



zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce,
deratizace apod.) na území obce Charváty



organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území obce
Charváty



zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní
vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)



vede přehled o evakuovaných osobách na území obce Charváty (ve
střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)



zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území obce Charváty



provádí evidenční a dokumentační práce na území obce Charváty



zjišťuje rozsah povodňových škod na území obce Charváty a zajišťuje jejich
evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)



vede přehled o povodní postižených osobách na území obce Charváty
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připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní
postiženého území za účelem

zajištění základních

životních potřeb

obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území
obce Charváty
Ostatní účastníci ochrany před povodněmi:


Český

hydrometeorologický

ústav:

Pobočka

Ostrava

(Regionální

předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)


Povodí Moravy, s. p. (správce povodí a vodních toků)



Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)



Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území



Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích



Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc



Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Olomouc III



Složky Armády ČR, Orgány ochrany veřejného zdraví



Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje



Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou
mechanizací atd.

Zabezpečení vlastní hlásné služby
Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný
systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem
vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky
a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a informačního systému.
»
Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým
je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen
varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím,
které jsou dotčeny povodní.
Činnost obyvatelstva při povodni
V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle
následujících pokynů:
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Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):


zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)



řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů



aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových
orgánů, policie a záchranářů



informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách



připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci



připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem
k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):


připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo



podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších
pater



připravit vyvedení hospodářských zvířat, připravit rodinu a domácí zvířata
k evakuaci



zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál



v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít
hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace:


upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci



zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní
uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)



vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa
evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:
Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami,
oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech
nebo jejich odvoz.
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Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky
povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu
životního prostředí.

ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ SPA
Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o možnosti nebezpečí vzniku
povodně a o vyhlášení II. / III. SPA informováni hromadnými sdělovacími
prostředky: TV (ČT), Rozhlas (ČRo), Internet (webové stránky ČHMÚ), ale i cestou
sdělení v hlášení místního rozhlasu.
Předseda povodňové komise obce Charváty vyhlásí stav pohotovosti a stav
ohrožení pro území obce Charváty v případě, že nastanou podmínky pro jeho
vyhlášení.
Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o vyhlášení stavu
pohotovosti (II. SPA) a stavu ohrožení (III. SPA) informováni a varováni pomocí:
spuštění sirény - varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální
informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
informace v místním rozhlase: s upřesněním ohrožení a základních opatření
osobám na území obce. Předseda povodňové komise tak může operativně udílet
pokyny obyvatelům a dalším osobám v ohroženém území ke zvládání povodně
(megafon, SMS, telefonát, mobilní či pěší spojku) popř. další způsoby (např.
zveřejnění na úřední desce - jako duplicitní, doplňková varianta, hromadné
sdělovací prostředky: vysílání ČT a ČRo)
Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování
obyvatelstva, je doporučeno toto pořadí:


bezprostředně ohrožené obyvatelstvo



majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí v záplavovém území
a území ohroženém povodněmi



ostatní (všeobecná informace)
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ORGANIZACE DOPRAVY
V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení
nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo
samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou
uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu
dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Olomouc.
Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo
znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem
na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová
komise obce Charváty.
Osoby na území obce Charváty budou o uzavírce silnic a mostů informováni
prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení,
informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších
uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH
PROSTŘEDKŮ

POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE
Jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně
ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména
ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou
dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.
Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo
hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují
povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

Povodňové zabezpečovací práce:


odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky,
mosty) znemožňujících plynulý odtok vody



rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku
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ochrana

koryta

a

břehů

proti

narušování

povodňovým

průtokem

a zajišťování břehových nátrží


opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází



opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu



provizorní uzavírání protržených hrází



instalace protipovodňových zábran



opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací



opatření k omezení znečištění vody



opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují na vyžádání správci vodních toků
na vodních tocích v rámci své věcné a územní působnosti a vlastníci dotčených
objektů, případně další subjekty v ostatních případech. Zabezpečovací práce, které
mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány
ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém
povodí.
V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb
v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Olomouckého kraje.
V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak
technické prostředky obce, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.
Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit
průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění
zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí
nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty,
nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.
Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomoci
v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové
komise ORP Olomouc

ZABEZPEČENÍ EVAKUACE
Místo evakuace se nachází v budově ZŠ a MŠ Charváty a na faře. Jedná se až
o 160 míst.
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V případě nutnosti se organizuje evakuace osob (případně zvířat a majetku) v
záplavovém území, jejich dočasné náhradní ubytování, zásobování a nutná
zdravotní péče. Evakuace se provádí podle evakuačních plánů, které jsou součástí
krizových, případně povodňových, plánů.
Evakuací se obecně rozumí souhrn opatření, která zajišťují přemístění osob,
hospodářských zvířat, majetku), včetně nebezpečných látek z ohroženého místa
či území na bezpečné místo či území, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní
ubytování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Je to mimořádné opatření
a používá se obyčejně v případech, kdy ostatní způsoby dostatečné ochrany by
byly neúčinné. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených
povodní (jinou mimořádnou událostí) s výjimkou osob, které se podílí na
záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou
činnost v oblasti ochrany před povodněmi.

Evakuace

se

přednostně

plánuje

pro

následující

skupiny

obyvatelstva:


děti do 15 let



pacienty ve zdravotnických zařízeních



osoby umístěné v sociálních zařízeních



osoby zdravotně postižené, nemohoucí



doprovod výše uvedených skupin osob

O evakuaci je oprávněn rozhodnout:


velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)



zaměstnavatel v rámci své působnosti



starosta obce na území obce



starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné
evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzal-li koordinaci záchranných
a likvidačních prací
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Evakuace zvířectva a věcných prostředků se provádí v závislosti na:


charakteru a časovém průběhu ohrožení



druhu evakuace (variantě řešení ohrožení)



možnostech přepravy a umístění zvířectva a věcných prostředků



rozhodnutí velitele zásahu - jednotek provádějící záchranné práce v ohroženém
prostoru nebo starosty obce

Evakuaci zajišťuje:


obecní úřad



pracovní skupina příslušného krizového štábu, je-li zřízen



evakuační středisko



přijímací středisko

Pracovní skupina krizového štábu (jiný určený orgán, není-li krizový
štáb zřízen), zajišťuje zejména:


řízení průběhu evakuace



koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek



řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímajících středisek
a dále do cílových míst přemístění



dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska



řízení nouzového zásobování pro evakuované obyvatelstvo



koordinaci činnosti evakuovaných středisek a přijímajících středisek



spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními
organizacemi



dokumentování průběhu celé evakuace
Přijímacím střediskem se rozumí zařízení, které zajišťuje příjem a přerozdělení
evakuovaných osob do cílových míst. Dále zajišťuje prvotní zdravotnickou pomoc
a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení. Rovněž
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zajišťuje informování evakuačních středisek, evakuovaných osob a orgánů veřejné
správy o průběhu evakuace.
Evakuační středisko je zařízení, které se umisťuje zpravidla v místech mimo
evakuační

prostor,

ve

kterém

jsou

evakuované

osoby

shromažďovány

a informovány o dalším postupu.
Místo nouzového ubytování slouží k ubytování evakuovaných osob po nezbytně
nutnou dobu, než pominou důvody pro jejich evakuaci.
Místo náhradního ubytování slouží k dlouhodobějšímu ubytování evakuovaných
osob.
Přemístění

z

evakuační

zóny

se

provádí

obvykle na

základě výzvy

k evakuaci po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek, do míst
nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků za použití
dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány veřejné správy
(povodňovou komisí obce, krizovým štábem obce).
Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst
nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.
Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje
veřejná správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli
a

vlastníky

ubytovacích

zařízení.

Evakuační

střediska

slouží

k

registraci

evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální
pomoci (humanitární pomoci).
Podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, jsou obyvatelé ohrožených oblastí
povinni se řídit pokyny povodňových orgánů obce. Starosta nařizuje a organizuje
evakuaci osob z ohroženého území.

Při nařízení evakuace je nutné provést:


varování a informování obyvatel pomocí oznámení místním rozhlasem,
mobilními hlídkami apod. - zajistit včasnou informovanost obyvatel v ohroženém
území o nařízení evakuace



obyvatele upozornit na dodržení zásad pro opuštění nemovitosti, obsah
evakuačního zavazadla a místo určení
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označit směry a místa shromáždění osob (evidence, evakuační střediska),
nouzového ubytování a tyto personálně vybavit k příjmu osob

V součinnosti s orgány Policie ČR zabezpečit:


uzavření ohroženého prostoru



bezpečnost a usměrnění dopravy



regulaci dopravy samovolné evakuace



ochranu a střežení majetku



udržení veřejného pořádku a zamezení paniky



zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezeného prostoru



uzavírání určených komunikací



evidenci evakuovaných osob a jejich registraci v místě ubytování



zabezpečit

přemístění

zdravotně

postižených

a

nemohoucích

občanů

z ohrožených míst a ostatních občanů


evakuované objekty přesně zaznamenat do dokumentace



v místech určených pro evidenci, shromáždění a nouzové ubytování zajistit
registraci evakuovaných osob



zajistit včasné uzavření všech inženýrských sítí nacházejících se v ohroženém
území ve spolupráci a v součinnosti s jejich provozovateli

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen:


umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí,
koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce



přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů
a majetku před povodněmi



řídit se příkazy povodňových orgánů
V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby
o poskytnutí pomoci. Starosta může požádat kohokoli, aby poskytl prostředky nebo
se sám zúčastnil záchranných prací.
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ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ POMOCI
Povodňový orgán obce Charváty může požádat povodňový orgán vyššího stupně
(Povodňový orgán ORP Olomouc) o převzetí řízení ochrany před povodněmi
v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.
Povodňový orgán (povodňová komise ORP Olomouc), který převezme řízení
ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňové komise obce Charváty
nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým
orgánům:


datum a čas převzetí



rozsah spolupráce



ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové
knize
Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti
opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým
orgánem nebo podle jeho pokynů.
Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona, přejímá na celém
území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán,
který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.
Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise
podléhá zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Olomouckého kraje a Vláda
České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad:
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SCHÉMA TOKU INFORMACÍ
Zajištění včasného spojení a dostatečné informovanosti je jednou ze základních
podmínek účinného zajištění ochrany před povodněmi. Základní prostředky
pro zajištění nezbytného spojení mezi povodňovou komisí a ostatními účastníky
ochrany před povodněmi je spojení pomocí pevných a mobilních telefonů, faxů,
emailů (elektronické pošty). V případě nutnosti lze využít i krátkovlnných stanic
HZS a Policie ČR. V případě selhání všech forem spojení je nutno zajistit předávání
informací mobilními spojkami.
Při styku s médii je nutno postupovat obezřetně, vydávat pouze pravdivé
a ověřené informace, zástupce médií neodmítat, nespekulovat.
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VAROVNÁ OPATŘENÍ
Osoby v povodní ohrožené oblasti na území obce Charváty jsou
varovány těmito způsoby:


spuštěním

varovného

systému

-

varovný

signál

„všeobecná

výstraha"

s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)


hlášením v místním rozhlase o nebezpečí povodně, předpokládaném ohrožení,
včetně základních pokynů a opatření pro ohrožené obyvatele



telefonicky, SMS, osobním sdělením (pěší spojka, megafony)
Varování provádí povodňový orgán obce Charváty (jiná osoba pověřená předsedou
povodňové komise), případně HZS, povodňová komise ORP Olomouc, Policie ČR,
případně jiný orgán.

Verbální informace (elektronická siréna)


Všeobecná výstraha: „Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná
výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů.
Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“



Nebezpečí zátopové vlny: „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové
vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize
a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

Příklady varovného hlášení a vyrozumění obyvatel pomocí místního
rozhlasu:
„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Charváty
byl v obci vyhlášen druhý (třetí) stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti
(ohrožení).“
„Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevy, rychlého tání sněhu) a v důsledku
nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící
v záplavovém území (konkretizovat ulice), aby zahájili opatření ke své ochraně
před

povodní

podle

povodňových

plánů.

Žádáme

občany,

aby

započali

zabezpečovací práce na svých nemovitostech, vyvezli dopravní prostředky ze
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suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty
ze suterénů a přízemí do výše položených míst (podlaží).“
„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Charváty
byl v obci vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení.“
„Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na
základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v obci Charváty
(ulice..., domů...) .“
„Hrozí blesková povodeň, zanechte veškeré činnosti a opusťte záplavové území.“
„Vyzýváme dobrovolníky z řad občanů, aby se dostavili na určené místo s nářadím
(pily, sekery, lopaty…) a byli k dispozici povodňové komisi.“
„Vyzýváme občany z určených částí obce, aby hlásili povodňové komisi na telefonní
číslo aktuální povodňovou situaci v těchto místech.“
„Vyzýváme občany, aby odstraňovali z dešťových vpustí a vtoků do kanalizace
nečistoty a udržovali je funkční. Žádáme občany, aby hlásili povodňové komisi
místa poškození kanalizace, výtok vody z kanalizace přes poklopy a jiné anomální
jevy.“
„Vyzýváme občany v postižené oblasti, aby jednali uváženě, nepodléhali panice
a

nešířili

nepravdivé

informace.

Žádáme

občany,

aby

pomohli

starším

a postiženým občanům provést nezbytná opatření. Na toto hlášení upozorněte
i své spoluobčany.“

ZPŮSOB
ZAJIŠTĚNÍ
AKTUALIZACE
A TELEFONNÍCH KONTAKTŮ A SPOJENÍ

ADRES

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou povinni při změně
svých kontaktních údajů nahlásit je předsedovi povodňové komise, který zajistí
jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.
Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny
v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně,
nejméně však 1x ročně.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Zabezpečení vlastní hlásné služby
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro
varování obyvatelstva v místech očekávané přirozené nebo zvláštní povodně.
Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany o vývoji povodňové situace
a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření
na ochranu před povodněmi.
Tab. 5 Hlásná služba v obci Charváty

Jméno a příjmení
Jarmila
Kowalczuková

Funkce
starostka

Adresa
bydliště
Charváty 33

Telefon
585 961
260

Mobilní
telefon
724 191 437

Zabezpečení vlastní hlídkové služby
Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace na území obce, zajišťuje údaje
potřebné pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových
opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně. Hlídková služba
je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecním úřadem obce. V období
povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány - pověřenými členy
povodňové komise obce, popřípadě dalšími pověřenými osobami z řad občanů.
Hlídková služba zahajuje svou činnost, dojde-li ke zvýšenému nebezpečí povodně
na území obce. Pochůzková hlídková služba v terénu je důležitá zejména při II.
a III. stupni povodňové aktivity. Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve
směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce,
v jeho nepřítomnosti na pokyn jiného člena povodňové komise. Podnětem
k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby a
vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku povodně.
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Hlídková služba v obci Charváty

Jméno

a

příjmení

Charváty

Ing. Petr Fiala

45
Drahlov

Pavel Vacek

267

Jaroslav Sedláček

Dostupné

Funkce

Adresa

Charváty
25

záchranné

a

(v

rámci

obce Mobilní

nebo JSDH)

telefon

Starosta JSDH Charváty

733 460 180

Starosta JSDH

602 787 008

Starosta JSDH Čertoryje

604 313 429

zabezpečovací

technické

prostředky

a materiální prostředky

Vlastník
SDH Čertoryje

Typ

Počet

techniky
PPS 12

Kontaktní

Adresa

osoba
Zdeněk Opluštil

1

Telefon

Čertoryje

737 939 242

213

Zabezpečení evakuace

Počet osob /

Místo

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

Základní

Charváty

Obec Charváty

585 961 260

40/40

škola

21

Mateřská

Drahlov

Obec Charváty

585 961 260

40/40

škola

147

Fara

Charváty

Pan Farář

732 702 849

80/40

Charváty

20

jídel

Zásobování potravinami zajišťují v době povodně Potraviny Čertoryje (Čertoryje
210) a Potraviny Charváty (Charváty 19). Nouzové zásobování pitnou vodou je
zajišťováno

cisternami

v

obci

rozmístěných

na

provozovatelem vodovodu Moravská vodárenská a.s.
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veřejných

prostranstvích

GRAFICKÁ ČÁST POVODŇOVÉHO PLÁNU
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PŘÍLOHY
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EVIDENČNÍ LISTY HLÁSNÝCH PROFILŮ
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