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A.1. ÚVOD
Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení
nebo zmírnění škod při povodních na životech, majetku společnosti a na životním prostředí.
Povodňový plán řeší zájmové území obce Tlumačov. Specifikuje nutná opatření a
činnosti prováděné v nebezpečí povodní, za povodní a průběžně.
Povodňový plán je koordinován s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností
Otrokovice.
Při zpracování povodňového plánu byly zejména zohledněny poznatky a zkušenosti
z povodní v roce 1997. Zpracování povodňového plánu v klasické i digitální formě umožní jeho
průběžné doplňování a aktualizaci.
Platnou právní normou je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

A.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
NÁZEV DÍLA

:

POVODŇOVÝ PLÁN
obce Tlumačov

OBJEDNATEL

:

Obec Tlumačov

ZPRACOVATEL

:

Arvita P spol. s r.o. Otrokovice
&

Obecní úřad Tlumačov
PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

:

Městský úřad Otrokovice

VODNÍ TOK

:

Morava

ČÍSLO HYDROLOGICKÉHO POŘADÍ

:

4 – 12 – 02 - 104

NÁZEV PROFILU

:

Kroměříž

SPRÁVCE VODNÍHO TOKU

:

Povodí Moravy s.p.

Příslušná vyšší povodňová komise

:

Povodňová komise obce s rozšířenou
působností Otrokovice

odbor životního prostředí
Oddělení vod, ovzduší a odpadového hospodářství
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A.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
A.3.1. Charakteristika území
Zájmové území je situováno na přechodu široké nivy řeky Moravy a zvedajícího se
terénu Zlínské vrchoviny. Geologický podklad území je budován sedimenty stáří křída-jura,
třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat a sedimenty
neogenními. Sedimenty stáří křída-jura zasahují do řešeného území severovýchodně od
Tlumačova výběžkem svrchnojurského až spodnokřídového bradlového útržku (kopec
Křemenná). Jsou tvořeny celistvým až velmi jemnozrnným vápencem bělošedé až zelenošedé
barvy, místy s ojedinělými hlízami rohovců. Horniny magurského flyše jsou paleocenního až
eocenního stáří a jsou zastoupeny v řešeném území jednotkou račanskou. Račanská jednotka se
zde vyznačuje vrstvami soláňskými a belovežskými. Jedná se o flyšové střídání pískovců a
jílovců. Neogenní sedimenty jsou zde zastoupeny vrstvami neděleného pliocénu značně
podobného pontu. Vrstvy této deprese (Hornomoravský úval) tvoří série písků a štěrků.
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do
provincie Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:
Subprovincie :

Vnější Západní Karpaty

Slovensko-moravské Karpaty

Oblast

:

Celek
Podcelek
Okrsek

:
:
:

Vizovická vrchovina
Zlínská vrchovina
Tlumačovské vrchy

Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

:
:
:
:
:

Vněkarpatské sníženiny
Západní Vněkarpatské sníženiny
Hornomoravský úval
Středomoravská niva
-------

Západní polovinu řešeného území vyplňuje jižní výběžek příkopové propadliny
Hornomoravského úvalu. Směrem na východ přechází postupně do ploché pahorkatiny
Tlumačovských vrchů s převládajícím erozně denudačním reliéfem širokých plochých hřbetů a
mělkých rozevřených údolí. Na okraji nacházíme vlivy mladé zlomové tektoniky. Na rozvodích
převažují zbytky zarovnaných povrchů.
V řešeném území se nachází velmi významné zdroje podzemních vod. Jsou jimi údolní
niva a nízké terasy řeky Moravy, jejichž štěrkopísčité usazeniny jsou vhodných prostředím pro
vytváření zvodnělých horizontů. Mocnost zvodnělých štěrkopísčitých souvrství se pohybuje od
dvou do sedmi metrů a jsou překryta 1 až 4 m mocným souvrstvím povodňových hlín, takže se
místy vytváří napjatá hladina podzemních vod podobná hladině artézských vod. Zásoby
podzemních vod jsou doplňovány celoročně. Nejvyšších úrovní hladiny dosahují v březnu a
dubnu, nejnižších v září až listopadu. Hlavní využitelné zásoby podzemních vod se nachází v
oblasti, kde údolní sedimenty nasedají přímo na svrchní pliocén. Jedná se o tektonickou depresi,
zhruba severojižního směru, která se nachází mezi v oblasti, kde údolní sedimenty přímo na
svrchní pliocén. jedná se o tektonickou depresi, zhruba severojižního směru, která se nachází
mezi Tlumačovem a Otrokovicemi, a která je součástí jímacího území Tlumačov. Celková
vydatnost jímacího území dosahuje 270 l. s-1.km-2. Tento vydatnosti bylo dosaženo výstavbou
jezu u Bělova.
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Biogeograficky leží řešené území v provincii středoevropských listnatých lesů, v
podprovincii karpatské a biogeografickém regionu kojetínském (3.11) a hranickém (3.4). Obraz
původního rostlinného krytu je dán především jeho geografickou polohou. V rekonstruovaném
vegetačním krytu převládá 2. vegetační stupeň (z jihozápadu zasahuje i stupeň první).

A.3.2. Klimatické a hydrologické údaje
Klimaticky leží řešené území v teplé oblasti (varianta T2) a je charakteristické dlouhým,
teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je
krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,5°C.
Některé vybrané klimatické charakteristiky jsou uvedeny v následujícím přehledu:
POČET LETNÍCH DNŮ
POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE
POČET MRAZOVÝCH DNŮ
POČET LEDOVÝCH DNŮ
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA
PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE
SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ
SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ
POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU
POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH
POČET DNŮ JASNÝCH

T2
50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
-2 - -3
18 – 19
8–9
7–9
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Zájmovým územím protéká vodní tok Mojena. Její průměrný průtok u ústí do Moravy u
Otrokovic činí 0,23 m3.s-1. Ostatní vodní toky jsou méně významné. Západně od katastru obce
protéká řeka Morava.
Celé zájmové území patří mezi oblasti se středně velkým vodohospodářským potenciálem. Specifický odtok se pohybuje pod 2 l.s-1.km-2. V hydrologické bilanci převažuje výpar nad
odtokem (poměr přibližně 4 : 1).

A.3.3. Odtokové poměry
Hlavním vodním tokem je řeka Morava, která však katastrálním územím Tlumačov
neprotéká. Pro odtokové poměry k.ú. Tlumačov je významný úsek mezi jezem Bělov a ústím
Rusavy do Moravy. Tok Moravy je v celém úseku regulován a výška hladiny korigována jezem
Bělov. Vodní režim je výrazně ovlivňován soustavou Záhlinických rybníků:
PŘEHLED VODNÍCH TOKŮ (širší vztahy):
vodní tok

Morava
Rusava
Mojena
Kurovický potok
Hájská příkopa
Hlavnička

správce

Povodí Moravy a.s.
Povodí Moravy a.s.
Povodí Moravy a.s.
Povodí Moravy a.s.
Povodí Moravy a.s.
SPÚ (Meliorace v.o.s.)
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PŘEHLED VODNÍCH PLOCH (širší vztahy)
název

Štěrkoviště Kvasice
Pláňavský rybník
Doubravický rybník
Svárov
Němčický rybník

výměra [ha]

55 ha
44 ha
54 ha
105 ha
14 ha

objem

údaj není k dispozici
484 tis. m3
500 tis. m3
900 tis. m3
140 tis. m3

správce (vlastník)

VaK a.s. Zlín
Rybářství Hulín
Rybářství Hulín
Rybářství Hulín
Rybářství Hulín

Soustava Záhlinických rybníků je provozována Ing. Pálkou, Rybářství Hulín, Doubravice 271,
tel. 573350706.
ZNAČKY VELKÝCH VOD

Značky velkých vod (tj. dosažení maximální výšky vodní hladiny nad terénem z r.1997)
instaluje s.p. Povodí Moravy pro obec Tlumačov na těchto lokalitách:
➢ RD manž. Kouřilových, ul. Sportovní č.p.157
➢ RD manž. Němcových , ul. Dolní č.p. 847
➢ RD manž. Světlíkových, ul. Sportovní, č.p. 712
➢ Šatny a sociální zařízení na fotbalovém hřišti, ul. Sportovní
Přehledná situace umístění jednotlivých značek velkých vod je uvedena v příloze (viz
výkres č. 2).
Zátopové území, tak jak bylo skutečně zatopeno v červenci 1997, je vyznačeno v příloze
ve výkresové části (viz výkres č. 2).
Průchod velkých vod je usměrňován především charakterem reliéfu. Ze staveb průchod
velkých vod nejvíce ovlivňuje jez Bělov a silniční most Kvasice. Za povodně byl průchod
velkých vod v krajině usměrňován zpevněnými komunikacemi v násypu v oblasti lesa Zámeček,
dále drážním tělesem a silnicí I/55 Tlumačov - nadjezd Skalka.

A.3.4. Záplavové území
Hranice záplavového (dříve zátopového) území řeky Moravy byla vyhlášena Krajským
úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství v srpnu 2005. Orientační
vyznačení hranice vyhlášeného záplavového území viz část D. – Dokladová část (zdroj: webové
stránky Zlínského kraje, mapový server). Aktualizace záplavového pásma toku Morava v km PB
131,643 LB 133,013 – PB 186,800 LB 196,200 a vymezení aktivní zóny předložená Krajským
úřadem Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství byla
schválena ZO Tlumačov dne 22.6.2016 (viz výkres v části D).
Hranice záplavového území, která je v povodňovém plánu uplatněna (viz výkres č.2)
vychází ze skutečného stavu při záplavách 1997 (zdroj Povodí Moravy s.p. a Územní prognóza
Zlínského kraje).

A.3.5 Povodeň 1997
Na začátku července 1997 se vyskytly v povodí řeky Moravy mimořádné srážky, které
vyvolaly největší kulminační průtoky na řece Moravě a jejích přítocích za celé období
pozorování. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (Soukalová, 1997) byl pro
vývoj odtokové situace rozhodující 5-denní srážkový úhrn za období od 4.7. do 8.7.1997. Za toto
období spadlo na Lysé hoře (povodí Odry) 586 mm srážek, na Pradědu (povodí Moravy) 454 mm
srážek. Na většině území Moravy byl pětidenní srážkový úhrn vyšší než 100 mm.
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Význačné klimatické a hydrologické údaje
Místní měření srážek není k dispozici, podle údajů blízké měřící stanice Napajedla dosáhl
úhrn srážek v červenci 307,7 mm (průměrná roční srážka 715 mm), přičemž 6.7.1997 spadlo
58,7 mm srážek a 7.7.1997 spadlo 50,8 mm.
Hydrologické údaje poskytuje limnigrafická stanice Kroměříž (Morava - km 182,870) a
limnigrafická stanice Spytihněv (Morava - km 156,880)
Stavy za červencových povodní 1997 - údaje ze souhrnné zprávy o průběhu povodňové situace
v červenci 1997, OPK Zlín (výška hladiny max./24 hod.):
hlásná stanice Kroměříž
hlásná stanice Spytihněv
6.7 ................................................................................ - .............................................................................. 545 cm
7.7. .............................................................................. - .............................................................................. 689 cm
8.7. .................................................................... 662 cm..................................................................... 771 cm
9.7 ...................................................................... 707 cm..................................................................... 744 cm
10.7. ................................................................. 721 cm..................................................................... 784 cm
11.7. ................................................................. 703 cm..................................................................... 790 cm
12.7. ................................................................. 677 cm..................................................................... 784 cm
13.7. ................................................................. 572 cm..................................................................... 758 cm
14.7. ................................................................. 482 cm..................................................................... 724 cm
15.7. ................................................................. 370 cm..................................................................... 536 cm
16.7. ................................................................. 260 cm..................................................................... 473 cm
17.7. ........................................................................... - .............................................................................. 421 cm
18.7. ................................................................. 292 cm..................................................................... 516 cm
19.7. ................................................................. 456 cm...............................................................................20.7. ................................................................. 534 cm..................................................................... 658 cm
21.7. ................................................................. 537 cm..................................................................... 679 cm
22.7. ................................................................. 537 cm..................................................................... 679 cm
23.7. ................................................................. 512 cm..................................................................... 667 cm
24.7. ................................................................. 449 cm..................................................................... 612 cm
25.7. ................................................................. 405 cm..................................................................... 568 cm
26.7. ................................................................. 346 cm..................................................................... 496 cm
27.7. ................................................................. 289 cm..................................................................... 435 cm

A.3.6. Charakteristika ohrožených objektů
Ohrožené objekty v zátopovém území jsou vymezeny v územně-plánovací dokumentaci
obce (viz výkres č. 3 - Ohrožené objekty, místa soustředění evakuovaných obyvatel). K nejvíce
ohroženým objektům a areálům patří zejména:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rodinné domy v ul. Metlov, Sportovní a části ul. Kvasická, Dolní a části ul. Masarykova
Sportoviště na ul. Sportovní
Čerpací stanice PHM Kráčiny,
Sběrný dvůr druhotných surovin – Smýkal Ivan
Zemský hřebčinec Tlumačov
Areál farmy Tlumačov
Drážní těleso a zařízení Českých drah
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A.3.7. Evakuace osob
Místem soustředění evakuovaných osob je Základní škola, Masarykova 63, náhradními
místy jsou Klub obce na Zábraní, Zábraní 863 a budovy KIS č.p. 170 a 65 na náměstí
Komenského (viz výkres č. 3).

A.4. DRUH OHROŽENÍ
A.4.1. Povodně
Povodněmi se rozumí 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.
Přirozená povodeň
Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním
sněhové pokrývky, dešťovými srážkami nebo chodem ledů.
Za nebezpečí přirozené povodně se považují situace zejména při:
1. dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho
stoupající tendenci
2. déle trvajících vydatných dešťových srážek, případně prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp nebo nápěchů.
Průběh povodně lze do jisté míry předpokládat vzhledem k údajům, udávaným
Českým hydrometeorologickým ústavem a skutečným historickým povodním.
Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byly postupové doby kulminačních
průtoků určené empiricky po červencových povodních pro řeku Moravu úsek Kroměříž Spytihněv (vzdálenost 23,1 km) stanoveny při Q100 na 4 až 5 hod.
Postupové doby (dle Povodí Moravy a.s.) v jednotlivých úsecích jsou souhrnně uvedeny v
následující tabulce. Z hlediska protipovodňové ochrany obce je zvlášť významná velmi krátká
postupová doba povodňové vlny v úseku Kroměříž - Spytihněv, která činí 3hod.
úsek

tok

Morava

Bečva

Raškov
Moravičany
Olomouc
Kroměříž
Spytihněv
Strážnice
Val. Meziříčí
Teplice
Dluhonice

Moravičany
Olomouc
Kroměříž
Spytihněv
Strážnice
Moravský Ján
Teplice
Dluhonice
Kroměříž (ústí)

délka [km]

postupová doba [hod]

50
41
30
32
36
66
25
31
27

10-14
8-12
6
3
5-8
35-50
3-6
5-8
6-8

Povodně ohrožují zejména část zastavěného území obce Tlumačov, která je lokalizována
v záplavovém území řeky Moravy. Aktuální skutečný rozsah záplavy v červenci 1997 je uveden
ve výkresové části (viz výkres č.2).
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Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami
Průběh povodně v červenci 1997 byl ovlivněn řadou mimořádných příčin, které způsobily
zcela nepředvídatelný průběh povodňové vlny. Nejvýznamnější mimořádnou příčinou pro průběh
povodně v Tlumačově bylo protržení levého břehu řeky Moravy do štěrkoviště Kvasice.
Zvláštní povodeň
Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená jinými (umělými) vlivy, zejména
poruchou vodního díla, které může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením
kritické situace na vodním díle.
Významnými vodohospodářskými objekty, které mohou ovlivnit průběh povodní v
zájmovém území, vedle štěrkovišť (Hulín, Kvasice) zejména soustava Záhlinických rybníků a jez
Bělov.
Vodní eroze
Lokalizace orné půdy na svazích, intenzivní polaření společně s maximálním zorněním
katastru realizovaným zejména v 70. letech, minimalizace prvků zpomalujících odtok
povrchových vod, narušený vodní režim pozemků a další faktory umožňují zejména při
nesprávné volbě plodin masivní rozvoj vodní eroze.
Pravidelně se opakují problémy s vodní erozí na pozemcích východně od železniční trati.
K nejproblematičtějším patří tratě Dolní hrubé dílce (Kurovské), Přasličná, Rokytí, Kálavy,
Šibinky a všechny další tratě směrem k Machové a Miškovicím.
Problematika eroze a vodního režimu pozemků je podrobně řešena ve studii tvorby
krajiny a protierozní ochrany, zpracované firmou Arvita.P spol. s r.o. v roce 1996 (zak. č.78/96),
výstupy z této studie byly zapracovány do územně-plánovací dokumentace obce.
V současné době se nadlimitní splachy ornice spojené s přívaly vod projevují při
prudkých deštích zejména v měsících květnu a červnu. Při nevhodné struktuře plodin způsobují
škody přívalové srážky nad 20 mm, k významným škodám na infrastruktuře a majetku občanů
dochází při přívalových srážkách nad 30 mm.
Situaci dále zhoršuje nedostatečná údržba recipientů - Hájská příkopa, Hlavnička a jejich
bezejmenné přítoky. Zvláště problematický je zatrubněný pravostranný přítoky Hájské příkopy
odvádějící meliorační vody z trati Kurovské (Dolní hrubé dílce).

A.4.2. Stupně povodňové aktivity (SPA)
Míra povodňového nebezpečí se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity. Jednotlivé
stupně povodňové aktivity se stanoví v závislosti na směrodatných limitech, jimiž jsou zpravidla
vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezních nebo
kritických hodnotách jiného jevu uvedené v povodňovém plánu.
1. stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti
- nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí
povodně se považuje:
a) Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo
průtoků na toku v rozhodných povodňových hlásných profilech,
b) Možnost náhlého tání sněhové pokrývky,
c) Dešťové srážky větší intenzity
d) Souvislé zámrzy toků,
e) Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
f) Varovná zpráva předpovědní a hlásné služby.
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Je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového
nebezpečí, zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. Za stav bdělosti se pokládá
rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.
2. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti
- vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přeroste ve skutečný
povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.
Za povodeň se považuje:
a) Dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných
povodňových hlásných profilech,
b) Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, jež může
způsobit škody,
c) Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může
způsobit škody,
d) Přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových
bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možností vzniku rozlivů,
e) Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
f) Doporučení správce toku
Vývoj situace se dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky
povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti
se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.
3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení
- vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších
škod, ohrožení životů a majetků v zátopovém území.
Podkladem pro vyhlášení je:
a) Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo
průtoků na toku v rozhodných povodňových hlásných profilech,
b) Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
c) Doporučení správce toků,
d) Další skutečnost charakterizující takovouto míru povodňového nebezpečí.
Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.
Vodní stavy rozhodné pro vznik povodňové aktivity:
tok

profil
I.

výška hladiny [cm]
II.
III.

I.

průtok [m3.s-1]
II.

III.

Morava

A - Olomouc

360

390

430

147

167

197

Morava

A - Kroměříž

400

500

600

273

388

519

Morava

A - Spytihněv

400

500

600

290

417

566

Morava

C - Otrokovice

230

300

370

-

-

-

Aktuální informace Hlásné a předpovědní povodňové služby Českého hydrometeorologického
ústavu jsou aktuálně k dispozici na webových stránkách
www.chmi.cz
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A.5. ORGÁNY POVODŇOVÉ OCHRANY
A.5.1. Povodňové orgány
Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své
územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují
činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů
jsou specifikovány ve dvou časových úrovních:
V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:
•
obecní úřad
•
obecní úřad obce s rozšířenou působností
•
krajský úřad
•
Ministerstvo životního prostředí ČR, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší
Ministerstvu vnitra ČR
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
•
povodňové komise obcí (obecní)
•
povodňové komise obcí s rozšířenou působností
•
povodňové komise krajů
•
Ústřední povodňová komise
Obecní úřad má ze zákona právo a povinnost vyžadovat povodňové plány od
místních podniků. Jimi se rozumí podniky vykonávající činnost na katastru obce Metalšrot, a.s., DURA-Line CT s.r.o., Zemský hřebčinec, s. p. o., RIM CZ Servis s.r.o.,
Navláčil stavební firma s.r.o., ADIMA BRÁZDIL s.r.o., PORR a.s., CENTRING s.r.o., JAF
HOLZ s.r.o. aj.
Obecní úřad zřizuje k operativnímu plnění úkolů při výkonu ochrany před povodněmi
jako svůj výkonný orgán povodňovou komisi. Struktura příslušné povodňové komise podle §78
Zákona č. 254/2001 Sb. je uvedena v části B - Organizační část.
Povodňová komise řídí, koordinuje a kontroluje práce v době povodně na území obce
Tlumačov. Pro operativní plnění úkolů lze vytvořit pracovní štáb.
Povodňové orgány nižších stupňů jsou mimo povodeň v záležitostech uplatňování státní
správy v ochraně před povodněmi (tzn. ve věcech přenesené působnosti) podřízeny povodňovým
orgánům vyššího stupně.
V době povodně, která svým rozsahem přesáhne obvod povodňového orgánu nižšího
stupně nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně nestačí vlastními silami a
prostředky činit potřebná opatření, převezme řízení ochrany před povodněmi v plném rozsahu
povodňový orgán vyššího stupně. Vyšší povodňovou komisí je povodňová komise obce
s rozšířenou působností Otrokovice.
Povodňová komise vede o své činnosti záznamy v povodňové knize a to prostřednictvím
člena povodňové komise nebo pověřenou osobou.

A.5.2. Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity
Povodňová komise obce Tlumačov vyhlašuje i odvolává pro svůj územní obvod stav
pohotovosti a stav ohrožení.
Povodňovou komisi svolává starosta obce (nebo jeho zástupce) telefonicky, popř.
prostřednictvím hlídkové služby na stanoviště povodňové komise.
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Povodňová komise je svolávána při vyhlášení stavu pohotovosti (II. stupeň povodňové
aktivity). Zároveň je možno ustanovit pracovní štáb povodňové komise k plnění operativních
úkolů.

A.6. OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI
A.6.1 Preventivní opatření
Sestavení povodňového plánu pro území správního obvodu obce Tlumačov a jeho aktualizace:
Povodňový plán slouží jako podklad pro činnost povodňové komise obce při nebezpečí
vzniku povodně a během povodňové situace. Za zpracování povodňového plánu obce
zodpovídají povodňové orgány obce Tlumačov, předkládají ho k odbornému posouzení
příslušnému správci povodí a po potvrzení příslušným nadřízeným povodňovým orgánem o
souladu věcné a grafické části povodňového plánu s povodňovým plánem vyšší úrovně tento
schvalují (přijímají za závazný). Aktualizace věcné a grafické části povodňového plánu se
provádí dle potřeby průběžně zpravidla před jarním táním - minimálně však jednou za čtyři roky,
organizační část se aktualizuje průběžně.
Povodňové prohlídky
Povodňovými prohlídkami se zjišťují eventuelní závady na vodních tocích a zátopových
územích, popř. na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích, které by mohly zvýšit
nebezpečí povodně.
- Povodňové prohlídky zajišťuje předsedou PK pověřená hlídka složená ze zástupců PK,
zeměď. komise OÚ, zástupce majitelů pozemků příslušné oblasti, případně dalších občanů.
- Zaměřuje se především na kritická místa katastru - tok Mojeny, tok řečiště v blízkosti
Štěrkoviště, tok Hajské příkopy; tok HOZ (Hlavničky) včetně stavidla dále stav spodních vod
a průchodnost skruží a mostků.
- O prohlídkách vede záznamy a sjednává nápravná opatření s majiteli pozemků a kompletními
organizacemi (Povodí Moravy, správa silnic apod.).
- Prohlídky se provedou vždy v měsíci listopadu a březnu; jinak vždy v případech
mimořádných dešťů, tání apod.
- O provedených prohlídkách se podává zpráva povodňovému orgánu obce s rozšířenou
působností Otrokovice.
Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků,
staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit
zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve
stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.
Předpovědní a hlásná povodňová služba
Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav Praha
podle pokynů ministerstva.
Hlásná povodňová služba varuje obyvatelstvo v místě povodně a v místech ležících níže
na vodním toku, upozorňuje povodňové orgány a ostatní orgány a organizace o vývoji
povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebné k jejímu vyhodnocování a k řízení
opatření na ochranu před povodněmi, jakož i zprávy a hlášení o vzniklých nebo hrozících
škodách.
Hlásnou povodňovou službu pro tok řeky Moravy zajišťuje Povodí Moravy Brno a.s.
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Hlásnou povodňovou službu pro obec Tlumačov konají pověřené osoby podle pokynů
předsedy PK. Prostřednictvím kontaktních osob (členů povodňových komisí podniků) jsou
podávány informace pro podniky - zajišťuje určený člen PK.
Občané jsou informováni místním rozhlasem a požární sirénou. Pro případ výpadku el.
proudu bude zajištěn bateriový megafon, jenž bude ve správě Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Tlumačov.
Hlídková služba
Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje údaje potřebné pro výkon
hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. V případě povodňové
situace zabezpečuje hlídkovou službu Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov, či
jiné předsedou povodňové komise pověřené osoby.
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B. ORGANIZAČNÍ ČÁST
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B.1 ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ V PRŮBĚHU POVODNĚ
Předseda obecní povodňové komise spolu se členy PK a s ustanoveným pracovním
štábem (podle potřeby) organizuje ochranné a zabezpečovací práce, evakuace osob a záchranné
práce za předpokladu, že řízení těchto prací nepřebrala vyšší povodňová komise.
Jedná se zejména o tyto úkoly:
•
vyhlášení stavu ohrožení občanům, společnostem a firmám
•
trvalá pohotovost všech členů PK
•
ustanovení stálé služby na stanovišti PK, která sleduje vývoj situace na základě hlášení všech
zainteresovaných složek a informuje předsedu PK a ostatní
•
nasazení potřebných sil a prostředků v ohrožených oblastech
•
aktivní pomoc při zabezpečování ochrany obyvatel a majetku
•
příprava obyvatel na případnou evakuaci, příprava evakuačních míst, v případě evakuace
osob zajištění ochrany majetku
Jmenovitě:
 Starosta obce jako předseda PK svolává povodňovou komisi, činnost komise řídí a
koordinuje; informuje sdělovací prostředky.
 Místostarosta obce provádí veškeré evidenční a dokumentační práce, provádí zápisy do
povodňové knihy
 velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov - zajišťuje přednostně evakuaci z
ohrožené oblasti a veškerou ženijní práci. K tomuto účelu má v pohotovosti příslušnou
hasičskou i ženijní techniku;
 předseda PK ve spolupráci s PČR - zajišťuje bezpečnost a ochranu životů i majetku
v ohrožené oblasti
 tajemník OÚ - řídí chod OÚ v době ohrožení a zajišťuje nepřetržitou službu pro informaci a
koordinuje - telefon, rozhlas; informace na webových stránkách obce
 technik údržby a ŽP - provádí zajištění veškerého potřebného materiálu včetně nářadí a
strojů, pokud jím OÚ disponuje.
 stavební technik – zajišťuje a předává informace z oblasti narušení statiky staveb,
vyhodnocuje průjezdnost a stabilitu komunikací ,zajišťuje spojení se správci inženýrských
sítí, shromažďuje a vyhodnocuje informace o rozsahu škod, označuje a zakresluje do
katastrálních map maximální rozlivy.
Pro případnou evakuaci občanů z ohrožené oblasti je zajištěno náhradní ubytování
v prostorách místní ZŠ, kde by bylo možno realizovat i stravování. Pro tuto eventualitu povede
vedení ZŠ samostatný plán EVA, podle nějž by ubytování občanů mohlo být zajištěno do hodiny
od vyhlášení stavu ohrožení.
Způsob vyžádání pomoci při povodni
Pomoc při povodních je žádána prostřednictvím vyšší, tj. povodňové komise obce
s rozšířenou působností Otrokovice. (viz kontakty B.4.)
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B.2 OPATŘENÍ PO POVODNI
K opatřením po povodní náleží:
- zpracování komplexní zprávy o průběhu povodně
- vyčíslení škod vzniklých následkem povodně na základě dostupných informací
- upřesnění povodňového plánu na základě nových poznatků a zkušeností
- postupné odstraňování následků povodně a revitalizace celého povodní zasaženého území –
jedná se o zejména:
− obnovení dodávek pitné vody
− obnovení funkce kanalizačních systémů
− obnovení dodávek energií
− obnovení komunikací, zajištění stability mostů a propustků
− obnovení neškodného průtoku vodních toků sanací břehů a hrází
− dodávky dezinfekčních prostředků
− zajištění možných ohnisek kontaminace prostředí a jejich likvidace
− prostor pro likvidaci předmětů zničených povodní včetně uhynulých zvířat
- monitoring potřeb občanů jejichž majetek byl poškozen povodní.
Hlavní úkoly při komplexním řešení ochrany Tlumačova před povodněmi:
- opatření v povodí řeky Moravy

- realizace protipovodňových opatření na k.ú. Tlumačov – investor Povodí Moravy, s.p.
- zvýšení retenčních schopností povodí řeky Moravy

- opatření v katastrálním území Tlumačov
- vyhodnotit stávající úroveň protipovodňové ochrany
- prosazovat realizaci protipovodňových opatření v krajině v návaznosti na okolní katastry
- řešit protierozní ochranu ohrožených ploch
- zabezpečit pročištění a následnou údržbu místních vodotečí
- podporovat opatření vedoucí ke zvýšení retenčních schopností krajiny
- prosazovat při realizaci komplexní pozemkové úpravy opatření ke zvýšení retenční kapacity
krajiny a realizaci souboru protipovodňových opatření
Další opatření po povodni jsou prováděna dle platných předpisů a norem.
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B.3 POVODŇOVÁ KOMISE OBCE TLUMAČOV
P.č.

FUNKCE

1.

Předseda komise

2.

Místopředseda komise

3.

Člen povodňové komise

4.

Člen povodňové komise

5.

Člen povodňové komise

6.

Zapisovatel povodňové komise

7.

Člen povodňové komise

8.

Člen povodňové komise

9.

Člen povodňové komise

Jméno, příjmení

Adresa bydliště

Petr Horka
starosta obce
Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
Mgr. Lenka Odložilíková
člen rady obce
Ing. Štefan Hrtús
člen rady obce
Blanka Konečná
člen rady obce
Ing. Jan Rýdel
tajemník OÚ
Otto Šnajdr
velitel JSDH
Milan Žák
ved. odd. ŽP, údržby a služeb
Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku

6. května 315
763 62 Tlumačov
Sportovní 886,
763 62 Tlumačov
6. května 703,
763 62 Tlumačov
Masarykova 87,
763 62Tlumačov
Sportovní 174
763 62 Tlumačov
Přasličná 593
763 62 Tlumačov
Nivy 802
763 62 Tlumačov
U Trojice 633
763 62 Tlumačov
Lhotka 26
763 02 Zlín 4

Mobil. telefon

e-mail

607 647 696

starosta@tlumacov.cz

736 444 787

rajmund.huran@seznam.cz

723 388 721

odlozilikova.l@seznam.cz

724 190 313

stefan.hrtus@zlk.izscr.cz

605 919 487

konecna.blani@seznam.cz

602 503 188

tajemnikou@tlumacov.cz

604 417 379
602 503 186

udrzbaou@tlumacov.cz

723 958 025

stavebniou@tlumacov.cz

Sídlo povodňové komise:
- budova Obecního úřadu Tlumačov, ul. Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, kancelář starosty obce
Telefonní spojení na povodňovou komisi obce Tlumačov:
- předseda PK:
577 444 212, 577 444 211
- zapisovatel PK:
577 444 214
E-mailové spojení na povodňovou komisi obce Tlumačov:
- prioritní:
starosta@tlumacov.cz
- v kopii:
tajemnikou@tlumacov.cz

Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov číslo Usnesení R3/02/12/18 ze dne 5. 12. 2018
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B.4 POVODŇOVÁ KOMISE OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OTROKOVICE
Poř.
číslo
1.

Jméno a příjmení
Bc. Hana Večerková,
DiS.

Funkce
v povodňové
komisi

ADRESA
bydliště

ADRESA
pracoviště

TELEFON
pracoviště

Mobilní
telefon

e-mail

předsedkyně PK

Otrokovice
tř. T.Bati 963

Město Otrokovice
nám. 3.května 1340

577 680 206

739 348 029

vecerkova@muotrokovice.cz

starostka města Otrokovice
2.

Ing. Ondřej Wilczynski
1.místostarosta města
Otrokovice

místopředseda PK

Otrokovice
Bařinky 1920

Město Otrokovice
nám. 3.května 1340

577 680 201

702 239 343

wilczynski@muotrokovice.cz

3.

Zbyněk Ohnoutek
místostarosta města
Napajedla

místopředseda PK

Jiráskova 1048
Napajedla

Město Napajedla
Masarykovo nám.

577 100 913

737 230 561

mistostarosta@napajedla.cz

4.

Ladislav Škrabal
zastupitel obce Bělov

místopředseda PK

Bělov 90

Mitas, a.s.
tř.T.Bati 1740,
Otrokovice

573 358 071
731 450 819

731 450 819

skrabal.l@seznam.cz

tajemník PK

Holešov
Dobrotice č.p. 169

MěÚ Otrokovice
nám. 3.května 1340

577 680 285

720 402 330

tomeckova@muotrokovice.cz

záchranné a
likvidační práce

Otrokovice
Tylova 6811

MěÚ Otrokovice
nám. 3.května 1340

577 680 431

725 122 551

zakopal@muotrokovice.cz

člen

Otrokovice
Zámostí 104

MěÚ Otrokovice
nám. 3.května 1340

577 680 284

721 296 282

hoferkova@muotrokovice.cz

člen

Holešov
Žopy 149

HZS ZK, Příčná 1614,
Otrokovice

950 674 250

724 811 125

rene.sadil@zlk.izscr.cz

člen

Kroměříž
Moravská 1094/1

HZS ZK
Přílucká 213, Zlín

950 670 331

777 889 884
778 491 123

adam.fuksa@zlk.izscr.cz

5.

6.

7.

Ing. Andrea Tomečková
OŽP
Ing. Petr Zakopal
ved. KRŘ
Ing. Eva Hoferková
OŽP
Mgr. René Sadil

8.

9.

HZS ZK, velitel PS HZS
Otrokovice
Ing. Adam Fuksa
HZS ZK, odd.ochrany
obyvatelstva a krizového
řízení
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10.

Mgr. Luděk Ševčík
PČR

člen

Otrokovice
J. Jabůrkové 1424

Policie ČR
Obvodní odd. PČR
Napajedla

974 666 730

601 370 221

zl.oop.napajedla.podatelna@pcr.cz

11.

Ing. Miroslav Jahoda
PMO

člen

Veselí n.M.
Chaloupky 575

Povodí Moravy, s.p.
ZSM, Moravní náměstí
766, UH

572 552 716

601 329 984

jahoda@pmo.cz

12.

Ing. Jolana Juřicová
LČR

člen

Štěpánov 1023
Valašské Meziříčí

LČR, s.p., Správa toků
Vsetín
Uherskobrodská 81
Luhačovice

956 957 124
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B.5 SOUSEDNÍ POVODŇOVÉ KOMISE
Poř. č.
1.

2.

ORP
Kontaktní osoba
Holešov starosta města:
Mgr. Rudolf Seifert
krizové řízení:
Ing. Marie Krajcarová
Kroměříž starosta města:
Mgr. Jaroslav Němec
Vedoucí oddělení
ochrany vod
tajemník PK:
Ing. Petr Vodák

Kontakt
573 521 200
rudolf.seifert@holesov.cz
573 521 254, 724 190 786
marie.krajcarova@holesov.cz
573 321 151, 573 331 481 – fax,
jaroslav.nemec@mesto-kromeriz.cz
573 321 334, 607 566 628, 573 321 339 – fax,
petr.vodak@mesto-kromeriz.cz

B.6 OSTATNÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
telefon
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Povodí Moravy s.p. - Bělov
Povodí Moravy s.p. - Kroměříž
Povodí Moravy s.p. - Brno, útvar vodohospodář. dispečinku
Povodí Moravy s.p. - provoz Zlín
Meliorace v.o.s. (Hlavnička stavidlo)
Hasiči
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Zlín
Policie
Policie ČR Zlín
Policie ČR Otrokovice
Záchranná služba Otrokovice
Zdravotnická záchranná služba Zlín
Vodovody a kanalizace Zlín a. s.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Zlín

541 421 020, 724 185 617
573 358 005
573 339 365, 573 333 389
541 211 737
577 102 893
518 631 644, 602 545 747
150
950 670 111
158
974 661 111
974 666 721
155
577 056 923
577 124 111
577 006 737
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C. GRAFICKÁ ČÁST
1 – Hlásné profily
2 – Hranice záplavy z roku 1997
3 – Ohrožené objekty, místa soustředění evakuovaných obyvatel
4 – Kritické profily
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D. DOKLADOVÁ ČÁST
- Evidenční list hlásného profilu pro stanici Kroměříž
- Evidenční list hlásného profilu pro stanici Spytihněv
- Záznam o aktualizaci
- Stanovení záplavového území
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Evidenční list hlásného proﬁlu č.339
Stanice kategorie : A
Tok:

Morava

Stanice:

Kroměříž

Kraj:

Zlínský kraj

ORP:

Kroměříž

Obec:

ČHMÚ Brno

Provozovatel stanice:

Kroměříž

Předpovědní proﬁl ČHMÚ PP*

Centrum automatického sběru dat: ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:

180.21

Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-104

[km]

Plocha povodí: 7013,27 [km ]

Zeměpisné souřadnice:

Nula vodočtu: 183,17

Procento plochy povodí toku: 65,0

2

[m.n.m.]

17.398708 v.d. 49.302335 s.š.

Stupně povodňové aktivity:

Průměrný roční stav:

180

Průměrný roční průtok:

51,2

[cm]
3 -1

Platnost SPA pro úsek toku:

Bdělost

400 273

ústí Bečvy - Spytihněv
Kritické místo:

Pohotovost

500 388

Ohrožení

600 519

N-leté průtoky:

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

340

510

580

770

860

3 -1

[m s ]

Odesilatel zpráv:

[cm] [m3.s-1]

[m s ]

Četnost hlášení SPA:

MěÚ Kroměříž

I.

1 x denně

II.

4 x denně

III.

3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu:

Spojení na adresáta:

Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Otrokovice

577680302, 577680501

OÚ Tlumačov, OÚ Bělov, OÚ Napajedla, OÚ
Spytihněv

MěÚ Uherské Hradiště

720402008, 724191861 , 739488476

OÚ Babice, OÚ Huštěnovice, MěÚ Staré
Město, OÚ Kunovice, OÚ Nedakonice, OÚ
Kostelany n. M., MěÚ Uherský Ostroh

KrÚ Zlínského kraje

731555122, 731555114

KOPIS HZS Zlín

950670299, 950670222, 602590878,
725120510

VHD Povodí Moravy Brno 541 211 737, 541 637 250
RPP ČHMÚ Brno

541212485, 541421071

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]

V. - XI.

[cm]

XII. - IV.

* 723

10.07.1997*

* 547

11.02.1947*

* 537

27.07.1960*

* 514

14.01.1920*

* 535

01.11.1930*

* 492

30.12.1955*

* 527

03.09.1938*

726

30.03.2006

* 508

23.08.1972*

684

19.05.2010

Poznámka :

* kota nuly vodočtu byla do IX. 2003 184.17 m
n.m.
Popis umístění proﬁlu :

v zámeckém parku, pravý břeh

Evidenční list hlásného proﬁlu č.345
Stanice kategorie : A
Tok:

Morava

Stanice:

Spytihněv

Kraj:

Zlínský kraj

ORP:

Otrokovice

ČHMÚ Brno

Provozovatel stanice:

Spytihněv

Obec:

Předpovědní proﬁl ČHMÚ PP*

Centrum automatického sběru dat: ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:

157.06

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-054

[km]

Plocha povodí: 7890,31 [km ]

Zeměpisné souřadnice:

Nula vodočtu: 174,51

Procento plochy povodí toku: 74,0

2

[m.n.m.]

17.501188 v.d. 49.133226 s.š.

Stupně povodňové aktivity:

Průměrný roční stav:

160

Průměrný roční průtok:

55,6

[cm]
3 -1

[m s ]

Odesilatel zpráv:

[cm] [m3.s-1]

Platnost SPA pro úsek toku:

Bdělost

400 290

Spytihněv - Veselí
Kritické místo:

Pohotovost

500 417

Ohrožení

600 566

N-leté průtoky:

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

360

510

580

740

820

3 -1

[m s ]

Četnost hlášení SPA:

Povodí Moravy - obsluha VD Spytihněv

I.

1 x denně

II.

4 x denně

III.

3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu:

Spojení na adresáta:

Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Otrokovice

577680302, 577680501

MěÚ Napajedla, OÚ Spytihněv

MěÚ Uherské Hradiště

720402008, 724191861 , 739488476

OÚ Babice, OÚ Huštěnovice, MěÚ Staré Město,
OÚ Kostelany, OÚ Nedakonice, MěÚ Kunovice,
MěÚ Uherský Ostroh, MěÚ Hodonín, MěÚ Veselí
nad Moravou

KrÚ Zlínského kraje

731555122, 731555114

VHD Povodí Moravy Brno 541 211 737, 541 637 250
KOPIS HZS Zlín

RPP ČHMÚ Brno

950670299, 950670222, 602590878,
725120510

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]

V. - XI.

[cm]

XII. - IV.

791

11.07.1997

680

13.03.1981

695

09.08.1985

643

24.02.1977

688

27.07.1960

611

30.12.1954

668

15.05.1962

594

10.02.1966

669

02.06.2010

683

31.03.2006

Popis umístění proﬁlu :

200 m pod jezem, pravý břeh

345

[ Generováno : 09.04.2019 ]
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POVODŇOVÝ PLÁN PRO OBEC TLUMAČOV
Záznam o aktualizaci
Pořadové
číslo
1
2
3
4
5

Datum aktualizace
Plánovaná
-

Skutečná
16.5.2014
25.2.2015
21.9.2016
5.12.2018
2.5.2019

Aktualizaci provedl
Odbor
RO
RO
RO
RO
RO

Jméno
Ing. Antonín Jonášek
Petr Horka
Petr Horka
Petr Horka
Ing. Jan Rýdel

Podpis

Soupis změn
Aktualizace
číslo
1
2
3
4
5

Strana

Bod č.

18
18
18
18
7
8

B3
B3
B3
B3
A.3.4.
A.3.6.

8
13, 14
16

A.3.7.
A.6.1.
B.1.

19, 20
21
21
25
28, 29
31

B.4.
B.5.
B.6.
C
D
D

Vypracoval:

Schválil:

Aktualizace:

Platí od:

Podstata změny
Aktualizace povodňové komise obce Tlumačov
Aktualizace povodňové komise obce Tlumačov
Aktualizace povodňové komise obce Tlumačov
Aktualizace povodňové komise obce Tlumačov
Aktualizace záplavového pásma
Úprava ohrožených objektů – ulice Sportovní
ubytovací objekt zrušen (č.p. 209)
Upraven název – Klub obce na Zábraní
Zrušena obecní policie
Zrušena obecní policie, kontakt na předsedu PK ORP
zrušen a přesunut o kap. B.4.
Aktualizace PK ORP
Sousední PK ORP
Ostatní důležitá telefonní čísla
Ohrožené objekty a místa soustředění evak. obyvatel
Evidenční listy hlásných profilů
Aktualizace záplavového území (22.6.2016)
Aktualizuje:
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KM
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549

KM 172,230
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8
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7

KM 171,615

KM 17

1,180

546

KM
BETONOVÝ MOST

545

4
54
3
54

9
KM 16

KM 1
70

KM 1
7

0,899

,635

0,190

,855

KM

16

9,4

50

542

KM 17

170,887

KM

16

8 ,9

45

54 1

540

KM 16

539

538

8,400

KM 16

7,935

KM

70
6 ,7
16

J
IVÝ
BL
HY
PO

EZ

46
6 ,6
16

E
OJ

NA

KM

16

7,
24

5

KM
ÍTO
PŘ

KM

537

KM

166

,780

536

KM
5 ,9
16

KM 1

6 6,40

.L
EL
OC

5

53 5

KM
6 ,7
16

Legenda

K
ÍTO
PŘ

Aktivní zóna Moravy

Ä rozliv Q100

Morava Q20 kraj Zlín

Ä

Morava Q5 kraj Zlín

Aktivní zóna přítoků Moravy

Rozliv Q100 přítoků Moravy

rozliv Q500

rozliv Q50

Ä
Ä

KM 16

5,975

KM

63
5,9
16

533

rozliv Q10
rozliv Q5
rozliv Q2
Q20
384
662
668
651
660
649

2

Q10
319
564
589
582
590
588

53

Q5
258
466
512
514
521
525

534

Ä rozliv Q20

Æ

povodeň 7/1997
Q1
135
239
341
363
367
375

OK
OT

kapacity koryta

Morava Q100 kraj Zlín

profil / průtok v m3/s
Morava Olomouc
Bečva Dluhonice
Morava Kroměříž
Morava Spytihněv
Morava pod Olšavou
Morava Strážnice
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476
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776
744
756
730

Zodp.projektant Vypracoval
Kreslil
Vedoucí útvaru
Ing. Gimun
Ing. Gimun
Ing. Iva Jelínková Ing. Iva Jelínková
Ing. Iva Jelínková
Kraj: Zlínský
Objednatel: Povodí Moravy s.p..

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ TOKU MORAVA
km PB 131,650, LB 133,020 - 186,800 LB rozliv 196,200

kraj Zlínský

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
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830
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