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Seznam zkratek
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV čistírna odpadních vod
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
DOsVPR Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem
DPP digitální povodňový plán
HUP hlavní uzávěr plynu
HZS hasičský záchranný sbor
IDVT identifikátor vodního toku
k.ú. katastrální území
LB levobřežní
MŠ mateřská škola
MŽP Ministerstvo životního prostředí
OsVPR Oblasti s významným povodňovým rizikem
PB pravobřežní
PDP plán dílčího povodí
PK povodňová komise
PM Povodí Moravy s.p.
PP povodňový plán
PPO protipovodňové opatření
QN Průtok s dobou opakování N-let (5, 20, 100 a 500 let)
RD rodinné domy
RSO Registr sčítacích obvodů a budov
SPA Stupeň povodňové aktivity
ÚPD Územně plánovací dokumentace
ZŠ základní škola
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1 Úvod
Povodně jsou přírodním jevem, kterému nelze zabránit. Činnost člověka (zastavování záplavových
území, snižování přirozené retenční schopnosti půdy atd.) a změna klimatu může přispívat ke zvýšení
pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu negativních dopadů, jako jsou ztráty na lidských životech,
škody na majetku a životním prostředí. Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových
rizik (dále jen Povodňová směrnice [1]) si proto klade za cíl přispět k realizaci takových opatření, která
by snižovala negativní následky povodní.

Požadavky Povodňové směrnice jsou plněny ve třech krocích:

1. Provedení předběžného vyhodnocení povodňových rizik,

2. Vypracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik,

3. Sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik.

Uvedené kroky probíhají v šestiletých plánovacích cyklech. První z nich byl dokončen v roce 2015
zpracováním plánů pro zvládání povodňových rizik, jejichž cíle by měly být realizovány v letech 2016 –
2021. Současně s tímto procesem dochází k přezkumu a případné aktualizaci výstupů jednotlivých výše
uvedených kroků.

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik bylo v prvním plánovacím cyklu dokončeno v roce 2011.
Bylo provedeno na vodních tocích s vymezeným záplavovým územím podle schválené metodiky [2]. Na
základě analýzy počtu trvale bydlících obyvatel a hodnoty fixních aktiv dotčených v jednotlivých obcích
povodňovými rozlivy byly definovány úseky toků vymezující oblasti s významným povodňovým rizikem
(OsVPR). Pro výběr byla nastavena následující kritéria zohledňující negativní vliv povodní na lidské
životy, lidské zdraví a na hospodářskou činnost:

• 25 obyvatel/rok dotčených povodňovým nebezpečím,

• hodnota fixních aktiv minimálně ve výši 70 mil. Kč/rok dotčených povodňovým nebezpečím.

přičemž do výběru byly zahrnuty všechny obce, ve kterých bylo naplněno alespoň jedno z kritérií. Tento
primární výběr byl upřesňován pomocí dalších hledisek, kterými jsou možné nepříznivé účinky
budoucích povodní na životní prostředí a kulturní dědictví.

Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik proběhla v roce 2017 za využití stejné
metodiky jako v roce 2011. V potaz bylo bráno celkové zvýšení hodnoty majetku na území České
republiky a došlo tak ke zvýšení jednoho z kritérií, kdy do výběru byly zahrnuty obce, u nichž byla
zaznamenána hodnota fixních aktiv dotčená povodňovým nebezpečím v průměru za rok v minimální
výši 100 mil. Kč.

Mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a povodňových rizik byly pro oblasti
s významným povodňovým rizikem dokončeny v prvním plánovacím cyklu v roce 2013. V druhém
plánovacím cyklu byly tyto mapy aktualizovány, popř. zpracovány pro nově vymezené OsVPR [3].

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (dále jen DOsVPR), které navazují na
zpracované mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, jsou součástí plánů dílčích povodí
a jsou hlavním podkladem pro sestavení Plánu pro zvládání povodňových rizik.

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou zaměřeny na prevenci, ochranu a připravenost. Navrhují
opatření pro omezení ztrát na lidských životech a škod na lidském zdraví, životním prostředí, kulturním
dědictví a ekonomické činnosti. Plány pro zvládání povodňových rizik je třeba pravidelně přezkoumávat
a v případě potřeby aktualizovat, s přihlédnutím k pravděpodobným účinkům změny klimatu na výskyt
povodní. Členské státy se zavázaly zajistit, aby byly plány pro zvládání povodňových rizik v prvním
plánovacím cyklu dokončeny a zveřejněny do 22. prosince 2015 a přezkoumány a aktualizovány v rámci
druhého plánovacího cyklu do 22. prosince 2021.
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2 Charakteristika oblasti s významným povodňovým rizikem

2.1  Lokalizace oblasti s významným povodňovým rizikem
Vodní tok: Oskava

• Souřadnice začátku úseku: X = 1 083 866,1 a Y = 550 433,5 (u silničního mostu pod obcí
Bedřichov),

• Souřadnice konce úseku: X = 1 089 603,2 a Y = 552 049,1 (nad přírodním parkem Sovinecko
u silničního mostu),

• Staničení úseku: ř. km 36,761 – 43,745,

• Celková délka úseku: 6,984 km,

• Odhad délky v zastavěném a zastavitelném území obcí: 5,85 km.

Oproti 1. plánovacímu cyklu v rámci OsVPR byl úsek navržen jako nový

Obr. 1 Přehledná mapa řešeného území

2.2 Popis současného stavu

Charakter vodního toku
Oskava je levostranný přítok Moravy, do které se vlévá severně od Olomouce v nadmořské výšce cca
213,30 m. Pramení na jihovýchodních svazích Kamenného vrchu v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
v nadmořské výšce cca 831,10 m. Protéká Oskavou, Uničovem, Pňovicemi a Štěpánovem, z nichž
největší a kulturně nejvýznamnější je Uničov. Od pramene až k Dětřichovu se ubírá jižním směrem, pak
se stáčí na jihovýchod. Řeka pramení v zalesněném území, většinu své další cesty protéká zemědělsky
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intenzivně využívanou krajinou. Zemědělství je také hlavním faktorem negativně ovlivňujícím čistotu
vody v řece. Nejvíce přítoků přibírá zleva (Zlatý potok, Březový potok, Dražůvku, Oslavu, Hlavnici,
Tepličku, Říčí, Sitku), několik přítoků se do ní vlévá zprava (Dlouhý potok, Václavovský potok,
Mladoňovský potok, Brabínek, Lukavice). Plocha povodí je 569,2 km2 a délka toku 50,3 km.

V průběhu 20. Století se na řece provedla řada regulačních opatření. V k.ú. Renoty a Dětřichov byly
regulace toku zahájeny již v letech 1906-1907, před Olomoucí pak v letech 1912-1914, v Pňovicích
v období 1935-1938. V oblasti Uničova byly úpravy toku prováděny v letech 1973-1976 v úseku od
Brníčského mostu směrem po proudu. V letech 2001-2002 byly pod Brníčským mostem z důvodu
protipovodňové ochrany Uničova zvýšena pravobřežní hráz.

V řešeném úseku protéká Oskava katastrálním územím Bedřichov u Oskavy, Oskava, Mostkov
a Nemrlov. Začátek úseku je u silničního mostu pod obcí Bedřichov v km 43,745 a končí nad přírodním
parkem Sovinecko u silničního mostu v km 36,761 pod obcí Mostkov. Koryto toku je upravené,
lichoběžníkového profilu. Místy jsou břehy opevněny kamennou rovnaninou. V obci Oskava je koryto
vedeno mezi kamennými opěrnými zdmi a tvar koryta je tak obdélníkový. Nad obcí Oskava má koryto
opět lichoběžníkový tvar s opevněnými břehy kamennou rovnaninou. V horním úseku je koryto vedeno
podél silnice, v tomto úseku je pravý břeh tvořen opěrnou zdí.

Úsek Oskavy v zájmovém území je ve správě Povodí Moravy, s.p..

Historické povodně
Vůbec největší velká voda zasáhla Oskavu v roce 1828 - kdy smetla celou obec.

V červenci roku 1997 se valila řekou Oskavou velká voda, na několika místech v obci došlo k vylití
z břehů, avšak pouze na pozemky. Oskava se rozlila až v rovinatější oblasti Nové Hradečné a Uničově.
V naší obci řeka škody nezpůsobila.

K větší záplavě došlo v červenci roku 2001, kdy během dvouhodinového přívalového deště došlo
k zaplavení dětského tábora Krystal - děti byly evakuovány do základní školy. Dále došlo k zaplavení
provozovny Družspoj, na Třemešsku došlo ke stržení mostu ke hřbitovu. Rovněž stržení mostu v Horním
Žlebu způsobilo zaplavení uličky pod bývalým Moravolenem (Pišťálkovi, Šaffovi, Chmelovi), v místě
mostu poškozena splašková kanalizace, zaneseno asi 2 km splaškové kanalizace. Dalším místem
zaplavení byl soutok Jestřábího potoka do Oskavy u obecního úřadu. Zde se ocitly pod vodou sklepy
obecního úřadu, zdravotního střediska, kotelna kulturního domu, sportovní hřiště. Z Dolního Žlebu došlo
k zaplavení louky současného rybníka Pod Trianglem, majetek občanů - Zatloukalovi a Novákovi.
V Nemrlově došlo k zaplavení majetku občanů - Reichelovi, Navrátilovi - bývalý mlýn, Bieblovi a Vrbovi.
Po vyčíslení i na budovách MŠ, obecního úřadu, kulturního domu, vodárny, poškození mostů, místních
komunikací, propustků, kanalizace, poškození skříní HUP a domovních přípojek vznikla obci škoda 50
mil. Kč. Škody na majetku byly značné, ale naštěstí nebyly zaznamenány újmy na zdraví a životech
občanů [12].

Hydrologická data
V Tab. 2.1 jsou uvedena hydrologická data k řešené OsVPR. Data byla ověřena u ČHMÚ koncem roku
2018 [5].

Tab. 2.1 Průtoky vztahující se k OsVPR

Profil Plocha
km2

Q5
m3/s

Q20
m3/s

Q100
m3/s

Q500
m3/s

Datum
pořízení

Oskava – pod Zlatým potokem 26,12 15,4 25,2 38,3 55 30.11.2018

Oskava – pod Václavovským p. 62,33 22,4 35,5 52,7 75 30.11.2018

Oskava – pod Oslavou 247,19 34,1 52,3 76 105 30.11.2018

Oskava – Uničov vodočet 255,56 34,5 52,8 76,6 105 30.11.2018

Oskava – pod Lukavicí 298,69 35,3 53,8 77,9 110 30.11.2018

Oskava – pod Tepličkou 378,2 38,1 57,7 83,2 115 30.11.2018

Oskava – pod Říčí 447,78 39,2 59,1 84,9 120 30.11.2018
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2.2.1 Současný stav ochrany před povodněmi
Obec Oskava na řešeném úseku nemá vybudovanou žádnou protipovodňovou ochranu.

V řešeném úseku jsou zaplavovány objekty v obci Oskava.
· Q5 – Dochází k lokálním rozlivům postihujícím jednotlivé objekty roztroušené zástavby v horní

části obce, rekreační areál s chatkami na pravém břehu toku, část průmyslového areálu
u odbočky na obecní část Třemešek a několik níže položených domů podél toku.

· Q20 – V obci dochází k ohrožení dalších domů podél toku, dochází k rozlivu na hlavní silnici
u základní a mateřské školy. Dále dochází k ohrožení objektů obecního úřadu, pošty a několika
stavení níže po toku.

· Q100 – Při průtoku Q100 je zasažena již velká část objektů v údolí Oskavy, dochází k zasažení
základní a mateřské školy, fotbalového hřiště atd.

· Q500 – Rozlivem je postižena většina objektů v horní části obce, v centrální části dochází
k ohrožení průmyslového areálu u kostela Sv. Floriána, dochází k zaplavení rodinných domů
v ulici u pošty a dalších objektů.

2.2.2 Opatření na ochranu před povodněmi v procesu realizace
V řešeném úseku Oskavy nejsou žádná opatření na vodních tocích, v nivách ani v ploše povodí
v procesu realizace.

Tab. 2.2 Seznam opatření realizovaných od roku 2016, popř. s předpokladem dokončení do konce
roku 2021

Poř.
číslo Název akce

Řešené /
Ovlivněné
rizikové
plochy

Náklady na
realizaci
(mil. Kč)

Předpoklad
financování

Stav projednání,
přípravy, realizace

- - - - - -
Pozn. Tabulka je uvedena kvůli souladu se vzorovým dokumentem. Ve sledovaném období nedošlo
k realizaci žádných opatření.

2.2.3 Přípravná opatření
Povodňové plány
Obec Oskava má zpracovaný digitální povodňový plán, vydaný dne 30.5.2017.

Odkaz na DPP - http://olomoucky.dppcr.cz/web_540544/  [12]

Varovné systémy
Obyvatelstvo a firmy v ohroženém území obce Oskava budou vyrozuměni:

• Sirénami HZS
• Hlášením v obecním rozhlase
• Hlášením z ručních megafonů
• na Internetových stránkách obce
• Veřejnými sdělovacími prostředky (rozhlas, televize, noviny, internet)
• Osobním vyrozuměním členů PK
• Informacemi na obecním úřadě

Hlásné a předpovědní profily
Hlásný profil Oskava 2  kategorie C se nachází pod mostem v Bedřichově. Provozovatelem je obec
Oskava.

Hlásný profil Václavovský potok kategorie C se nachází na silničním mostě u č.p. 112 v obci Oskava.
Provozovatelem je obec Oskava.
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Tab. 2.3  Přehled současných hlásných a předpovědních profilů (A, B, C - hlásné profily,
P - předpovědní profily)

Tok Profil Říční km Kategorie
profilu

Úsek platnosti SPA
(dle povodňového

plánu)

Oskava Oskava2 – most pod částí
Bedřichov 43,5 C

Václavovský potok Oskava1 – most u čp. 112 38,95 C

3 Výsledky mapování povodňových rizik
Výstupem mapování povodňových rizik jsou mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového
ohrožení a mapy povodňových rizik.
Mapy povodňového nebezpečí zobrazují rozsah povodně, hloubky zaplavení a rychlosti proudění
vody pro jednotlivé scénáře nebezpečí (průtoky s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let).

Mapy povodňového ohrožení vycházejí z parametrů proudění při jednotlivých povodňových
scénářích. Povodňové ohrožení je vyjádřeno jako kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího
jevu (povodně) a projevů nebezpečí (hloubky a rychlosti vody v zaplaveném území). Povodňové
ohrožení se stanovuje pro celé zaplavené území.

Mapy povodňového rizika kombinují informace o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území. Pro
jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena míra přijatelného ohrožení. Kombinace kategorií
zranitelnosti (využití území) a nepřijatelného ohrožení určují, kdy se jedná o plochy v riziku. Mapy
povodňového rizika pak zobrazují plochy jednotlivých kategorií využití území, u kterých je překročena
míra tohoto přijatelného ohrožení. Tato míra je dána způsobem využití daného území (tzv. zranitelností).
Plochy v riziku je nezbytné podrobně posoudit z hlediska zvládání rizika a případně navrhnout opatření
vedoucí ke snížení ohrožení na přijatelnou míru.

Postup zpracování všech výše uvedených map je popsán v Metodice tvorby map povodňového
nebezpečí a povodňových rizik [3].
Výstupy povodňového mapování jsou zveřejněny na mapovém portálu spravovaném Ministerstvem
životního prostředí (https://cds.mzp.cz ) [13]

Mapy pro první cyklus plánování podle Povodňové směrnice byly dokončeny a zveřejněny v roce 2013.
V rámci druhého cyklu plánování byly mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika aktualizovány,
příp. dopracovány pro nově vymezené OsVPR k 22. 12. 2019.

3.1 Obce dotčené povodňovým nebezpečím
V oblasti s významným povodňovým rizikem je jednotlivými teoretickými rozlivy dotčen následující počet
obcí (tab. 3.1):

• s dobou opakování 5 let celkem 2 obce,

• s dobou opakování 20 let celkem 2 obce,

• s dobou opakování 100 let celkem 2 obce,

• s dobou opakování 500 let celkem 2 obce.
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Tab. 3.1 Obce dotčené povodňovým nebezpečím

Poř.
číslo

Název obce
Plocha dotčená rozlivem v obci (m2) Plocha k.ú.

obce (m2)Q5 Q20 Q100 Q500

1 Oskava 174 325 310 308 431 993 522 202 59 470 745

2 Šumvald 1 210 1 626 2 032 2 377 20 949 083

Celkem 175 535 311 934 434 025 524 579 80 419 828

3.1.1 Plochy v riziku

Kategorie využití území jsou označeny i z hlediska tří časových aspektů. Ty odpovídají: současnému
stavu (zastavěné území, popř. stabilizované plochy); návrhovým plochám (plochy změn a plochy
přestavby) a plochám výhledovým (územní rezervy – vymezují se jen, je-li to účelné; viz příloha č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Tab. 3.2 Rozsah ploch v  riziku v jednotlivých obcích ve vazbě na jejich funkční využití

Poř.
číslo

Název obce (identifikátor obce
dle ČSÚ)

Časový
aspekt Kategorie využití území Výměra ploch v

riziku (m2)
Plochy
v riziku

celkem (m2)

1 Oskava (540544)

Stav

bydlení 78 529

107 861

občanská vybavenost 6 601
smíšené plochy 9 097
technická vybavenost 0
doprava 0
výroba a skladování 872
rekreace a sport 12 762

Návrh

bydlení 2 175

9 791

občanská vybavenost 0
smíšené plochy 0
technická vybavenost 2 729
doprava 0
výroba a skladování 4 887
rekreace a sport 0

Výhled

bydlení 0

0

občanská vybavenost 0
smíšené plochy 0
technická vybavenost 0
doprava 0
výroba a skladování 0
rekreace a sport 0

2 Šumvald (505218)

Stav

bydlení 0

0

občanská vybavenost 0
smíšené plochy 0
technická vybavenost 0
doprava 0
výroba a skladování 0
rekreace a sport 0

Stav

bydlení 0

4 868

občanská vybavenost 0
smíšené plochy 0
technická vybavenost 0
doprava 0
výroba a skladování 4 868
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Poř.
číslo

Název obce (identifikátor obce
dle ČSÚ)

Časový
aspekt Kategorie využití území Výměra ploch v

riziku (m2)
Plochy
v riziku

celkem (m2)

rekreace a sport 0

Návrh

bydlení 0

0

občanská vybavenost 0
smíšené plochy 0
technická vybavenost 0
doprava 0
výroba a skladování 0
rekreace a sport 0

Nejvíce ohrožené plochy v úseku MOV_23-04, Oskava, ř. km 36,761 – 43,745 se vyskytují v intravilánu
obce Oskava. Jedná se o smíšené plochy – rekreační (oblast soutoku Oskavy a Zlatého potoka,
LB a PB až po soutok s Dlouhým potokem), o plochy hromadné rekreace a sportu (LB před lokalitou
Hamry), o plochy k bydlení v bytových domech (LB - lokalita Hamry, oblast před zaústěním levobřežního
přítoku IDVT 10194669, PB nad zaústěním pravobřežního přítoku Václavovského potoka), dále se
jedná o plochy k bydlení v RD (na obou březích, podél vodního toku), o plochy individuální rekreace
a sportu (LB pod lokalitou U Antoníčka, LB před zaústěním pravostranného přítoku Třemešek), o plochy
občanské vybavenosti – komerční zařízení (lokalita u kostela sv. Floriána, centrum obce), o výrobní
plochy a sklady – lehký průmysl (LB u kostela sv. Floriána) a o plochy občanské vybavenosti – veřejná
infrastruktura (centrum obce, LB v místní části Nemrlov). Některé smíšené plochy na počátku řešeného
úseku jsou ohroženy jak středním, tak vysokým rizikem. Totéž platí u ploch k bydlení v bytových domech
a v rodinných domech podél vodního toku. Plochy pro rekreaci a sport (pod oblastí Hamry, U Antoníčka,
v blízkosti pravostranného přítoku Třemešek, areál fotbalového hřiště v centru Oskavy) se nachází
taktéž v ohrožení jak středním, tak vysokým rizikem. Plocha občanské vybavenosti u kostela sv.
Floriána je rovněž ohrožena jak středním, tak vysokým rizikem. Zbylé plochy jsou ohroženy pouze
středním rizikem.

V rámci územního plánování je nutné věnovat pozornost návrhovým plochám v blízkosti toku.
V řešeném úseku MOV_23-04 se jedná o plochy k bydlení v RD (cca 140 m pod zaústěním
levostranného přítoku IDVT 10194669, PB pod ZŠ a MŠ Oskava), o plochu technické vybavenosti (PB
na konci řešeného úseku, u silnice vedoucí do obce Mostkov) a o výrobní plochu a sklady – lehký
průmysl (PB na konci řešeného úseku, u silnice vedoucí do obce Mostkov). Plocha k bydlení pod
levostranným přítokem spadá do ohrožení středním rizikem. Zbylé plochy jsou ohroženy jak středním,
tak vysokým rizikem.

Tab. 3.3 Rozsah ploch v  riziku v OsVPR ve vazbě na jejich funkční využití

  Časový aspekt Kategorie využití území Výměra ploch
v  riziku (m2)

Plochy v riziku
celkem (m2)

Současný stav
(zastavěné území, popř. stabilizované
plochy)

bydlení 78 529

107 861

občanská vybavenost 6 601

smíšené plochy 9 097

technická vybavenost 0

doprava 0

výroba a skladování 872

rekreace a sport 12 762

Návrhové plochy
(plochy změn a plochy přestavby)

Bydlení 2 175

14 659
občanská vybavenost 0

smíšené plochy 0

technická vybavenost 2 729

doprava 0
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  Časový aspekt Kategorie využití území Výměra ploch
v  riziku (m2)

Plochy v riziku
celkem (m2)

výroba a skladování 9 755
rekreace a sport 0

Plochy výhledové
(územní rezervy)

bydlení 0

0

občanská vybavenost 0

smíšené plochy 0

technická vybavenost 0

doprava 0

výroba a skladování 0
rekreace a sport 0

3.1.2 Citlivé objekty
Citlivé objekty jsou místa, kterým je třeba v rámci posuzování míry rizika věnovat zvýšenou pozornost.
Patří mezi ně:

· objekty se zvýšenou koncentrací obyvatel se specifickými potřebami při evakuaci,

· objekty infrastruktury zajišťující základní funkce území,

· objekty Integrovaného záchranného systému

· zdroje znečištění,

· objekty kulturních památek.

Tab. 3.4 Citlivé objekty dotčené povodňovým nebezpečím v jednotlivých obcích

Poř.
číslo Obec Citlivý objekt Časový aspekt

1 Oskava ZŠ a MŠ Oskava (Oskava 66) S

2 Oskava ČOV CNM textil a.s. S

3 Oskava ZŠ a MŠ Oskava (Oskava 110) S

4 Oskava Vodárenský objekt S

5 Oskava Sbor dobrovolných hasičů S

V řešeném úseku se nachází 5 citlivých objektů v zaplavovaném území. Jedná se o 2 objekty školských
zařízení, o 1 zdroj znečištění, o 1 objekt vodohospodářské infrastruktury a 1 sídlo záchranného sboru.

Školské zařízení Oskava 110, zdroj znečištění a sídlo Sboru dobrovolných hasičů se nachází ve
středním riziku.
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Tab. 3.5 Souhrnné informace o citlivých objektech v oblasti s významným povodňovým rizikem

Kategorie zranitelnosti území Kategorie citlivých objektů Počet
objektů

Občanská vybavenost

Školství 2
Zdravotnictví a sociální péče 0
Hasičský záchranný sbor, Policie, Armáda ČR 1
Kulturní objekty 0

Technická vybavenost
Energetika 0
Vodohospodářská infrastruktura 1

Zdroje znečištění 1

3.2 Obyvatelé a objekty dotčené povodňovým nebezpečím
Základním zdrojem informací pro stanovení počtu trvale bydlících obyvatel a objektů dotčených
povodňovým nebezpečím je Registr sčítacích obvodů a budov (RSO), který spravuje Český statistický
úřad (ČSÚ). Jedná se o informační systém, který mimo jiné eviduje budovy nebo jejich části (vchody)
s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly. Pro stanovení počtu trvale bydlících obyvatel
dotčených povodňovým nebezpečím byla z RSO využita geografická vrstva s atributovou tabulkou
Budovy s číslem domovním. Vzhledem k tomu, že ČSÚ neposkytuje informace o počtu osob trvale
bydlících v jednotlivých budovách nebo bytech, byl proveden odhad tohoto počtu založený na
průměrném počtu trvale bydlících obyvatel v jednom bytě v obci a počtu bytů v jednotlivých budovách.

Sumarizace počtu trvale bydlících obyvatel dotčených daným scénářem nebezpečí byla prováděna
podle územní struktury. Byl proveden prostý průnik rozsahu rozlivu daného scénáře nebezpečí a vrstvy
Budovy s číslem domovním. Pro každý scénář byla provedena sumarizace za jednotlivé obce.

Tab. 3.6 Počty objektů dotčených povodňovým nebezpečím v jednotlivých obcích

Poř. číslo Název obce
Počet

objektů
celkem

Počet objektů dotčených scénářem

Q5 Q20 Q100 Q500

1 Oskava 884 75 130 190 225

Celkem 884 75 130 190 225

Tab. 3.7 Počty trvale bydlících obyvatel dotčených povodňovým nebezpečím v jednotlivých obcích

Poř. číslo Název obce
Počet

obyvatel
celkem

Počet obyvatel dotčených scénářem

Q5 Q20 Q100 Q500

1 Oskava 1 147 96 259 369 442

Celkem 1 147 96 259 369 442

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že rozlivem při průtoku Q5 je dotčeno 96 (8,37%) obyvatel obce
Oskava, rozlivem při průtoku Q20 je dotčeno 259 (22,58%) obyvatel obce Oskava, rozlivem při průtoku
Q100 je dotčeno 369 (32,17%) obyvatel obce Oskava a rozlivem při průtoku Q500 je dotčeno 442 (38,54%)
obyvatel obce Oskava. Obyvatelé obce Šumvald nejsou v tomto úseku dotčeni.
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Tab. 3.8 Počty trvale bydlících osob v plochách v riziku

Poř. číslo Název obce Počet obyvatel
celkem

Počet obyvatel
v plochách v riziku

1 Oskava 1 147 297

Celkem 1 147 297

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v plochách v riziku trvale bydlí 297 (25,89%) obyvatel obce Oskava.
V rámci tohoto OsVPR nejsou v riziku žádní obyvatelé obce Šumvald.

4 Cílový stav ochrany před povodněmi
Povodně jsou přírodním fenoménem, kterému nelze zcela zabránit, lze pouze zmírnit jejich následky.
Strategickým cílem implementace Směrnice 2007/60/ES v návaznosti na předchozí dokumenty je snížit
riziko povodní a zvýšit odolnost proti jejich negativním účinkům na lidské zdraví, životní prostředí,
kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Rámcové cíle vymezené předchozími dokumenty, jakož i zásady správných postupů, jsou stále platné.
Pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik byly stanoveny následující cíle v oblasti
povodňové prevence a připravenosti, a prostředky k jejich naplnění:
Cíl 1: Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v riziku
Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

• Zohledňování principů povodňové prevence:

o v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí, zejména nestanovováním nových
zastavitelných ploch, u kterých by byla překročena míra přijatelného ohrožení, a
zároveň návrhem změny využití ploch v souladu se zásadami pro tvorbu územně
plánovací dokumentace uvedenými v kap. 4.3 PpZPR.

o při umisťování a povolení záměrů nezvyšováním hodnot potenciálních povodňových
škod v plochách identifikovaných v mapách povodňového rizika postupováním dle
zásad pro umisťování a povolování staveb a činností uvedených v kap. 4.3 PpZPR.

• Postupné realizace konkrétních opatření pro snížení rozlivů v zastavěném území obcí, při využití
navrhovaných opatření z plánů dílčích povodí, krajských koncepcí povodňové ochrany a
ostatních dostupných materiálů.

Cíl 2: Snížení míry povodňového nebezpečí.
Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

• Postupné realizace konkrétních opatření v povodí pro zachycení nebo snížení povodňových vln,
nově navrhovaných nebo pocházejících z plánů dílčích povodí, krajských koncepcí povodňové
ochrany a ostatních dostupných materiálů.

• Zvyšování retenční schopnosti krajiny a zachování, případně obnova krajinných prvků a
ekosystémů pozitivně ovlivňujících vodní režim.

• Uplatňování vhodných způsobů hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích, vedoucích
k většímu zachycení vody v půdě, zpomalení odtoku a omezení erozních jevů.

• Uplatňování vhodných principů hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaných územích,
které pokud možno napodobují přirozené hydrologické poměry území před zástavbou
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Cíl 3: Zvýšení připravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektů infrastruktury, hospodářských
a jiných aktivit vůči negativním účinkům povodní.
Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

• Zpracování a aktualizace povodňových plánů obcí a nemovitostí v záplavovém území

• Zajištění dostatečného vybavení pro provádění povodňových zabezpečovacích a záchranných
prací a nouzových operativních opatření pro ochranu obyvatelstva a zabezpečení základních
funkcí obcí.

• Dalšího zdokonalování předpovědní povodňové služby a zajištěním fungující hlásné povodňové
služby a hlídkové služby na úrovni obcí, včetně systémů pro informování a varování obyvatelstva.

Zabezpečení nemovitostí, nacházejících se v územích ohrožených rozlivy, jejich vlastníky k omezení
jejich vlastních škod a k zamezení případnému ohrožení jiných území, objektů nebo životního prostředí
(odplavení materiálu, únik nebezpečných látek, odvedení vod po povodni).

5 Návrhy opatření na ochranu před povodněmi k dosažení cílového
stavu

5.1 Opatření nestavebního charakteru
V rámci snížení nepříznivých účinků povodní na obyvatelstvo a stávající majetkové hodnoty byla
navržena opatření k dosažení obecných cílů. Zvláště se doporučuje aktualizace územních plánů
dotčených obcí s přihlédnutím na výstupy map povodňového nebezpečí a povodňového rizika
a digitalizace povodňových plánů dotčených obcí.

V úseku nejsou dotčeny žádné průmyslové areály nepřijatelným rizikem. Čistírny odpadních vod
nacházející se v nepřijatelném riziku ( ČOV CNM textil a.s.), by měly mít samostatný povodňový plán,
popřípadě krizový plán pro zvládnutí situace za povodně (zamezení znečištění, lokální PPO atd.).

Je doporučeno posoudit aktuálnost povodňového plánu, připravenost obce na povodňovou situaci. Dále
je doporučeno doplnit síť hlásných profilů.

Tab. 5.1  Seznam navrhovaných opatření nestavebního charakteru

ID opatření Název opatření Územní dopad Předpokl. zdroj
financování

MOV31711049 Pořízení / změna územního plánu Celý úsek MOV_23-
04 Oskava obec Oskava

MOV31711050

Využití výstupů povodňového
mapování (mapy povodňového
ohrožení a povodňového rizika) jako
limitu v územním plánování a
rozhodování

Celý úsek MOV_23-
04 Oskava obec Oskava

MOV31713049

Zabezpečení ohrožených objektů a
aktivit (zvýšení jejich odolnosti při
zaplavení), snížení nepříznivých účinků
povodní na budovy a komunální
infrastrukturu

Celý úsek MOV_23-
04 Oskava

vlastníci
nemovitostí

MOV31713050
Individuální protipovodňová opatření
vlastníků nemovitostí (zamezení
vniknutí vody, zajištění majetku,

Celý úsek MOV_23-
04 Oskava

vlastníci
nemovitostí
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ID opatření Název opatření Územní dopad Předpokl. zdroj
financování

zajištění odplavitelných předmětů,
odvodnění po povodni)

MOV31714025 Individuální posouzení povodňového
rizika a zranitelnosti objektů

Celý úsek MOV_23-
04 Oskava

vlastníci
nemovitostí

MOV31731025

Zlepšení hlásné, předpovědní a
výstražné povodňové služby (zřízení a
modernizace srážkoměrných
a vodoměrných stanic, lokální
výstražné systémy)

Celý úsek MOV_23-
04 Oskava obec Oskava

MOV31732049
Vytvoření/aktualizace povodňového
plánu územních celků (včetně digitální
podoby)

Celý úsek MOV_23-
04 Oskava obec Oskava

MOV31732050 Vytvoření/aktualizace povodňových
plánů vlastníků nemovitostí

Celý úsek MOV_23-
04 Oskava

vlastníci
nemovitostí

5.2 Opatření stavebního charakteru
V řešené OsVPR je navržena soustava komplexních protipovodňových opatření, která zajistí ochranu
zástavby na povodňový průtok Q100 s bezpečnostním převýšením. Součástí komplexní ochrany je
zkapacitnění koryta Oskavy, výstavba ochranných hrází a zdí v intravilánu obce.

Dále jsou navržena revitalizační a ochranná opatření na přítocích a v ploše povodí - součástí
navržených opatření v obci budou současně (v rámci souvisejících opatření) navržena také revitalizační
a ochranná opatření na přítocích a v ploše povodí k zachytávání splavenin, popř. plavenin. Tato opatření
budou řešena, upřesněna a specifikována v navazujících stupních projektové dokumentace s ohledem
na podrobnou modelaci celého povodí, popř. splaveninovou analýzu zájmového území.

Současně je navržena obnova přirozených ekosystémů za účelem zpomalení odtoku a zvýšení
retence vody v krajině - v zájmovém území nad obcemi jsou zemědělsky obdělávané půdy s pouze
zanedbatelným poměrem lesů. Veškeré srážky, které spadnou v tomto území, tak rychle odtečou do
koryta, které je následně zaneseno spláchnutou zeminou. Je doporučeno zvýšit retenční schopnost
krajiny nad obcí (zatravňování, zalesnění), vytvořit v místech soustředného odtoku krajinotvorné prvky
(meze, remízky, stromořadí) a zkrátit tak délku soustředného odtoku. Na zemědělsky obdělávaných
plochách se doporučuje změnit osevní postupy a odvodnění. Ideálně na těchto plochách pěstovat
plodiny, které mají velkou schopnost vsaku.

Kromě uvedených konkrétních opatření je dále vhodné připravovat protipovodňová opatřená uvedená
v krajských koncepcích protipovodňových opatření, v Plánech dílčích povodí a v Generelu
protipovodňových opatření PM.

Vliv navržených PPO na průběh povodně níže po toku je dle [22] zanedbatelný. Ekonomicky jsou PPO
vyhodnocena jako efektivní s dobou návratností 24 let.

Navržená protipovodňová opatření byla projednána se zástupci dotčených obcí. Výsledky projednání
jsou shrnuty v kapitole 8.B této zprávy.
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Tab. 5.2 Seznam navrhovaných opatření stavebního charakteru na ochranu před povodněmi

ID Opatření Název opatření
Řešené /
ovlivněné
rizikové
plochy

Náklady
(mil.
Kč)

Priorita
Stav projednání,

přípravy, zpracování
a další důležité

informace

MOV31723246
Návrh konkrétních
protipovodňových

opatření – obec Oskava
obec Oskava 226,1 2 Studie

Priorita opatření – 1 – nejvyšší, 2 – vysoká, 3 – střední, 4 – nízká

Obr. 5.3.1 Lokalizace navrhovaných opatření stavebního charakteru – horní část OsVPR
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Obr. 5.3.2 Lokalizace navrhovaných opatření stavebního charakteru – pod PB přítokem Třemešek

Obr. 5.3.3 Lokalizace navrhovaných opatření stavebního charakteru – střed obce Oskava
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Obr. 5.3.4 Lokalizace navrhovaných opatření stavebního charakteru – spodní část OsVPR

6 Závěr
Pro celé zájmové území OsVPR je doporučeno prověřit skutečné povodňové ohrožení objektů v riziku
a citlivých objektů – individuální posouzení zaměřením charakteristických výškových kót ve vztahu
k možnému zaplavení. Pro návrhové plochy v riziku je třeba jejich individuální posouzení a případnou
změnu územního plánu.

Pro zajištění ochrany před povodňovými průtoky je doporučeno pokračovat v přípravě realizace
liniových protipovodňových staveb v intravilánu obce a v realizaci zkapacitnění koryta.

Dále je doporučeno realizovat revitalizační a ochranná opatření na přítocích a v ploše povodí a obnovu
přirozených ekosystémů za účelem zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině.

Pro obec Oskava je doporučeno provádět aktualizaci povodňového plánu a zlepšit hlásné a předpovědní
služby.
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8 Přílohy
A. Listy opatření

Konkrétní opatření
MOV31723246 Návrhy konkrétních protipovodňových opatření - obec Oskava

Obecná opatření
MOV31711049 Pořízení/změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s

omezeným využitím

MOV31711050 Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového
rizika) jako limitu v územním plánování a rozhodování

MOV31713049 Zabezpečení ohrožených objektů a aktivit (zvýšení jejich odolnosti při zaplavení),
snížení nepříznivých účinků povodní na budovy a komunální infrastrukturu

MOV31713050 Individuální protipovodňová opatření vlastníků nemovitostí (zamezení vniknutí vody,
zajištění majetku, zajištění odplavitelných předmětů, odvodnění po povodni)

MOV31714025 Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti objektů

MOV31731025 Zlepšení hlásné, předpovědní a výstražné povodňové služby (zřízení a modernizace
srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy)

MOV31732049 Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních celků (včetně digitální podoby)

MOV31732050 Vytvoření/aktualizace povodňových plánů vlastníků nemovitostí



List opatření
1. Specifický název opatření Návrhy konkrétních protipovodňových opatření – obec

Oskava
2. ID opatření MOV31723246
3. Typ listu opatření K
4. Aspekt zvládání pov. rizik Ochrana 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6
5. Typ opatření S
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis současného stavu

V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_23-04
Oskava se nachází obec Oskava (540544), která na svém
správním území má plochy s povodňovým ohrožením
případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

9. Popis opatření
Předmětem navržených PPO je soustava ochranných hrází a
zdí v intravilánu obce Oskava pro zajištění ochrany zástavby
na povodňový průtok Q100 s bezpečnostním převýšením.
Současně je navrženo rozšíření a zkapacitnění Oskavy.

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064
11. Přínosy opatření Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace Studie
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] * 2026
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] * po roce 2026
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] * po roce 2026
15. Priorita opatření 2
16a Náklady investiční [mil. Kč] 226,1
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita DN (rok) 24
18. Hlavní organizace Obec
19. Doplňující informace *Je plně v kompetenci pořizovatele opatření
20. Odkaz na další informace -

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření



List opatření
1. Specifický název opatření Pořízení/ změna územního plánu
2. ID opatření MOV31711049
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.1.1
5. Typ opatření -
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis současného stavu

V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_23-04
Oskava se nachází obec Oskava (540544), která na svém
správním území má plochy s povodňovým ohrožením
případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

9. Popis opatření

Obce v oblasti s významným povodňovým rizikem s platnými
územními plány si pořídí změnu územního plánu, do kterého
zapracují požadavky na snižování nepřijatelného povodňového
rizika z výstupů map povodňových rizik.

Obce s platným územním plánem: Oskava (2012)
10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064
11. Přínosy opatření Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 1
16a Náklady investiční [mil. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace Obec
19. Doplňující informace -
20. Odkaz na další informace Limity využití území 4.1.121 Povodňové riziko

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



List opatření

1. Specifický název opatření
Využití výstupů povodňového mapování (mapy
povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako
limitu v územním plánování a rozhodování

2. ID opatření MOV31711050
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.1.2
5. Typ opatření -
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis současného stavu

V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_23-04
Oskava se nachází obec Oskava (540544), která na svém
správním území má plochy s povodňovým ohrožením
případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

9. Popis opatření

Respektovat při pořízení/změně územních plánů požadavky
limitů využití území 4.1.121 Povodňové riziko, s výjimkou
zvlášť odůvodněných případů pro zajištění objektů
nezbytných k funkci v ohroženém území.

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064
11. Přínosy opatření Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 1
16a Náklady investiční [tis. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace Obec
19. Doplňující informace -
20. Odkaz na další informace Limity využití území 4.1.121 Povodňové riziko

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



List opatření

1. Specifický název opatření
Zabezpečení ohrožených objektů a aktivit (zvýšení jejich
odolnosti při zaplavení), snížení nepříznivých účinků
povodní na budovy a komunální infrastrukturu

2. ID opatření MOV31713049
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.3.1
5. Typ opatření I
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU
8. Popis současného stavu Stavby v povodňovém riziku

9. Popis opatření

Zvyšování odolnosti budov a dalších staveb (technické
normy).
U stávajících staveb, které se nacházejí v plochách
s  povodňovým rizikem,  zvýšit jejich odolnost při zaplavení
objektu (změnou dokončené stavby a/nebo údržbou stavby),
za účelem snížení povodňových škod.

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064

11. Přínosy opatření Snížení rizika, snížení povodňových škod, zamezení ztrát na
životech, apod.

12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 2
16a Náklady investiční [tis. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace vlastníci nemovitostí
19. Doplňující informace -
20. Odkaz na další informace -

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



List opatření

1. Specifický název opatření

Individuální protipovodňová opatření vlastníků
nemovitostí (zamezení vniknutí vody, zajištění majetku,
zajištění odplavitelných předmětů, odvodnění po
povodni)

2. ID opatření MOV31713050
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.3.2
5. Typ opatření I
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU
8. Popis současného stavu Stavby v povodňovém riziku

9. Popis opatření

Individuální PPO vlastníků nemovitostí.
Výstavba lokálních protipovodňových opatření.
Zamezení vniknutí vody do objektů, zajištění majetku,
zajištění volně odplavitelných předmětů, odvodnění
pozemku po průchodu povodně, apod.

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064

11. Přínosy opatření
Snížení rizika, snížení povodňových škod, zamezení ztrát na
životech, snížení havarijního znečištění povrchových vod,
apod.

12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 2
16a Náklady investiční [tis. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace vlastníci nemovitostí
19. Doplňující informace -
20. Odkaz na další informace -

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



List opatření
1. Specifický název opatření Individuální posouzení povodňového rizika a

zranitelnosti objektů
2. ID opatření MOV31714025
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.4.1
5. Typ opatření I
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU
8. Popis současného stavu Stavby v povodňovém riziku

9. Popis opatření

Individuální posouzení povodňového rizika a zranitelnosti
objektů.
Posouzení výškového umístění technologie, rozvodů apod.
Posouzení nebezpečí zaplavení z kanalizační sítě.

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064

11. Přínosy opatření Snížení rizika, snížení povodňových škod, snížení
havarijního znečištění povrchových vod, apod.

12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 1
16a Náklady investiční [tis. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace vlastníci nemovitostí
19. Doplňující informace -
20. Odkaz na další informace -

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



List opatření

1. Specifický název opatření
Zlepšení hlásné, předpovědní a výstražné povodňové služby
(zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic,
lokální výstražné systémy)

2. ID opatření MOV31731025
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Připravenost 3.1.1
5. Typ opatření I
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU

8. Popis současného stavu Na Oskavě v řešeném úseku jsou dva hlásné profily kategorie C
v obci Mostkov a Oskava.

9. Popis opatření

Navrhuje se revize a případné doplnění sítě hlásných profilů a limitů
pro vyhlašování SPA.
Navrhuje se modernizace současných srážkoměrných a
vodoměrných stanic s automatickým přenosem. Navrhuje se zřízení
nových stanic pro monitorování s automatickým přenosem vodních
stavů, průtoků na vodních tocích případně srážek v povodí a stavů
na vodních dílech, které by vedlo ke zkvalitnění předpovědní a
hlásné povodňové služby.
Navrhuje se vybudování/rekonstrukce lokálních výstražných,
varovných a vyrozumívacích systémů. základním principem LVS je
informovat obyvatele dostatečně včas (předpověď), aby byli
připraveni na povodňovou událost. Při návrhu LVS je nutné v plné
míře využít a implementovat stávající stanice v povodí nad
chráněnou lokalitou.

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064

11. Přínosy opatření zkvalitnění prognóz, včasné varování, zamezení ztrát na životech,
apod.

12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 1
16a Náklady investiční [tis. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace Obec Oskava
19. Doplňující informace

20. Odkaz na další informace
www.povis.cz
Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP č. 9/2011 k zabezpečení
hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP  12/2011)

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



List opatření
1. Specifický název opatření Vytvoření/aktualizace povodňového plánu územních

celků (včetně digitální podoby)
2. ID opatření MOV31732049
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Připravenost 3.2.1
5. Typ opatření I
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis současného stavu

V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_23-04
Oskava se nachází obec Oskava (540544), která na svém
správním území má plochy s povodňovým ohrožením případně
plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

9. Popis opatření

Územní celky v oblasti s významným povodňovým rizikem bez
povodňových plánů si pořídí povodňové plány dle požadavků §
71 zákona č. 254/2001 Sb., které budou respektovat výstupy
map povodňových nebezpečí a map povodňových rizik.
 Při každoroční aktualizaci povodňových plánů územních celků,
podle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., v oblasti s významným
povodňovým rizikem, musí respektovat výstupy map
povodňových nebezpečí a map povodňových rizik.
Územní celky v oblasti s významným povodňovým rizikem
každoročně budou prověřovat aktuálnost povodňových plánů
podle §71 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.
Obce s povodňovým plánem: Oskava

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064
11. Přínosy opatření Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 1
16a Náklady investiční [tis. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace Obec, ORP, Kraj.
19. Doplňující informace -
20. Odkaz na další informace -

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



List opatření
1. Specifický název opatření Vytvoření/aktualizace povodňových plánů vlastníků

nemovitostí
2. ID opatření MOV31732050
3. Typ listu opatření O
4. Aspekt zvládání pov. rizik Připravenost 3.2.2
5. Typ opatření I
6. Lokalizace opatření
6a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
6b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava,
6c Obec (kód obce dle ČSÚ) Oskava (540544)
6d ID vodního útvaru 10100064
6e Souřadnice opatření
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis současného stavu

V oblasti s významným povodňovým rizikem MOV_23-04
Oskava se nachází obec Oskava (540544), která na svém
správním území má plochy s povodňovým ohrožením
případně plochy s nepřijatelným povodňovým rizikem.

9. Popis opatření

Pro stavby případně pozemky s činnostmi zhoršující průběh
nebo následky povodně, které se nacházejí v oblastech s
významným povodňovým rizikem, zpracují jejich vlastníci
povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost
s povodňovými orgány obcí podle §71 odst. 4 zákona č.
254/2001 Sb.

10. Lokalizace vlivu opatření
10a Dílčí povodí Část dílčího povodí Moravy
10b OsVPR Celý úsek MOV_23-04 Oskava
10c Obec Oskava
10d ID vodního útvaru 10100064
11. Přínosy opatření Snížení povodňových rizik
12. Stav implementace -
13. Převzato z předchozího cyklu NE
14. Harmonogram
14a Územní řízení [měsíc/rok] -
14b Stavební řízení [měsíc/rok] -
14c Zahájení realizace [měsíc/rok] -
14d Ukončení realizace [měsíc/rok] -
15. Priorita opatření 2
16a Náklady investiční [tis. Kč] -
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok] -
16c Financování z fondů EU -
17. Ekonomická efektivita -
18. Hlavní organizace Vlastníci nemovitostí
19. Doplňující informace -
20. Odkaz na další informace -

Pozn. vysvětlivky k jednotlivým polím listu opatření jsou uvedeny za listy opatření.



Popis polí:
1. Název opatření může mít maximální délku 100 znaků.

2. Jednoznačný identifikátor opatření.

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

4. Aspekt zvládání povodňového rizika [Prevence / Ochrana / Připravenost / Obnova / Ostatní] dle

Aspekt ZPR Způsob zvládání Popis

0
bez opatření Není navrhováno žádné opatření pro snížení povodňového rizika v území.

bez opatření

1 1,1 Opatření pro zamezení umístění nových či rozšíření stávajících zranitelných staveb a
aktivit v ohroženém území, jako je např. územní plánování a regulace výstavby

Prevence rizik
(Prevence)

Zamezení vzniku rizika

1,2
Opatření k odstranění zranitelných objektů a aktivit z ohrožených oblastí, nebo jejich
přemístění do míst s nižší mírou povodňového nebezpečíOdstranění nebo přemístění

1,3 Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení
nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj.Snížení rizik

1,4 Jiné opatření ke zvýšení prevence povodňového rizika (modelování a hodnocení
povodňového rizika, hodnocení zranitelnosti v důsledku povodní, programy údržby a
provozní řády atd.).Ostatní prevence

2 2,1 Obnova přirozených ekosystémů za účelem zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v
krajině, opatření k zachycení povrchového odtoku a snížení přítoku do říční sítě,
zlepšení infiltračních schopností krajiny, včetně změn v korytech a říční nivě a výsadby
břehových porostů.

Ochrana před
ohrožením
(Ochrana)

Management povodí a odtoku
přírodě blízkými opatřeními

2,2 Opatření zahrnující technická opatření k regulaci průtoků, jako je výstavba, úprava
nebo odstranění staveb pro zadržování vody (např. přehrady nebo jiné struktury nebo
změna stávajících manipulačních řádů), které mají významný dopad na hydrologický
režim.

Ovlivnění průtoků ve vodních
tocích

2,3 Opatření zahrnující technické úpravy koryt vodních toků a úpravy v záplavových
územích; jako je výstavba, úprava nebo odstranění ochranných hrází nebo úpravy
profilu koryta vodního toku.

Opatření v korytech vodních
toků a v záplavovém území

2,4 Technická opatření k omezení zaplavení povrchovou vodou (nesoustředěného
povrchového odtoku) v typicky městském prostředí, např. zvyšování kapacit stokových
a odvodňovacích systémů.

Nakládání se srážkovými
vodami

2,5 Jiná opatření ke zvýšení ochrany proti povodním, která mohou zahrnovat programy pro
údržbu protipovodňových opatření.Ostatní ochrana

3 3,1
Opatření ke zřízení nebo zlepšení hydrometeologických předpovědních a výstražných
systémů, lokálních výstražných systémů a varovných systémů.

Připravenost

Předpovědní a výstražná
povodňová služba

3,2
Opatření ke zřízení nebo zlepšení plánů pro zvládání povodňové situace odpovědnými
orgány.Povodňové / krizové / havarijní

plány

3,3
Opatření za účelem vytvoření nebo podpory veřejného povědomí o povodňovém
ohrožení a riziku a připravenosti na povodňové situace.Povědomí a připravenost

veřejnosti

3,4 Jiná opatření k vytvoření nebo podpoře připravenosti na povodňové situace za účelem
snížení jejich nepříznivých následků.Jiná připravenost

4 4,1 Úklidové a rekonstrukční práce (na budovách, a infrastruktuře, atd.). Zdravotní a
psychologická pomoc (zvládání stresu). Finanční a právní nástroje pro obnovu po
povodni, včetně podpory nezaměstnaných. Dočasné či trvalé ubytování.Obnova a

poučení
(Obnova)

Individuální a společenská
obnova

4,2 Úklidové a rekonstrukční práce (včetně ochrany proti plísním, vyčištění studní a dalších
zdrojů pitné vody, zajištění nebezpečných odpadů aj.).Obnova životního prostředí



4,3
Poučení z povodní a opatření pro zlepšení povodňové ochrany, pojištění

Ostatní obnova a poučení

5 5,1 Dokumentace proběhlých povodní, vyhodnocení jejich příčin průběhu a důsledků,
včetně fungování IZS a aktivit ostatních složekOstatní Ostatní

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

6. Lokalizace opatření – dílčí povodí, ve kterém je opatření navrhováno, identifikace OsVPR, příslušné
obce a vodního útvaru

6c Uvést název obce a do závorky její kód dle ČSÚ

6e Souřadnice X, Y v systému JTSK se uvádějí pouze pro strukturální opatření

7. Pokud je opatření přijato v souvislosti s jiným předpisem EU, uvede se označení tohoto předpisu
např. 2000/60/ES

8. Popis současného stavu obsahuje slovní popis povodňových rizik, která opatření řeší

9. Popis opatření obsahuje slovní popis toho, co konkrétně má být uděláno případně i návrhové
parametry opatření (jsou-li známy)

10. Lokalizace dopadů opatření – dílčí povodí, OsVPR, obce či vodní útvar, kde se projeví očekávaný
vliv opatření

11. Slovní vysvětlení jak opatření přispívá ke snížení povodňových rizik, pokud je možné kvantifikovat
přínos opatření (např. snížením plochy v nepřijatelném riziku).

12. Stav implementace opatření v době přijetí plánu [nezahájen/probíhající/dokončený]

13. Převzato z předchozího cyklu [ANO/NE] – opatření (ne)bylo zahrnuto v předchozím PpZPR

14. Harmonogram – vyplňuje se podle charakteru opatření. U nestrukturálních se vyplní předpokládané
zahájení a ukončení realizace.

15. Uvede se priorita opatření, pokud je stanovena ve stupnici (1 - 4). Nejvyšší priorita je 1 (1 – velmi
vysoká, významné opatření realizované v 6letém období, 2 – vysoká, příprava významného opatření
bude zahájena v 6letém období, 3 – střední, 4 – nízká, výhledové opatření)

16. Předpokládané investiční a povozní náklady opatření

17. Ekonomická efektivita se vyjádří jako absolutní efektivnost podle Metodiky pro posuzování
protipovodňových opatření navržených do II. nebo III. etapy programu „Prevence před povodněmi“,
popřípadě odborným odhadem

18. Uvede se subjekt/y zodpovědný/é za realizaci opatření, případně jednotlivých jeho částí či etap.

19. Doplňující informace obsahují další informace, např. vysvětlující texty ke stavu implementace apod.
– doporučená délka je 2000 znaků; texty delší jak 2000 znaků budou muset být pro potřeby podávání
zpráv EK zkráceny.

20. Uvede se odkaz na jiné (externí) dokumenty obsahující další informace k opatření. Například v
případě souhrnného opatření, které bylo „vytvořeno“ agregací informací z několika opatření, se uvedou
odkazy na podrobné informace o jednotlivých dílčích opatřeních.

21. U strukturálních opatření se na základní mapě ve vhodném měřítku vyznačí lokalita (popř. rozsah)
plánovaného opatření
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B. Záznamy z projednání návrhu dokumentace a stanoviska, vypořádání připomínek
V rámci přípravy akce byly se zástupci jednotlivých dotčených obcí a se zástupcem Povodí Moravy,
s.p., projednány výsledky aktuálních výsledků hydrodynamických výpočtů, a to zejména nad aktuálními
mapami povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a povodňového rizika. Dále byla projednána
koncepce doplňujících PPO (nad rámec již existujících projektů). Případné připomínky ze strany obcí
byly vypořádány (např. úpravou hydrodynamického modelu a následnou úpravou koncepce doplňujících
PPO, příp. popisem a upřesněním požadavků obce v DOsVPR.

V důsledku nařízení Vlady ČR z jara 2020 ve vazbě na aktuální epidemiologickou situaci v republice
bylo rozhodnuto o změně způsobu projednávání se zástupci obcí. Změna spočívala v přechodu na tzv.
„korespondenční“ způsob projednání. Zástupcům obcí byly elektronickou formou předány veškeré
potřebné podklady spolu s vysvětlujícím komentářem a konceptem Záznamu z korespondenčního
jednání. V případě potřeby došlo k následnému „dálkovému“ projednání (telefonicky, popř. formou e-
mailové komunikace). V návaznosti na toto případné projednání došlo k odsouhlasení návrhu podkladů,
které budou uvedeny v DOsVPR formou podepsání Záznamu z korespondenčního projednání. Kopie
těchto Záznamů jsou obsahem této kapitoly.

V průběhu prvotního kontaktování zástupců jednotlivých obcí byli tito zástupci upozorněni, že „V
případě, že nebudou na výzvu k součinnosti reagovat, nezašlou podklady anebo se nezúčastní
projednání, bude další příprava podkladů PpZPR vycházet z odborného technického řešení projektanta.
Nezapojení obce do přípravy PpZPR bude považováno za souhlas s tímto technickým návrhem.“ Pokud
tedy pro některou dotčenou obec není připojen Záznam z projednání, je to právě z důvodu nesoučinnosti
obce

Seznam přiložených Záznamů:

B.1. – Oskava

S obcí Šumvald nebylo uskutečněno projednání z důvodu toho, že obec není významně dotčena
povodňovým nebezpečím.











Příloha č. 1:
Komentář k návrhům PPO Oskava

1. V celém úseku se navrhuje zkapacitnění koryta. Současné koryto není kapacitní místy ani na
Q20. Většinou v intravilánu je koryto z jedné strany tvořeno opěrnou zdí a z druhé strany je
opevněno dlažbou z lomového kamene. Navrhuje se zkapacitnit koryto v celém intravilánu
rozšířením dna – změna průtočného profilu, koryto vedeno v opěrných zdech. Tím by bylo
koryto kapacitní na Q50, místy na Q100.
V případě, že by nebylo možné provést zkapacitnění koryta, navrhujeme následující
protipovodňová opatření:

· V horní části toku navrhujeme pročištění koryta vodního toku, případně zkapacitnění
koryta. Zástavbu podél koryta budou chránit individuální opatření.



· Rodinné domy podél koryta Oskavy pod Mlýnským lesem budou řešeny individuálně –
v tomto místě nebude navrženo žádné „konkrétní“ (stavební) protipovodňové opatření.
Rodinné domy v pravobřežní inundaci jsou za silnicí, kterou by stačilo lokálně (v
případě povodně) navýšit mobilním hrazením (např. pytle s pískem).

· Plochy rekreace na pravém břehu vodního toku Oskavy ve vysokém riziku se neřeší.
Návrhy protipovodňových opatření se navrhují pouze pro místa, která jsou v územním
plánu vymezena pro bydlení, občanskou vybavenost a plochy smíšené obytné.



· Pod rozcestím Třemešek je navržena pravobřežní ochranná zídka podél vodního toku.
Délka zídky je cca 500 m, výška proměnlivá – max. do 1,5 metru. Na levém břehu jsou
jen tři domy, které budou chráněny individuálními opatřeními.

· V tomto místě je koryto vodního toku opevněno, levý břeh je tvořen opěrnou zdí, pravý
je zpevněn kamennou dlažbou. Pro zamezení levobřežního rozlivu je navrženo
navýšení levobřežní opěrné zdi do max. výšky 1,5 metru nad terén, délka zídky cca 160
metrů.



· Plochy v nepřijatelném riziku by byly ochráněny zkapacitněním koryta – viz první
odstavec.



· Nemrlov – několik rodinných domů v levobřežní inundaci v nepřijatelném riziku.
Ochrana těchto domů by mohla být zajištěna zkapacitněním koryta. Případně podél
levého břehu navýšit terén cca o max. 0,5 metrů.


