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Anotace 
VASIL, D. Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Žermanice: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 67 

s. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík. 

Diplomová práce se zabývá tématem ochrany obyvatelstva na vymezeném území pod 

vodním dílem Žermanice.  Úvodní část práce se věnuje ochraně při povodních a zařazováním 

přehrad mezi prvky kritické infrastruktury v ČR a v zahraničí. Uvádí členění vodních děl a 

přehrad, jejich druhy, kategorizaci a technicko-bezpečnostní dohled. Dále jsou zmíněny 

možné příčiny poruch vodních děl, s nimi spojené zvláštní povodně a příklady katastrof, ke 

kterým v minulosti došlo. Diplomová práce obsahuje informace o samotném vodním díle 

Žermanice, jeho historii a další charakteristiky. Je zhodnocen současný stav ochrany pod 

vodním dílem a předpokládaný průběh zvláštních povodní. Poslední část obsahuje analýzy 

rizik  a z nich vycházející navrhovaná opatření k účinnější ochraně obyvatel nacházejících se 

pod vodním dílem. 

Klíčová slova: vodní dílo, zvláštní povodeň, ochrana obyvatelstva, kritická 

infrastruktura 

Summary 

VASIL, D. Protection of Population Downstream of Žermanice Hydraulic Structure: 

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014, 

67 p. Works leader: doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík. 

This thesis deals with the protection of the population in a particular territory 

downstream of Žermanice hydraulic structure. The first part is dedicated to the flood control 

and the classification of the dams between the elements of the critical infrastructure in the 

Czech Republic and foreign countries. Provides a breakdown of water and dams, their types, 

classifications, and safety supervision. The following are mentioned possible causes of failure 

of hydraulic structures associated with them and examples of special flood disasters in 

history. The thesis contains information about water work Žermanice, its history, and other 

characteristics. It assessed the current state of protection under the water works and the 

expected conduct of special flood. The last part contains risk analysis and the resulting 

proposed measures for effective protection of the population living below the water work. 
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1. Úvod 
„Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací.“  

Thalés z Milétu 

Voda, nezkrotný živel, který je součástí života každého z nás. Díky vodě je na Zemi 

život. Je nám, od dávných dob, pomocníkem v oblastech zemědělství, energetickém či 

výrobním průmyslu. 

Nemalý hospodářský a společenský význam má již od dob starého Egypta zadržování 

vody. Vznikají nejvýznamnější a možná nejsložitější inženýrské stavby minulosti, ale i 

dnešního světa – přehrady. Člověk je buduje všude – na řekách, v údolích či v blízkosti 

horských velikánů. Kromě výše zmíněného využití, mohou přehrady sloužit k regulování 

množství vody pod samotnými vodními díly a v neposlední řadě k ochraně obyvatelstva. 

 Následky zvláštních povodní vzniknuvších pod vodním dílem Žermanice, nacházející 

se v blízkosti mého bydliště, by se mě a mých blízkých jistojistě dotkly osobně. Právě tato 

skutečnost byla jedním z důvodů výběru tématu mé diplomové práce. Následky těchto 

povodní by měly na dané území katastrofální účinek. Nejlepší ochranou je dle mého názoru 

prevence a snaha o zmírnění možných následků v případě vzniku mimořádných událostí na 

vodním díle. 

Cílem práce je analyzovat rizika souvisejících s ohrožením vodního díla Žermanice. 

Zhodnotit možná poškození vodního díla, připravenost a možnosti informování obyvatelstva 

na mimořádné události na území obcí Žermanice a Horní Bludovice. Vypracování a 

vyhodnocení příslušných analýz. Odhalení možných nedostatků a návrh opatření na jejich 

odstranění. 

Cíle práce: 

• analyzovat rizika souvisejících s ohrožením VD Žermanice, 
• zhodnotit možná poškození vodního díla, 
• zhodnotit připravenost a možnosti informování obyvatelstva, 
• analýza rizik, 
• odhalení nedostatků a návrh opatření na jejich odstranění.  
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2. Rešerše 
Při studiu problematiky vodních děl a zvláštních povodní jsem se setkal s následující 

literaturou a právními předpisy. 

BRADLOW, Daniel D, Alessandro PALMIERI a Salman M SALMAN. 

Regulatory frameworks for dam safety: a comparative study. Washington, D.C.: World 

Bank, c2002, xiv, 159 p. ISBN 08-213-5191-5.[17] 

Studie zabývající se regulačními rámci pro bezpečnost hrází některých států. Byla 

koncipována a připravena v reakci na rostoucí obavy z bezpečnosti přehrad. Mimo jiné 

obsahuje otázky týkající se bezpečného provozu, výstavby či rekonstrukcí přehrad. 

WATER, Department of Primary Industries and, Alessandro PALMIERI a 

Salman M SALMAN. Guidelines for the construction of earth-fill dams: a comparative 

study. Hobart, Tas: Dept. of Primary Industries and Water, 2008, xiv, 159 p. ISBN 978-

072-4664-672.[52] 

 Studie zabývající se podrobnostmi a zabezpečením výstavby přehrad většího rozsahu. 

Jsou zde uvedeny zkušenosti z oblasti problematiky zabezpečení přehrad z řady zemí. 

ICOLD: International Commission on Large Dams [online]. 2014 [cit. 2014-02-

23]. Dostupné z: http://www.icold-cigb.org/.[27] 

Oficiální internetové stránky Mezinárodní komise pro velké přehrady. Jsou zde 

uvedeny informace od historického rázu a uvedeny nehody, ke kterým v minulosti došlo. 

Uvádí databázi velkých přehrad na základě různých parametrů, dle výšky hráze, typu 

použitého materiálu,  funkce či umístění. 

BERNATÍK, Aleš; MALÉŘOVÁ, Lenka: Analýza rizik území. 1.vyd. Ostrava: Edice 

SPBI, 2010. 83s. ISBN 978-80-7385-082-1.[1] 

Publikace se zabývá rozdělením mimořádných událostí, problematikou přepravy 

nebezpečných látek a také principy analýzy rizik. Jsou zde uvedeny nejčastěji se vyskytující 

kvantitativní, semikvantitativní a kvalitativní analýzy. 
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KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše: Ochrana obyvatelstva. 1.vyd. Ostrava: Edice 

SPBI, 2005. 145 s. ISBN: 80-86634-70-1.[5] 

Publikace uvádí vznik a vývoj ochrany obyvatelstva na území ČR. Obsahuje základní 

pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, evakuaci či nouzové přežití.  

BROSCH, Otto: Povodí Odry. Ostrava 2005. 323s. ISBN 80-7342-048-1.[43] 

Kniha seznamuje čtenáře s povodím Odry ve Slezsku a na Moravě od dob historických až po 

současnost. Jsou zde uvedeny způsoby úpravy vodních toků, významné povodně let minulých 

či popsána jednotlivá vodní díla povodí, Žermanickou přehradu nevyjímaje. 

Česko. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, 

101, 273/2010, s. 3914-3994. Dostupný také z WWW: <www.mvcr.cz/soubor/sbirka-

zakonudokumenty-sb101-10-pdf.aspx>.[12] 

Právní předpis zabývající se problematikou povrchových a odpadních vod, ochrany 

před povodněmi a vodními díly.  
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3. Vymezení základních pojmů a právních předpisů 
Kapitola obsahuje souhrn a vysvětlení základních pojmů, které jsou obsaženy v této 

práci. Jedná se o pojmy z oblasti zvláštních povodní, ochrany obyvatelstva, vodohospodářství 

či analýzy rizik. Rovněž je v kapitole uveden souhrn právních předpisů z oblasti povodňové 

ochrany a související legislativa. 

Pojmy z oblasti analýzy rizik 
Analýza – metoda založená na podrobném rozložení celku na jednotlivé části, cílem je 

pochopit povahu celku a stanovení důležitých vlastností.[1] 

Hodnocení rizik – proces kvantitativního hodnocení pravděpodobnosti vzniku 

nežádoucích událostí a jejich dopadů, s ohledem na negativní vliv na zdraví a životy osob, 

majetek a životní prostředí.[1] 

Nebezpečí – vlastnost nebezpečné látky, fyzická nebo fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku havárie.[1] 

Přijatelnost rizika – porovnání hodnoty odhadnutého rizika vyšetřované události s 

mezní přijatelností rizika.[1] 

Porucha – stav, kdy došlo k poškození objektu a není dál schopen vykonávat svou 

funkci.[1] 

Pravděpodobnost – míra vzniku rizika.[1] 

Riziko – pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností.[1] 

Scénář – předem určený sled událostí, které ve svém důsledku vedou ke škodám, 

nežádoucím následkům na základě aktivace škodlivého potenciálu nebezpečí.[1] 

Pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva 
Evakuace – souhrn opatření zabezpečující přemístění osob, hospodářského zvířectva a 

věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území.[2] 

Integrovaný záchranný systém (IZS) – koordinovaný postup základních a ostatních 

složek IZS při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních 

prací.[6] 

Kritická infrastruktura (KI) – prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.[3] 
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Krizová situace (KS) – mimořádná událost, při které je vyhlášen některý z krizových 

stavů.[4] 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí.[5] 

Mimořádná událost (MU) – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.[5] 

Varování – komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé MU nebo 

KS obyvatelstvu.[5] 

Vyrozumění – komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé MU nebo KS orgánům 

krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám dle havarijního nebo krizového plánu.[5] 

Záchranné práce – činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí.[6] 

Pojmy z oblasti zvláštních povodní 
Blesková povodeň – tento pojem není zatím uveden v žádném právním předpise, ale 

je používán jak odborníky, tak veřejností a znamená povodeň způsobenou krátkodobými 

přívalovými dešti, která má lokální charakter a způsobuje velké škody.[7] 

Digitální povodňový plán – elektronické zpracování textové, datové a grafické části 

povodňového plánu.[8] 

Hlásné profily povodňové služby – jsou místa na vodních tocích, které slouží ke 

sledování průběhu povodně. Jsou rozděleny do tří kategorií.[9] 

Hlásný profil kategorie A – vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na 

významných vodních tocích, informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k 

ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní 

povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.[8] 

Hlásný profil kategorie B – profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení 

opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni, jsou zřizovány krajskými 

úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.[8] 

Hlásný profil kategorie C – účelové profily umístěné na vodních tocích, které mohou 

zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. [8] 



15 
 

Kategorie VD – z hlediska TBD se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle 

ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení 

funkcí a užitků ve veřejném zájmu.[10] 

Manipulační řád – soubor předpisů, zásad a směrnic určených k nakládání s 

povrchovými vodami z hlediska účelného a hospodárného využití vody, ochrany a zlepšení 

její jakosti v souladu se zájmy ochrany životního prostředí.[9] 

Povodí – území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k 

určitému místu vodního toku.[9] 

Povodňový plán – dokument obsahující souhrn organizačních a technických opatření 

potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech, majetku, společnosti a 

životním prostředí v rámci určitého územního celku.[8] 

Průtoková (průlomová) vlna – vyvolává prudké zvýšení průtoků a vodních stavů a je 

charakteristická vysokou rychlostí (až 50 km/hod), značnými destrukčními účinky (ničení 

mostů, železnic, cest, budov, ochranných hrází), extrémními průtoky (významně převyšují 

hodnoty tzv. stoleté povodně), ohrožením rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená 

záplavová území při přirozených povodních), vysokou pravděpodobností ohrožených lidských 

životů a majetku v zasaženém území.[11] 

Stupně povodňové aktivity (SPA) – z hlediska bezpečnosti vodního díla vyjadřují 

míru povodňového nebezpečí vázaného na mezní nebo kritické hodnoty s ohledem na 

bezpečnost, stabilitu a možnosti poruch a havárií na vodním díle.[11] 

Technicko-bezpečnostní dohled (TBD) – zjišťování technického stavu vodního díla 

ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin 

jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jejich 

deformací, sledování průsaku vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření 

ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritickým hodnotám. Jeho součástí je i 

vypracování návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků.[12] 

Území ohrožené zvláštní povodní – území, které může být při vzniku zvláštní 

povodně zaplaveno vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru 

po toku končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku 

přirozené povodně, s dobou opakování 100 let, který vymezuje záplavové území. Na úseku 

toku pod tímto území se postupuje podle územně příslušného povodňového plánu. Jejich 

rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem.[11] 

Vodoprávní úřady – Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí.[9] 
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Vodní díla (VD) – stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s 

vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům.[9] 

Vodní útvar – vymezitelné významné soustředění povrchových nebo podzemních vod 

v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými 

vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu.[9] 

Vodní zdroj – vodní útvar povrchové a podzemní vody, kterou lze použít pro 

uspokojení potřeb člověka.[9] 

Záplavové území – administrativně určené území, které může být zaplaveno vodou v 

případě povodně.[9] 

Zvláštní povodeň – povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) 

vodního díla vzdouvající nebo akumulující vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na 

vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním 

dílem. Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek teroristické nebo vojenské 

činnosti.[11] 

Právní úprava ochrany před povodněmi 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů [12], zejména Hlava IX Ochrana před povodněmi – definuje 

pojmy povodeň, povodňová opatření, povodňové plány, povodňové prohlídky, stupně 

povodňové aktivity, záplavová území apod. Ustanovuje předpovědní a hlásnou povodňovou 

službu, povodňové záchranné a zabezpečovací práce. Dále stanovuje povodňové orgány a 

ostatní účastníky ochrany před povodněmi, náklady na opatření na ochranu před povodněmi, a 

samozřejmě i dokumentaci a vyhodnocení povodní. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů [6] – vymezuje IZS a její složky, jejich působnost, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události, při záchranných 

a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu (dále jen „krizové stavy“). 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů [4] – definuje krizové řízení jako souhrn řídících 

činností včetně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 

rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti 

s řešením krizové situace. 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých zákonů – upravuje přípravu a hospodářských opatření pro krizové stavy a přijetí 

hospodářských opatření pro vyhlášení krizových stavů. Stanoví pravomoc vlády a správních 

úřadů, práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských 

opatření pro krizové stavy. 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území) – stanovuje zásady 

poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou 

a také postup předcházející poskytnutí státní pomoci. 

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 

díly – definuje kritéria pro jednotlivé kategorie vodních děl a upravuje rozsah a četnost 

provádění technicko-bezpečnostního dohledu. 

Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl – stanovuje obsahy manipulačních a provozních řádů. 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva – stanovuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob provádění 

evakuace, způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva. 

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a 

stanovování záplavových území – stanovuje způsob a rozsah zpracování návrhu 

záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto 

záplavového území vodoprávním úřadem. 

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 

toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků – stanovuje 

seznam významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou 

vodních toků, obsah a náležitosti žádosti nezbytné k rozhodnutí o určení správce drobného 

vodního toku. 
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Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti 

přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999) – obsahuje výčet povinností a oprávnění 

vlastníků vodohospodářských děl. Mimo jiné je to povinnost udržovat dílo v trvale dobrém a 

provozuschopném stavu tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, majetku a 

vodohospodářských, jakož i jiných chráněných zájmů. 

Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků 

zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000) 

[11] – specifikuje postup kvantifikace zvláštních povodní, stanovuje stupně povodňové 

aktivity při nebezpečí zvláštní povodně a rozsah území ohroženého zvláštní povodní. 

Metodický pokyn č. 14/95 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu 

ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005) – 

vymezuje vodní díla, pro která se plán zpracovává a stanovuje postup při jeho zpracování. 

Odvětvová norma vodního hospodářství TNV 752931 Povodňové plány – slouží 

pro vypracování povodňových plánů, správních celků a nemovitostí ohrožených povodněmi. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik – upravuje problematiku vyhodnocování a zvládání povodňových 

rizik v souladu s Evropským právem. 
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4. Ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury 
Kapitola se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva při povodních a ochranou 

kritické infrastruktury. Poukazuje na rozdílnost při zařazování vodních děl mezi prvky 

kritické infrastruktury ve vybraných zemích a související legislativu. 

4.1 Ochrana obyvatelstva 
V České republice je ochrana obyvatelstva definována zákonem č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Zabývá se především 

varováním obyvatelstva, evakuací, ukrytím, nouzovým přežitím a mnoha dalšími opatřeními, 

která mohou vést k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku, zachování kulturních 

hodnot a životního prostředí s ohledem na ekonomické možnosti státu. Ústředním orgánem 

ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra. 

Opatření ochrany obyvatelstva uskutečňují složky Integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“), především pak Hasičským záchranným sborem České republiky 

(dále jen „HZS ČR“).  

IZS je základním pilířem při koordinování činností a postupů jeho základních složek 

při přípravě na MU a při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a 

válečného stavu. Základním předpokladem pro efektivní realizaci opatření ochrany 

obyvatelstva je jejich zapracování v havarijních a krizových plánech a plánech obrany.[5] 

Další právní předpisy zabývající se ochranou obyvatelstva a povodňovou ochranou 

jsou uvedeny v kapitole 3. 

4.2 Ochrana před povodněmi 
Je to so uhrn činností a postupů před, během a po povodních, které jsou určeny k 

předcházení či zabránění ohrožení obyvatelstva, majetku a životního prostředí. Ochrana je 

zajišťována zejména systematickou prevencí a operativními opatřeními, která jsou prováděna 

podle povodňových plánů a dojde-li k vyhlášení krizového stavu, podle krizových plánů. 

Ochrana před povodněmi zahrnuje tři úrovně povodňových opatření. První je příprava na 

povodně, další jsou opatření během povodně a třetí opatření po povodni.[12] 
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4.2.1 Přípravná opatření mimo povodně 

Mezi základní opatření, jenž jsou prováděna v období před povodněmi patří: 

• stanovení záplavových území, z hlediska zvláštních povodní se jedná o území 

ohrožené zvláštní povodní. Jedná se o území, které může být zaplaveno vodou při 

vzniku zvláštní povodně a je stanoveno kulminační hladinou při zvláštní povodni. 

Toto území končí v profilu, kde poklesne kulminační průtok na hodnotu přirozené 

povodně s dobou opakování Q100, 

• stanovení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity a zhotovení povodňových 

plánů, 

• povodňové prohlídky, které jsou organizovány minimálně jednou ročně povodňovými 

orgány, kterými se zjišťují závady na VD nebo v území ohroženém zvláštní povodní, 

které by mohly zvýšit následky povodně, 

• příprava předpovědní povodňové služby, hlásná povodňové služby a povodňových 

orgánů, které jsou popsány výše, 

• provádění technické a organizační přípravy, 

• tvorba hmotných povodňových rezerv, 

• příprava účastníků povodňové ochrany.[11][12] 

4.2.2 Opatření při nebezpečí a během povodní 

Mezi základní opatření v období předcházející povodni či za povodně patří: 

• činnost předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, 

• zahájení činnosti hlídkové služby, 

• varování obyvatelstva, evakuace, povodňové zabezpečovací a záchranné práce, 

zajišťují se náhradní funkce a služby v postiženém území, 

• zahájení činnosti pořádkové služby, 

• vyhledávají a identifikace zemřelých osob, 

• veterinární prevence, vyhledávání a likvidace uhynulých zvířat.[12] 
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Povodňové zabezpečovací práce 
Jedná se o technická opatření prováděná při nebezpečí povodní nebo za povodní. Tyto 

opatření mají zmírnit průběh a dopady zvláštních povodní. Patří zde čištění koryta vodního toku, 

zajištění hráze proti přelití či protržení, dočasné uzavření protržených hrází,  montáž 

protipovodňových zábran, ochrana vody před znečištěním, ochrana území před sesuvy půdy. 

Zabezpečovací práce zajišťují vlastníci vodních děl. Vlastníci vodních děl I. a II. kategorie mají 

povinnost spolupracovat s pověřeným pracovníkem technicko-bezpečnostní dohled.[12] 

Povodňové záchranné práce 

Jde o souhrn organizačních a technických opatření, která jsou prováděna během povodně 

k ochraně životů a majetku. Síly a prostředky k výkonu těchto opatření provádí složky 

integrovaného záchranného systému ve spolupráci s povodňovými orgány.[12] 

4.2.3 Opatření po povodních 

V období po povodni nastává vyhodnocení provedených opatření, součet 

povodňových škod a jejich likvidace. Začíná proces obnovy území spojený také 

s dokumentačními a evidenčními pracemi. Je nutné zajištění nouzového přežití osobám bez 

přístřeší, provedení pohřebních služeb, likvidace uhynulé zvěře a odpadového hospodářství. 

Mezi doporučená opatření, jenž popisují způsob chování postiženého obyvatelstva při 

návratu do svých domovů, patří: 

• kontrola celého domu, narušení statiky, elektrických, vodovodních a kanalizačních 

rozvodů, 

• likvidace kontaminovaných potravin, plodin, uhynulého zvířectva, 

• užívání hygienikem ověřených zdrojů pitné vody, 

• dekontaminace, chemické ošetření a prověření kvality vody, 

• dokumentace a nahlášení pojistné události, 

• aktivní spolupráce na likvidaci následků povodní. 
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4.3 Ochrana kritické infrastruktury a vodní díla 
Jaká je cena za bezpečí lidského života, majetku či životního prostředí? Cena za to, že 

vodní dílo bude v takovém stavu, že narušení jeho funkce nebude mít závažný dopad na 

bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 

ekonomiku státu? 

Tím, jak se vybrané státy liší ve způsobu zařazování přehrad mezi prvky kritické 

infrastruktury, se zabývá tato kapitola.  

4.3.1 Historické souvislosti vývoje kritické infrastruktury 

Požadavek správného fungování infrastruktury společnosti není ničím novým, jak se 

lze dozvědět z historie. Římské impérium nebo středověké čínské císařství jsou příklady 

společností, jež znaly důležitost společenské infrastruktury, a proto ji ochraňovaly vojenskou 

silou nebo náboženstvím. A pakliže společenská infrastruktura přestala plnit své funkce, došlo 

ke kolapsu. Příkladem budiž kolaps římského impéria, které se rozpadlo především z 

vnitřních příčin (nefunkční infrastruktura státu) a nájezdy barbarů rozpad jen dovršily.[13] 

Přístupy k ochraně kritické infrastruktury se dlouhodobě vyvíjejí, a to nejen v 

zahraničí, ale i u nás. Vývoj v posledních 50 letech zaznamenal různorodost priorit v její 

ochraně. Zatímco v polovině minulého století byla prioritou hrozba jaderného napadení, o 30 

let později začalo převládat ohrožení živelními pohromami.[14] 

V současné době je řada prvků kritické infrastruktury zaměřena především na časté 

výskyty a vážné problémy s terorismem a se zvládáním jeho následků. Stále živá je hrozba 

teroristických útoků na všech místech světa, je tedy velice důležité ochránit infrastrukturu 

před těmito útoky, které v případě ničivých následků mohou zapříčinit výpadek infrastruktury 

velkých rozsahů a nefunkčnost některých jejích prvků na několik hodin nebo i dní. 

Nelze opomenout ani možnost zničení infrastruktury z důvodu živelných katastrof, 

které tu byly v minulosti a budou tu i nadále. Nelze ovlivnit přírodní živly, které mohou 

způsobit mohutné vichřice, vlny tsunami, zemětřesení, výbuchy sopek či atd.[15] 
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4.3.2 Zařazení vodních děl do kritické infrastruktury v ČR 

Zařazení se provádí dle Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury, ze dne 22. prosince 2010.[16] 

Vláda nařizuje [4] zařazení dle průřezových a odvětvových kritérií. 

Vodní dílo Žermanice žádné z níže uvedených průřezových či odvětvových kritérií 

nesplňuje a tudíž není zařazena mezi prvky kritické infrastruktury. 

Průřezová kritéria 
Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko obětí s 

mezní hodnotou  

• více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou hospitalizací po 

dobu delší než 24 hodin, 

• ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 

0,5% hrubého domácího produktu, nebo 

• dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života 

postihujícího více než 125 000 osob.[16] 

Odvětvová kritéria 
Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou uvedena v příloze k 

tomuto nařízení. 

II. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

• zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných 

obyvatel nejméně 125 000, 

• úpravna vody o minimálním výkonu 3 000 l/s, 

• vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m3.[16] 
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4.3.3 Zařazení vodních děl do kritické infrastruktury ve vybraných zemích 

Informace uvedené v této kapitole jsou přeloženy ze zahraničních zdrojů [17][52] a 

některé výrazy nemusí být překladově zcela synonymní. 

Pro porovnání jsou uvedeny státy: Rakousko, Švýcarsko a Velká Británie. Další, ve 

srovnání s Českou republikou, poněkud exotičtější země (např. Austrálie, Jihoafrická 

republika, Indie apod.), jsou uvedeny v Příloze 1. 

Rakousko 
Zákonem zabývajícím se bezpečností přehrad na území Rakouska je vodní zákonA a 

vychází převážně z legislativních opatření Mezinárodní komise velkých přehrad (ICOLD)B

• mají hráz vyšší než 30 m, 

. 

Dle tohoto vodního zákona, jsou mezi prvky KI zařazovány přehrady, jenž: 

• mají kapacitu větší než 500 000 m3, 

• mají významný vliv na povodí v sousedních zemích (např. na spodním toku Dunaje). 

Výše jmenované přehrady podléhají jurisdikci Nejvyššího vodního úřadu spolkového 

ministerstva pro zemědělství a lesnictvíC

Další přehrady jsou pak v řízení okresních či místních správ. Regulaci přehrad KI má 

na starosti dozorčí sekce FMAF (FDSS). FDSS má na starosti výroční bezpečnostní správy 

jednotlivých VD a spolupracuje s rakouskou komisí pro přehrady

. 

D

                                                 
A the Federal Water Law 
B International Commission on Large Dams (ICOLD) 
C the Supreme Water Authority in the Federal Ministry of Agriculture and Forestry (FMAF) 
D the Austrian Commission on Dams 

. Primární odpovědnost za 

bezpečnost hráze má její majitel. Je-li přehrada kvalifikována jako součást KI, musí majitel 

jmenovat kvalifikované bezpečnostní inženýry pro dohled nad hrází. Na výstavbu hrází 

dohlíží vodoprávní úřad a provádí rovněž závěrečnou zkoušku. Ta zahrnuje externí technické 

posouzení způsobilosti hráze a až poté, je-li v še v pořádku, dojde k jejímu naplnění. 

Samozřejmostí je provádění pravidelných každoročních kontrol zahrnujících kontroly 

vizuální, expertní měření a pravidelný sběr dat. Každých 10 let je přehrada vyčerpána a 

provedena komplexní kontrola bezpečnosti hráze. Jsou zpracovávány rovněž nouzové plány a 

plány varování obyvatelstva.[17] 
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Švýcarsko 

Základem pro bezpečnost, regulaci a dohled nad vodními díly je federální zákon o 

vodní policii z roku 1877E, ve znění pozdějších předpisů. Článek 3, tohoto zákona (z roku 

1953), stanovuje kroky k zajištění bezpečnosti hráze s ohledem na údržbu a dopady války. 

Prováděcí vyhláška z roku 1998F

• hráz je vysoká minimálně 25 m, 

 přerozděluje řízení přehrad na federální a kantonální úrovně. 

Rovněž určuje za přehrady KI ty, které splňují následující podmínky: 

• hráz má výšku minimálně 15 m a zároveň minimální kapacitu 50 000 m3, 

• hráz má výšku minimálně 10 m a zároveň minimální kapacitu 1 000 000 m3. 

Výše jmenované přehrady jsou pod dohledem švýcarského národního úřadu pro vodní 

hospodářství a geologiiG

• konstrukční bezpečnosti, 

. Přehrady nesplňující jmenované požadavky nejsou zařazeny mezi 

subjekty KI a jsou pod dohledem jednotlivých kantonů. 

Zvláštní pozornost na VD je věnována: 

• monitorování situace, 

• a nouzovému plánování. 

Výstavbu nových přehrad a rekonstrukci stávajících musí schválit k tomuto určený 

dohledový orgán příslušného kantonuH

• s výškou hráze větší než 40 m, 

. Před kolaudací stavby musí mít majitel přehrady 

vypracovanou závěrečnou zprávu, která obsahuje mimo jiné informace o geologických testech 

prováděných v místě stavby). Dozorčí orgán musí provést kontrolu těchto dokumentů a až 

poté může dojít k napuštění hráze. Za pravidelné kontroly je zodpovědný majitel VD. 

Kontroly obsahují mimo jiné provozní zkoušky vypouštěcích ventilů, měřící zkoušky 

odolnosti hráze atd. Jednou za měsíc je prováděno ruční měření. Bezpečnostní inženýři pak 

provádění jednou ročně mechanickou a vizuální kontrolu. 

Geologové musí společně se stavebními inženýry provést minimálně jednou za 5 let 

kontrolu vodního díla: 

•  kapacitou větší než 1 000 000 m3. 

Výsledky těchto kontrol jsou předávány nadřízenému orgánu. 

                                                 
E Bundesgesetz über die Wasserpolizei, June 22, 1877 
F Verordnung über die Sicherheit von Stauanlagen, Stauanlagenverordnung (STAV) 
G the Swiss Federal Office for Water Management and Geology 
H the Aufsichtsbehorde = supervising autority 
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Majitelé vodních děl s kapacitou větší než 2 000 000 m3 jsou povinni udržovat trvale 

schopný systém varování v oblastech ohrožených zvláštní povodní pod vodním dílem a 

v případě abnormálního stavu VD, nastalé živelné pohromy či sabotáže, neprodleně varovat 

obyvatelstvo a informovat řídící orgán.[17] 

Velká Británie 
Nejdůležitějším právním předpisem ve Velké Británii, jenž se týká bezpečnosti 

vodních děl, je zákon o přehradáchI

• přehrady s kapacitou větší než 25 000 m3, 

. Ten vstoupil v platnost v roce 1991.  Dle tohoto zákona 

jsou pak vybrané přehrady zařazovány do KI VB: 

• jenž zároveň nespadají do působnosti zákona o dolech a lomechJ

Dle zákona RA musí orgány místní správy vést evidenci všech vybraných VD v dané 

oblasti. Za bezpečnost a ochranu vodních děl jsou pak zodpovědní vlastníci/provozovatelé 

vodních děl. Zákon vyjmenovává jasné postupy určené k výstavbě či rekonstrukci přehrad. 

Před uvedením přehrady do provozu, musí být, kvalifikovaným inženýrem, vydán certifikát o 

možné kapacitě naplnění dané přehrady. Po třech letech užívaní přehrady a následné kontrole 

hráze vodního díla, je vydáno konečné osvědčení o způsobu a užívání VD. V příloze tohoto 

dokumentu jsou uvedeny provedené kontroly a prohlídky VD a případné závady. Závěrečný 

certifikát je vydán po 5 letech užívání přehrady. Dále jsou prováděny nezávislé pravidelné 

kontroly vodního díla stavebním technikem a to alespoň každé dva roky. Vlastník přehrady 

musí vést pravidelné přehledy o bezpečnosti vodního díla, stavu hladiny a případném 

prosakování VD. Rovněž vede deník o montážích či opravách na vodním díle.[17] 

  

. 

                                                 
I the 1975 Reservoirs Act (RA) 
J the Mines and Quarries (Tip) Act of 1969 
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4.3.4 Porovnání kritérií pro zařazení mezi prvky kritické infrastruktury 

Mezinárodní komise pro velké přehrady (ICOLD) se zasazuje o neustálé zlepšování 

bezpečnosti přehrad. Tato organizace v současnosti působí jako poradní orgán v 95 zemích 

světa, na 5 kontinentech. Aktuálně eviduje více než 45 000 velkých přehrad. Více než 

polovina těchto hrází se nachází v rozvojových zemích. Dochází ke zpřísňování podmínek na 

výstavbu, jenž byly právě v těchto zemích v minulosti brány v pozadí. Dochází tak ke 

snižování rizika poruch na vodních dílech a tím pádem ke zvýšení ochrany obyvatel, majetku, 

životního prostředí a ekonomické stabilitě. 

Co se týče samotného srovnání kritérií pro zařazování mezi prvky kritické 

infrastruktury, oceňuji přerozdělení v České republice na obecné průřezové kritéria, jenž jsou 

společné pro všechny prvky, a následné upřesňující odvětvové,  např. pro vodní hospodářství, 

v našem případě konkrétně přehrady. Na rozdíl od zahraničí obsahují kritéria o odhadovaných 

ztrátách na životech či majetku, počet obyvatel ohrožených absencí zásobování vodou či 

odhadovaný ekonomický dopad. 

Kritéria Austrálie, Indie, JAR, Nového Zélandu, Rakouska, Rumunska a Švýcarska, 

přičemž všechny tyto země jsou členy ICOLD, jsou vesměs podobná. Zahrnují nejčastěji 

výšku hráze, kapacitu přehrady a průtok. 

Velká Británie zohledňuje při zařazování mezi prvky KI především kapacitu přehrad, 

mimo těch, jenž spadají do zákona o dolech a lomechK

Přestože Žermanická přehrada není zařazena mezi prvky kritické infrastruktury České 

republiky, mohla by v být součástí kritické infrastruktury například ve Švýcarsku. V této zemi 

totiž splňuje požadavky pro zařazení mezi prvky a to jak minimální výšku hráze, tak kapacitu 

nádrže. Minimální výška je 10 m a kapacita 1 mil. m3. Parametry Výška hráze VD Žermanice 

je 30 m a maximální zadržovaný objem vody činí 25,33 mil. m3. 

. 

Specifické kritéria má USA. Jako uskupení padesáti státu mají samozřejmě centrální 

federální kritéria, jenž jsou společné pro všechny státy, a zahrnují kapacitu a průtočnost. Na 

úrovni jednotlivých států pak platí mnohdy zcela odlišné kritéria, což je vzhledem k rozloze a 

ekologické rozmanitosti spojených států zcela logické. 

                                                 
K the Mines and Quarries (Tip) Act of 1969 



 

 
 

Tabulka 1: Kritérií zařazování přehrad do kritické infrastruktury [vlastní] 

Poznámky: 

(1) dalšími odvětvovými kritérii jsou: zásobování vodou pro > 125 000 osob, úpravna vody o výkonu > 3 000 l/s 

(2) zároveň nesmí spadat do působnosti zákona o lomech (the Mines and Quarries (tip) Act of 1969) 

(3) uvedeny kritéria dle federálního zákona, dle zákonů jednotlivých států dále zohledněny: potencionální nebezpečnost, velikost a stav přehrady 

 

 

Země 

Kritérium 

Výška hráze 
[m] 

Šířka hráze 
[m] 

Kapacita 
[m3] 

Průtok 
[m3/s] 

Neobvyklý 
design hráze 

Zvýšené 
riziko na 
zdraví a 
majetek 

Vliv na 
povodí 

sousedních 
zemí 

Zastavěná 
oblast po 
proudu do 

[km] 

Počet 
mrtvých 

/ zraněných 

Ekonomický 
dopad 

[% HDP] 

Počet osob 
bez 

nezbytných 
služeb 

Austrálie 15 
10 

- 
500 

- 
1 mil. 

- 
2 000 

- 
ano 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Česká 
republika (1) - - 100 mil. - - - - - 250 / 2 500 0,5 125 000 

Indie 15 
10 

- 
500 

- 
1 mil. 

- 
2 000 

- 
ano 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

JAR 5 - 50 000 - - ano - - - - - 
Nový  
Zéland 3 - 20 000 - - - - - - - - 

Rakousko 30 - 500 000 - - - ano - - - - 
Rumunsko 10 - 10 mil. - - - - 10 - - - 

Švýcarsko 
25 
15 
10 

- 
- 
- 

- 
50 000 
1 mil. 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Velká  
Británie (2) - - 25 000 - - - - - - - - 

USA (3) 7,62 - - 61 674 - - - - - - - 
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5. Vodní nádrže a přehrady 
Vodní dílo je podle vodního zákona stavba, která vzdouvá a zadržuje vodu, reguluje 

odtokový režim povrchových vod, dále slouží k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, 

chrání před škodlivými účinky vod, upravuje vodní poměry, atd. Pod pojmem vodní díla se 

myslí zejména přehrady, hráze, vodní nádrže, zdrže, jezy a další.[12] 

5.1 Dělení vodních nádrží a přehrad 
Dělení vodních nádrží a přehrad je možné z několika hledisek. Vodní nádrže můžeme 

děli podle vzniku, umístění, účelu a cyklu hospodaření. Přehrady členíme podle 

převládajícího materiálu, ze kterého jsou postaveny, konstrukce či statického působení.[18] 

a) Dělení dle vzniku 

Podle vzniku můžeme vodní nádrže dělit na přírodní a uměle vytvořené. Mezi přírodní 

patří jezera vzniklá tektonickou, vulkanickou, krasovou činností nebo jezera ledovcového 

původu. Umělé nádrže byly vytvořeny člověkem. Tyto nádrže mají vzdouvací tělesa (hráze). 

b) Dělení dle umístění 

Vzhledem k umístění vodního toku můžeme nádrže dělit na protékané, jenž leží přímo 

na vodním toku a neprotékané s uměle vybudovaným přívodem a odvodem vody. 

c) Dělení dle funkce 

Podle požadované funkce můžeme nádrže dělit na zásobní, které jsou budovány 

k zajištění odběru a zlepšení průtoku v tocích. Dalším typem jsou ochranné, jenž slouží k 

regulaci povodňových průtoků. Dalšími typy jsou nádrže rekreační, nádrže pro energetické 

účely, k úpravě vlastností vody a zachycení splavenin a hromadění odpadů. Samozřejmostí je 

využití jedné nádrže k více účelům. 

d) Dělení dle cyklu nádrže 

Doba, během které dojde k vyprázdnění a opětovnému naplnění nádrže, je cyklus 

nádrže. Nádrže dělíme na ty s ročním neboli sezónním cyklem odtoku, s víceletým cyklem 

odtoku, s krátkodobým cyklem odtoku, kdy dojde k cyklu během pár dní či týdnů, a nádrže 

s nepravidelným cyklem, u kterých dochází pouze k příležitostnému odběru. 
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Obrázek 1: Betonová hráz – Grande Dixence (CH) [19] 

 

Obrázek 2: Ocelová hráz – Redridge (USA) [20] 

 

Obrázek 3: Dřevěná hráz – Baitings Dam (UK) [21] 

 

Obrázek 4: Hráz z lomového zdiva - VD Pastviny [22] 

e) Dělení dle hlavního stavebního materiálu 

Konstrukční uspořádání a statické působení na přehrady je nejvýrazněji ovlivněno 

vlastnostmi stavebních hmot, ze kterých jsou přehrady postaveny (Obrázky 1-4). Podle 

materiálu můžeme přehrady dělit na: 

• přehrady z betonu (prostý, železový nebo předpjatý beton), 

• přehrady z oceli (pevné, pohyblivé), 

• přehrady ze dřeva (s kamennou zátěží, bez kamenné zátěže), 

• přehrady z lomového zdiva, 

• přehrady z místních materiálů (zemní, kamenité, zonální), 

• přehrady kombinované.[23] 
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f) Dělení dle konstrukce a statického působení 

Vliv na způsob přenášení tlaků vody do podloží mají především vlastnosti stavebních 

materiálů a jejich konstrukce. Síly se mohou od zatížení přehrady do podloží přenášet tížným 

účinkem, klenbovým účinkem nebo spojením s podložím. Podle konstrukce a statického 

působení se rozdělují na přehrady: 

• z nesoudržných a málo soudržných materiálů, 

• tížné (masivní, duté, pilířové), 

• klenbové (jedno obloukové, více obloukové), 

• členěné (deskové, klenbové, kupolové), 

• zvláštní typy (kotvené, předpjaté, z dílců).[23] 

5.2 Přehrady v ČR 
Vodní díla a jejich výstavba mají v českých zemích bohatou historii sahající až k 

počátku 19. století. V současné době vodní díla, respektive vodní nádrže plní svou 

nezastupitelnou funkci při hospodaření s povrchovou vodou (správě povodí a vodních toků), 

ať už se jedná o zásobování pitnou vodou, ochranu před povodněmi, zlepšení odtokových 

poměrů, využití energetického potenciálu, odběry akumulované vody pro průmyslové a 

zemědělské účely nebo účely rekreační.[24] 

Velké množství přehrad se buduje pro potřeby energetiky. Přestože výkony vodních 

elektráren jsou nízké, jejich provoz má velmi malý dopad na životní prostředí a díky svým 

výborným vlastnostem umožňují udržet stabilní úroveň elektrické sítě. Najetí hydroelektrárny 

na plný výkon z klidového stavu je otázkou několika minut, čímž je možné pružně reagovat 

na výkyvy ve spotřebě elektrické energie, navíc lze vodní elektrárnu snadno ovládat dálkově 

(například celá vltavská kaskáda je ovládána dálkově). Dále se vodní nádrže využívají pro 

rekreaci, chov ryb atd. Většinou nádrž plní více účelů zároveň.[25] 

V současnosti je v ČR podle kritérií Mezinárodní komise velkých přehrad (ICOLD) 

118 přehrad.  
Tabulka 2: Žebříček přehrad v ČR dle rozlohy [25] 

Pořadí Přehrada Rozloha 
[ha] 

Hloubka 
[m] 

Objem  
[mil. m3] 

Rok 
dokončení 

1. Lipno I. 4910 22 306 1957 
2. Orlík 2546 74 717 1960 
3. Novomlýnská 1668 7,8 88 1988 

23. Žermanice 247 28 25 1957 
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5.3 Přehrady ve světě 
Počet přehrad, rybníků a jezer ve světě je obrovský. ICOLD vede databázi vodních 

děl. Podmínkou pro zařazení do databáze je výška hráze 15 metrů nebo 10 - 15 metrů a objem 

nádrže víc jak 3 miliony m3. Největší výstavba přehrad probíhala v letech 1970 až 1979. S 

rostoucí populací lidí rostly také nároky na vodu, její kvalitu a spotřebu.[26] 

Tabulka 3: Žebříček světových přehrad podle výšky hráze [27] 

Pořadí Přehrada Výška 
hráze [m] Stát Účel 

1. Rogun 335 Tádžikistán • Hydroenergetika 
• Zavlažování 

2. Bakhtiyari 315 Írán • Hydroenergetika 
• Ochrana před povodněmi 

3. Jinping 305 Čína • Hydroenergetika 
• Ochrana před povodněmi 

4. Nurek 300 Tádžikistán • Zavlažování 
• Hydroenergetika 

5. Xiaowan 292 Čína 

• Hydroenergetika 
• Ochrana před povodněmi 
• Zavlažování 
• Nalepšování průtoků  

a rybné hospodářství 
6. Grande Dixence 285 Švýcarsko • Hydroenergetika 

7. Xiluodu 278 Čína 

• Hydroenergetika 
• Ochrana před povodněmi 
• Nalepšování průtoků  

a rybné hospodářství 

8. Inguri 272 Georgia • Hydroenergetika 
• Zavlažování 

9. Manuel Moreno Torres 
(Chicoasén) 262 Mexiko • Hydroenergetika 

10. Vajont 262 Itálie • Hydroenergetika 

neurčeno Žermanice 30 ČR 

• Zásobování vodou 
• Ochrana před povodněmi 
• Rekreace 
• Hydroelektrárna 
• Nalepšování průtoků 

Většina přehrad vedených v databázi ICOLD jsou jednoúčelové, tvoří 71,7 % 

z celkového počtu. Zbylých 28,3% jsou tedy přehrady víceúčelové. Nejčastějším účelem 

přehrad je zavlažování. Hlavní využití jednoúčelových (Graf 1) a víceúčelových přehrad 

(Graf 2) je uvedeno níže: 

• zavlažování, 

• hydroelektrárny, 

• zásobování vodou, 
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• ochrana před povodněmi, 

• rekreace, 

• nalepšování průtoků a rybné hospodářství, 

• ostatní.[26] 

 
Graf 1: Využití jednoúčelových přehrad [vlastní] 
 

 
Graf 2: Využití víceúčelových přehrad [vlastní] 

 Z obou grafů (Graf 1 a Graf 2) na první pohled vyplývá dominance přehrad pro účely 

zavlažování v případě jednoúčelových přehrad a jen minimální počet přehrad určených jen 

pro účely nalepšování průtoků či rybné hospodářství. Častou druhotnou funkcí přehrad bývá, 

povodňová ochrana, rekreace či výše zmiňované rybné hospodářství. 

5.4 Technicko-bezpečnostní dohled 
Technicko-bezpečnostní dohled (TBD) je zaveden k vyhledávání, hodnocení a 

přijímání opatření sloužících k zabezpečení vodního díla, k zajištění jeho spolehlivosti a 

odstranění všech jevů a skutečností, které mohou způsobit poškození nebo protržení hráze 

vodního díla. 

V rámci stanovení a zajištění bezpečnosti nad vodními díly jsou stanoveny [28]: 

• povinnosti určené subjektům, které zabezpečují výstavbu vodních děl, 

• povinnosti určené provozovatelům vodních děl, upravující jejich provoz, opravy a 

případné ukončení provozu, 

• povinnosti určené státu, který stanovuje povinnosti subjektům a kontroluje jejich 

dodržování. 
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TBD a.s. je pověřena provádět kontrolu nad vodními díly ústředním vodoprávním 

úřadem (Ministerstvo zemědělství). Pověření platí pro vodní díla všech kategorií (I. - IV.). 

Mezi hlavní úkoly TBD patří [28]: 

• programové pozorování vodního díla 

• provádění měření 

• provádění zkoušek na vybraných vodních dílech 

• vyhodnocování informací zjištěných při měření 

• analýza výsledků 

• stanovení návrhu k odstranění nedostatků 

• stanovení nouzových opatření 

• dokumentace a tvorba závěrečných zpráv 

5.4.1 Legislativa 

Výkon technicko-bezpečnostního dohledu upravuje [28]: 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,[12] 

• vyhláška č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.[10] 

5.4.2 Kategorie vodních děl z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu 

Z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly, ve smyslu zákona o 

vodách [12], lze vodní díla rozdělit, dle jejich významu do I. až IV. kategorie, podle rizika 

ohrožení lidských životů, možných škod na majetek a životní prostředí.[24] 

Vodní dílo I. kategorie 

Dojde-li na vodním díle ke vzniku mimořádné události či krizové situace v souvislosti 

se vznikem zvláštní povodně, může dojít k ohrožení desítek tisíc osob. Nastane-li poškození 

či protržení hráze vodního díla, může být následná oprava hráze velmi nákladná a 

technologicky složitá. V území, nacházejícím se pod vodním dílem, pak logicky dojde ke 

rozsáhlému poškození či narušení veřejné infrastruktury. Škody při přerušení dopravy či 

průmyslové výroby mohou být nenahraditelné. Následky v přírodě a životním prostředí by 

byly rovněž vysoké a obnova by trvala řadu let. Protržení vodního díla I. kategorie by mělo 

ekonomické důsledky, které by se mohly dotknout celého státu.[10] 
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Vodní dílo II. kategorie 

Dojde-li na vodním díle ke vzniku mimořádné události či krizové situace v souvislosti 

se vznikem zvláštní povodně, mohou být ohroženy stovky až tisíce osob. V případě protržení 

hráze vodního díla by mohlo dojít k vysokým ztrátám na životech. Poškození hráze by bylo 

takového rozsahu, že jeho oprava, popř. obnova by byla velmi nákladná a složitá. V území, 

nacházejícím se pod vodním dílem, by mohlo dojít ke zničení, poškození či narušení veřejné 

infrastruktury. Škody vzniklé přerušením dopravy či průmyslové výroby by byly značné. 

Následky v přírodě a životním prostředí by byly vysoké a jejich obnova by mohla trvat řadu 

měsíců až let. Škody by celkově mohly překročit význam vyššího územního celku.[10] 

Vodní dílo III. kategorie 

Dojde-li na vodním díle ke vzniku mimořádné události či krizové situace v souvislosti 

se vznikem zvláštní povodně, může nastat ohrožení životů osob. Poškození hráze vodního díla 

by měla být takového rozsahu, že její oprava bude proveditelná. V území nacházejícím se pod 

vodním díle by mohlo dojít k narušení veřejné infrastruktury. škody vzniklé přerušením 

dopravy a průmyslové výroby by byly nahraditelné. Škody na přírodě a životním prostředí by 

byly značné a následná obnova by mohla trvat týdny. Škody by celkově nepřekročily význam 

vyššího územního celku.[10] 

Vodní dílo IV. kategorie 

Dojde-li na vodním díle ke vzniku mimořádné události či krizové situace v souvislosti 

se vznikem zvláštní povodně, mohou být ohroženy desítky lidí. Poškozením hráze vodního 

díla by pravděpodobně nemělo dojít ke ztrátě na životech a následná oprava hráze by měla být 

proveditelná. V území pod vodním dílem by došlo jen k velmi malým materiálním škodám. 

Poškození přírody a životního prostředí by bylo nepatrné a jejich obnova by trvala v řádu dnů 

až týdnů.[10] 
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5.5 Možné příčiny poruch 
Příčiny, při kterých může dojít k porušení hrází, je možné dělit následovně [29]: 

• ztráta stability způsobená v důsledku: 

usmyknutí, které se může vyskytnout v tělese hráze nebo v jejím podloží, 

příčných trhlin nebo sesuvů. 

• přelití hráze v důsledku: 

málo dimenzovaného přelivu, nedosahujícího potřebné kapacity, 

špatné manipulace obsluhy, 

sesuvu v nádrži nebo jeho blízkosti, 

zvětšeného průtoku. 

• průsaky: 

tělesem hráze, 

podložím. 

• eroze proudem vody v nádrži nebo působením vln, 

• teroristický útok či sabotáž. 

5.6 Zvláštní povodeň 
Zvláštní povodeň je definována jako povodeň, která je způsobena poruchou nebo 

protržením hráze vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu. Může se také jednat o 

nouzové řešení kritické situace na vodním díle, který vyvolá vznik krizové situace na území 

pod vodním dílem.  

Zvláštní povodeň se dělí na tři typy, podle povahy situace, která může vzniknout při 

stavbě nebo při provozu vodního díla [11]: 

• 1. typ – vzniká při protržení hráze vodního díla, 

• 2. typ – vzniká při poruše na hradící konstrukci vodního díla (neřízený odtok vody 

přes bezpečnostní nebo výpustné zařízení, 

• 3. typ – vzniká při nouzovém řešení kritických situací na vodním díle (vypouštění 

vody z důvodu bezpečnosti vodního díla).[30] 
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5.6.1 Stupně povodňové aktivity 

Úrovně stupňů povodňové aktivity (SPA) jsou stanoveny k jednotlivým hlásným 

profilům na vodním toku, jejich platnost je ale vztažena k delšímu úseku vodního toku. Dle 

SPA jsou řízeny všechny protipovodňové aktivity daného úseku. Vyjadřují míru 

povodňového nebezpečí vázaného na mezní nebo kritické hodnoty z hlediska bezpečnosti, 

stability a možných poruch a havárií vodních děl. Stupně povodňové aktivity jsou 

vyhlašovány a odvolávány příslušnými povodňovými orgány. 

Tabulka 4 popisuje parametry stupňů povodňové aktivity na hlásném profilu kategorie 

A, jenž se nachází přibližně 300 metrů po proudu pod hrází VD Žermanice (Obrázek 10).[31]  

Tabulka 4: Stupně povodňové aktivity hlásného profilu pod VD Žermanice [32] 

Stupeň povodňové aktivity Množství vody 
[cm] 

Průtok  
[m3/s] 

I. SPA – stav bdělosti 84,0 15,0 

II. SPA – stav pohotovosti 107,0 20,0 

III. SPA – stav ohrožení 150,0 30,0 

1. SPA – stav bdělosti 

Nastává, dojde-li k dosažení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečností z hlediska bezpečnosti VD nebo dojde-li ke zjištění mimořádných okolností na 

VD, které by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Svou činnost zahajuje hlídková služba 

na příslušném VD, které je ohroženo.[31] 

2. SPA – stav pohotovosti 

Navrhuje vlastník (správce) VD, dojde-li k při překročení stanovených mezních 

hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti VD. Dosažené hodnoty oznámí 

neprodleně vlastník příslušným povodňovým orgánům, které vyhlásí 2.SPA na území 

ohroženém zvláštní povodní, dále oznámí vyhlášení 2.SPA správci vodního toku a 

hasičskému záchrannému sboru kraje. Dojde k zahájení zabezpečovacích prácí na VD.[31] 

3. SPA – stav ohrožení 

Navrhuje vlastník (správce) VD, dojde- li k dosažení kritických hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti VD a možnosti vzniku kritické situace na VD dle 

vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu. Vlastník neprodleně oznámí dosažení 

hodnot, skutečností pro vyhlášení 3.SPA příslušným povodňovým orgánům, které tento SPA 
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vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní. Současně nařídí zabezpečovací a dle potřeby 

záchranné práce a evakuaci. Správci vodního toku a hasičskému záchrannému sboru kraje 

nastalou situaci oznámí vlastník VD. Dále organizuje povodňové zabezpečovací práce s cílem 

zabránit přelití či protržení hráze VD, případně může zajistit provizorní uzavření protržené 

hráze VD.[31] 

5.6.2 Zvláštní povodně v ČR 

Nejtragičtější havárií na vodním díle v historii České republiky je povodeň přehrady 

na Bílé Desné v Jizerských horách (Obrázek 5). Stavba probíhala v letech 1912 – 1915. 

Zemní sypaná hráz, která v době tragédie obsahovala 260 000 m3 vody,  se protrhla 18.9.1916 

a způsobila smrt 62 osob a rozsáhlé škody na majetku nacházejícím se pod vodním dílem. 

Chyba byla dle pozdějšího řešení ve špatně vypracovaném projektu i technologii stavby. 

K další zvláštní povodni došlo v roce 2002. Způsobilo ji přelití vody přes hráz rybníku 

Velký Zlatohlav do Velkého Bělčického rybníka a následné přelití a protrhnutí jeho hráze. 

V roce 2002 došlo ještě k protržení hráze Melínského a následně i Metelského 

rybníka. Došlo k usmrcení jedné osoby a stejně jako v předchozím případě k rozsáhlým 

škodám na majetku.[33][34] 

  



39 
 

5.6.3 Zvláštní povodně v zahraničí 

Zvláštní povodně v zahraničí měly v některých případech mnohem tragičtější dopady. 

Například při povodni na čínské přehradě Pan–Čchiao v srpnu 1975, kterou způsobil tajfun 

Nina, vznikla průlomová vlna 10 km široká a 3-7 m vysoká. Zahynulo 26 000 osob. Dalších 

145 000 lidí zemřelo po následném hladomoru a epidemiích. Povodeň zasáhla oblasti o 

rozloze tisíců kilometrů čtverečních.[35] 

Další známou katastrofou je protržení přehrady The South Fork v USA. Zde došlo 

v roce 1889 v důsledku vydatných dešťů a špatné údržby ke zničení níže položeného města 

Johnstown a ztrátě 2 206 lidských životů (Obrázek 5).[36] 

Na přehradě Vajont v Itálii došlo v říjnu roku 1963 k sesuvu skal, stromů a zeminy. 

Následovalo vytvoření 250 m vysoké vlny, která se přehoupla přes hráz a smetla pod ní stojící 

městečka. O život přišlo 2 000 osob.[37]  

 
Obrázek 5: Město Desná po zvláštní povodni na 

přehradě Bílá Desná [38] 
 

 
Obrázek 6: Městečko Johnstown po katastrofě na 

přehradě The South Fork [39] 
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6. Vodní dílo Žermanice 
Účelem vodního díla Žermanice (Obrázek 7) je zásobení podniků ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a Biocel Paskov a.s. provozní vodou, dále pak nalepšování průtoků v toku pod 

přehradou a výroba elektrické energie. Nádrž a její okolí je vyhledávaným rekreačním 

místem.[40] 

Vodní dílo je zařazeno do I. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu, 

jeho provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik se sídlem v Ostravě. 

 
Obrázek 7: Segmentové uzávěry bezpečnostního přelivu žermanické přehrady [41] 

6.1 Lokalita vodního díla 
Přehrada Žermanice se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek – Místek 

(Obrázek 8) a leží na řece Lučině (Příloha 4). Správu zajišťuje státní podnik Povodí Odry. 

 

Obrázek 8: Poloha přehrady Žermanice [42] 
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6.2 Historie vodního díla 
Myšlenku postavit jednou přehradu na řece Lučině obsahoval už přehradní program 

z roku 1911, tehdy ovšem v jiné lokalitě – u Šumbarku (dnes městská část Havířova). Po 

druhé světové válce byla údolní nádrž u Žermanic v roce 1946 zařazena do prvního 

poválečného přehradního programu. V letech 1947-1948 proběhly rozsáhlé sondovací práce. 

První stavební práce začaly v roce 1951. Betonáž zdi probíhala v letech 1953-1957. Původně 

byla přehrada postavena pro zásobování Vítkovických železáren, jenž se na nákladech stavby 

finančně podílely. V roce 1977 přibylo také zásobování závodu na výrobu celuózy v Paskově. 

Druhým účelem byla ochrana před povodněmi.[43] 

Údolní nádrž na Lučině u Žermanic pro zásobení ostravského průmyslu provozní 

vodou byla vybudována v letech 1951 až 1957. Nedostatečná vodnost vlastní Lučiny si 

vyžádala vybudování převodu vody z řeky Morávky, který byl dokončen v roce 1959. Systém 

vodohospodářských děl v povodí Morávky a Lučiny doplnila později vybudovaná nádrž na 

Morávce.[40] 

6.3 Určení přehradního místa, konstrukce hráze a objemu nádrže 
Přehradní profil byl dán morfologicky. Geologický průzkum v místě budoucí hráze 

ukazoval značnou složitost geologických poměrů pro její založení i určení maximální výšky 

vzduté hladiny. O definitivním způsobu založení přehradní zdi bylo tudíž rozhodnuto až po 

úplném otevření stavební jámy. Dle požadavků na množství vody pro ostravský průmysl 

vzrostla velikost objemu nádrže z původních 9 mil. m3 až n a 2 5 mil. m3. Objem nádrže 

limitovaly jak zmíněné geologické podmínky, tak malá vodnost řeky Lučiny.[43] 

6.4 Geologické podloží 
Hráz je založena v prostředí složitých geologických poměrů (Obrázek 9) s potřebnými 

konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží.  Jakost skalního podloží tvořeného břidlicí a 

těšinitem je v levém břehu dobrá. Pravý břeh byl v době výstavby silně rozrušen a rozmělněná 

břidlice pod těšinitovým příkrovem byla patrně v dřívějších dobách řekou odnesena. 

K sesouvání pravého svahu docházelo také při otevření stavební jámy. Betonáž a konstrukční 

provedení přehradní zdi  byly tomuto problému uzpůsobeny.[43] 

Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podloží tvoří nezbytnou 

součást péče o bezpečný provoz vodního díla.[40] 
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Obrázek 9: Skladba podloží v okolí žermanické přehrady [53] 

6.5 Hlavní technické parametry 
Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116 600 m3 je 30 m vysoká a 500 m 

dlouhá. Nádrž zaplavuje území řeky Lučiny o délce 5,5 km, při zatopené ploše 248,4 ha a 

maximální hloubce 28 m. Plocha povodí nádrže činí 45,5 km2. 

Hrázové těleso je pro převádění vod vybaveno dvěma spodními výpustmi o průměru 

1,2 m a třemi hrazenými přelivy šířky osmi metrů. Spodní výpustí je možné vypouštět 

maximálně 16,7 m3.s-1, kapacita přelivu je 58 m3.s-1.  

V roce 1964 byla ve strojovně přehrady instalována malá Francisova turbína o výkonu 

0,05 MW. V roce 1994 byla doplněna turbínou typu Bánki s výkonem 0,09 MW.  

Celkový objem zadržené vody dosahuje 25,3274 mil. m3. Nádržní prostor je rozdělen 

na části retenční, zásobní a stálé nadržení. Retenčním neboli ochranným prostorem je možné 

při průchodu povodní snížit stoletý průtok z 80 m3.s-1 na 20 m3.s-1.[43] 

Tabulka 5: Parametry vodního díla Žermanice [40] 

Parametr Množství Jednotka 

Povodí nádrže 45,5 km2 
Délka hráze v koruně 502,0 m 
Max. výška hráze 32,0 m 
Celkový objem nádrže 25,3 mil. m3 

• zásobní 18,5 mil. m3 
• retenční 5,8 mil. m3 
• stálý 1,0 mil. m3 

Délka záplavy 5,5 km 
Šířka záplavy 2,2 km 
Zatopená plocha 248,0 ha 
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Obrázek 10: Příčný řez hrází vodního díla Žermanice [40] 

Legenda k Obrázku 10, popisující hráze a okolí hráze žermanické přehrady [40]: 

1. hradící segment 

2. brýlový uzávěr 

3. rozstřikovací uzávěr 

4. injekční třířadá clona 

5. fortifikační injektáž 

6. obklad ze žuly (a. – těšinit, b. - jílovitá břidlice) 

6.6 Hydrologické poměry v profilu vodního díla 
Lučina je podhorským beskydským tokem a její horní úsek má zřetelně bystřinný 

charakter o vysokém podélném sklonu dna řádově v procentech. Ten ve střední trati nad 

nádrží Žermanice klesá na 7 až 10 ‰, pod nádrží k ústí pak na 2 ‰. Průměrná velikost 

zrnitosti splaveninového materiálu dna se pohybuje pod nádrží mezi 50 - 60 mm, níže na 

úrovni Šenova 20 - 30 mm. 

Charakter toku od pramene po konec zátopy přehrady Žermanice má povahu bystřiny, 

pod nádrží se údolní niva Lučiny rozevírá a řeka je spíše nížinného typu s četnými meandry a 

s poměrně širokým inundačním územím okolo. Regulační zásahy do koryta Lučiny se datují 

od dvacátých let minulého století, kdy první souvislejší úpravy byly provedeny od v okolí 

Ostravy. Potřeba úpravy v souvislejší délce vyplynula hlavně z ovlivnění tohoto prostoru 

důlní těžbou a jí vyvolanými poklesy terénu na povrchu. Pod Lučinou se na spodním úseku 
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těžilo uhlí více než 100 let (v důlních polích Hermenegild - později Zárubek, a Trojice) a 

zaklesávání koryta při zpětném vzdouvání povodňových průtoků z Ostravice, která pod ústí 

Lučiny neklesala, způsobovalo v tomto exponovaném území četné problémy. 

Rozsah záplavového území odpovídá popsaným regulačním zásahům, které zde byly 

dříve provedeny. Úpravy koryta spolu s retenčním účinkem údolní nádrže Žermanice se 

projevují tak, že ve výustní trati jsou vyloučeny všechny plošné rozlivy, resp. že ty se za 

povodní omezují pouze na zúžený pruh okolo toku, kde nepůsobí významnějších škod.  

Z hlediska vodohospodářské bilance jsou přirozené průtokové poměry v Lučině 

ovlivněny převodem vody z povodí řeky Morávky. Nejvíce je tento vliv patrný v bilančním 

profilu na přítoku do nádrže Žermanice (zde v průměrném roce o +1,91 m3/s), pod ní se 

odběrem vody pro průmysl (ArcelorMittal - 0,67 m3/s a Biocel Paskov - 0,19 m3/s) toto 

navýšení průtoku snižuje (na +1,32 m3/s). Odběr vody pro objekt rybného hospodářství těsně 

pod přehradou Žermanice (0,15 m3/s) se bilančně neprojeví, protože prakticky beze změny se 

hned vrací do toku, k profilu ústí se ale změna průtoku opět pak zvýší (na +1,85 m3/s) v 

důsledku vypouštění vod z ČOV osmdesátitisícového města Havířov (+0,165 m3/s) a z 

ArcelorMittal (0,445 m3/s - všechna data za rok 2010).[32] 

6.7 Historie poruch na vodním díle 
Atmosférické vlivy a zejména intenzivní silniční provoz po koruně hráze včetně zimní 

údržby se čase nepříznivě odrazily na jejím stavu porušením izolace, korozí a neprůchodností 

odvodnění. Vizuálně se špatný stav projevoval odkloněním betonového zábradlí. V roce 1999 

musela být tudíž provedena generální rekonstrukce. Zábradlí a silniční těleso byly odstraněny 

až na úroveň železobetonových bloků vlastní přehradní zdi a byly vybudovány nově, 

s použitím moderních, odolnějších materiálů. Původní betonové zábradlí bylo nahrazeno 

opracovaným kamenem se zachováním architektonického vzhledu. 

Zajímavým problémem přehrady je pomalý zdvih a náklon několika přehradních bloků 

zjistitelný jen pravidelným měřením. Odborná expertiza v roce 1981 vyslovila závěr, že tento 

jev je důsledkem dlouhodobé hydraulické konsolidace geologicky složitého podloží. Dle 

analýzy provedené v roce 1995 je vývoj náklonu bloků charakterizován maximální hodnotou 

náklonu 2,8 mm a svislého posunu 5,5 mm za deset let. To ve spojitosti s dlouhodobě 

ustálenými hodnotami dalších pravidelných měření (tlaky v podloží, průsaky) prokázalo 

dostatečnou stabilitu přehradní zdi. V současné době je vypracováván komplexní 

matematický model, který umožní prognózu chování hrázového tělesa zpřesnit.[43]  
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7. Současný stav ochrany obyvatelstva pod vodním 

dílem Žermanice 
Kapitola pojednává o současném stavu zabezpečení a organizace ochrany pod vodním 

dílem v obcích Žermanice a Horní Bludovice. Jsou zde uvedeny informace o povodňových 

orgánech na jednotlivých úrovních, jednotlivé plány, technické opatření, způsoby informování 

obyvatelstva a možné dopady v případě havárie na vodním díle.  

7.1 Popis záplavového území 
Obec Žermanice se nachází v okrese Frýdek – Místek, pod hrází Žermanické přehrady, 

kolem řeky Lučiny, která z nádrže vytéká. Obytná zástavba obce tvořená převážně rodinnými 

domy je rozptýlená kolem místních komunikací. Obec je známá turistickým ruchem, proto se 

zde kromě obytné zástavby nachází značný počet objektů individuální rekreace. Nadmořská 

výška se pohybuje průměrně kolem 268 m n.m. Obec má 235 obyvatel.[44] 

Obec Horní Bludovice spadá do okresu Karviná a přímo hraničí s městem Havířov, 

obcí Horní Těrlicko a obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Horní Bludovice leží mezi 

dvěma vodními díly, a to Žermanickou a Těrlickou vodní nádrží. Horní Bludovice jsou 

položeny v pestrém a členitém terénu na rozhraní Ostravské plošiny a Pobeskydské 

pahorkatiny v nadmořských výškách od 260 do 344 metrů. Povrch je zvlněný, zčásti rozrušen 

hloubkovou erozí místní vodní sítě s častými stržemi. Obec má asi 2 000 obyvatel.[45] 

Při zvláštní povodni na území obcí Žermanice a Horní Bludovice nedojde průlomovou 

vlnou k ohrožení žádného zařízení sociální péče, školského či zdravotnického zařízení. 

Naopak přímo ohrožen je Obecní úřad v Horních Bludovicích. 

Mapa záplavového území je uvedena v Příloze 3.  

7.2 Organizace protipovodňové ochrany 
Kapitola se zabývá úkoly povodňových orgánů pod VD Žermanice na jednotlivých 

úrovních, tedy na úkoly obcí, ORP či vlastníka VD – Povodí Odry s.p. 

Povodňové orgány obcí 

Obce Žermanice i Horní Bludovice mají zřízenou povodňovou komisi. V případě 

vzniku zvláštní povodně pod VD Žermanice budou aktivována rovněž povodňová komise 
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obce s rozšířenou působností – Havířov, do jejíž působnosti území ohrožené zvláštní povodní 

spadá, a správce VD.[12] 

K hlavním úkolům povodňových orgánů obcí patří následující úkoly [12]: 

• spolupráce při zpracovávání věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků 

pozemků a objektů v záplavovém území. 

• zpracování povodňového plánu obce. 

• zabezpečení provádění povodňových prohlídek. 

• zajištění dostatečného počtu sil a prostředků k záchranným a likvidačním pracím. 

• zajištění varování obyvatelstva ve svém správním obvodu. 

• informování o vzniku a průběhu povodně povodňové orgány ORP a povodňové 

orgány sousedních obcí. 

• vyhlášení a odvolání jednotlivých stupňů povodňové aktivity. 

• ukládání a organizace opatření potřebných k ochraně před povodněmi. 

• zabezpečení a organizace evakuace obyvatelstva. 

• zabezpečení hygienické a zdravotnické péče v ohroženém území. 

• zjištění rozsahu povodňových škod a podání zprávy povodňovému orgánu ORP.  

Povodňové orgány obce s rozšířenou působností 

Organizace protipovodňových opatření pod VD Žermanice zabezpečuje povodňový 

orgán ORP - Havířov. Do protipovodňových opatření řadíme veškeré činnosti zahrnující 

přípravu na povodňové situace, řízení a kontrolu činností probíhajících během povodní a po 

nich.  

Mezi hlavní činnosti povodňových orgánů na úrovni ORP řadíme [12]: 

• spolupráci při zpracování věcné a grafické části povodňových plánů obcí v 

záplavovém území. 

• zpracování povodňového plánu ORP. 

• zabezpečení provádění povodňových prohlídek. 

• školení pracovníků povodňových orgánů. 

• ukládání informací o změnách manipulačních řádů v rámci zajištění bezpečnosti 

vlastníkům VD. 

• organizace a koordinace hlásné povodňové služby. 



47 
 

• informovat o vzniku a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, 

povodňové orgány sousedních obcí, správce povodí, český hydrometeorologický ústav 

a HZS ČR. 

• vyhlašování a odvolávání jednotlivých SPO. 

• ukládat a organizovat opatření sloužící k ochraně před povodněmi (ve spolupráci s 

povodňovými orgány obcí). 

• zabezpečení hygienické a zdravotnické péče v ohroženém území (ve spolupráci s 

povodňovými orgány obcí). 

• nařízení mimořádné manipulace na vodním díle ve svém správním obvodu (v případě 

nesvolání povodňové komise kraje). 

Povodí Odry 

Ohrožené území nacházející se pod VD Žermanice je ve správě Povodí Odry. Ta 

provádí na daném území všechny činnosti, které souvisí se zjišťováním a vyhodnocováním 

stavu povrchových a podzemních vod, včetně správy vodních toků, jejichž správce bylo 

Povodí Odry určeno. 

Úkoly Povodí Odry v rámci ochrany před povodněmi jsou [12]: 

• spolupráce při tvorbě povodňových plánů. 

• zajišťování prohlídek vodních děl (ve spolupráci s povodňovými orgány obcí). 

• poskytování podnětů k opatřením v záplavovém území povodňovým orgánům. 

• vydání odborných stanovisek k povodňovým plánům obcí ve svém správním obvodu. 

• vyhodnocení informací hlásné povodňové služby a hydrologické situace v povodí. 

• vyhodnocení a předání informací od hlásné povodňové služby a hydrologické situace 

v povodí povodňovým orgánům. 

• upozornění povodňových orgánů a účastníků ochrany před povodněmi na nebezpečí 

vzniku zvláštní povodně (ve spolupráci s vlastníky vodních děl). 

• účast na školení pracovníků povodňových orgánů. 

• zabezpečení sil a prostředků k provádění zabezpečovacích prací. 

• zajišťování provádění opatření podle povodňových plánů. 

• zajišťování prohlídek vodních děl po povodních, odhadů škod, posouzení účelností 

provedených opatření, vypracování zprávy o povodni. 

• zajišťování obnovovacích prácí na vodních dílech a tocích ve svém správním obvodu. 
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7.3 Protipovodňové plány 
Kapitola se zabývá povodňovými plány a plánem ochran území před zvláštní povodní.  

Povodňový plán 

Obce Žermanice i Horní Bludovice, nacházející se v záplavovém území, mají 

zpracován povodňový plán. Tuto povinnost ukládá vodní zákon [12] a musí jej vypracovat 

každá obec, která se nachází v blízkosti vodního toku a je tudíž ohrožena povodní. Toto 

opatření by mělo mít pozitivní vliv na rychlost a koordinaci při provádění zabezpečovacích 

prací a provádění evakuace z ohroženého území. Rovněž na aktivizaci povodňových orgánů a 

účastníků v ochraně obyvatelstva.  

Další informace o území pod vodním dílem jsou zaznamenány v povodňovém plánu 

obce s rozšířenou působností – Havířov a nově i v digitálním povodňovém plánu. 

Plány zmiňovaných obcí a ORP mi dány k dispozici nebyly. Na veškeré otázky, 

potřebné k vypracování práce, mi však bylo zodpovězeno pomocí e-mailové komunikace či 

osobního pohovoru. 

Úkolem dokumentace obsažené v povodňových plánech je zajištění včasného a 

spolehlivého získání a přenosu informací o vývoji povodně. Stejně tak stanovení 

směrodatných limitů SPA, ovlivnění odtokového režimu, organizace a přípravy 

zabezpečovacích prací, způsobu zajištění aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a 

hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací či zajištění 

základních funkcí v území. 

Obsahem povodňového plánu je: 

• věcná část – údaje potřebné k zajištění ochrany před povodněmi, zdroj a rozsah 

nebezpečí, směrodatné limity pro vyhlášení SPA. 

• organizační část – seznamy a úkoly účastníků ochrany před povodněmi, struktura 

povodňové služby, předpovědní a hlásná služba, způsoby spojení. 

• grafická část – grafické přílohy a mapy záplavového území.[9] 

Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 

Úvodní část je věnovaná možnostem vzniku zvláštní povodně, jejímu vzniku, průběhu 

a dopadům. Dále plán obsahuje identifikační údaje o vodním díle, popis záplavového území s 

přiloženými mapovými podklady, směrodatné limity vyhlášení SPA či způsob ovlivnění 

odtokového režimu. Plán stanovuje předpokládaný postup pro řešení konkrétního druhu 
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krizové situace na konkrétním území. Obsahuje krizové postupy a  zásady, druhy přijímaných 

krizových opatření, způsob nasazení sil  a prostředků a jejich zabezpečení.[31] 

Plán zpracovává Hasičský záchranný sbor. Odpovědnost za zpracování nesou 

příslušné správní úřady. Zpracování podléhá schválení Bezpečnostní radou kraje a zpracovaný 

plán schvaluje hejtman.[11] 

7.4 Současná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva 
Kapitola uvádí opatření přispívající ke zkvalitnění ochrany vodního díla a území 

nacházejícího se pod ním. 

7.4.1 Bezpečnost vodního díla 

Vodní dílo Žermanice je vybaveno tlakoměrným čidlem, které se nachází na 

sdruženém objektu vodního díla. Čidlo vyhodnocuje informace o výšce vodní hladiny 

v přehradě  a odtokových poměrech. Data jsou bezprostředně po vyhodnocení zaslána na 

dispečink Povodí Odry s.p. Pracovníci nepřetržitého dispečinku jsou v případě překročení 

stanovených limitů povinni neprodleně informovat o nastalé situaci příslušné povodňové 

orgány.  

Na levém břehu ve vzdálenosti 300 m pod hrází vodního díla se nachází hlásný profil 

kategorie A (Obrázek 11). Informace z tohoto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k 

ochraně před povodněmi na národní úrovni. Provozovatelem je Povodí Odry s.p. Evidenční 

list hlásného profilu je uveden v Příloze 5. 

 

Obrázek 11: Umístění hlásného profilu pod VD Žermanice [46] 
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7.4.2 Bezpečnost pod vodním dílem 

Varování 

 Varování je prováděno zejména prostřednictvím koncových prvků varování 

začleněných do jednotného systému varování a vyrozumění. Koncové prvky mohou generovat 

zvukové signály a verbální informace. Podle principu činnosti je dělíme na rotační sirény, 

elektronické sirény a místní informační systémy (rozhlasy). 

 Kvůli rychlému postupu čela průlomové vlny dělíme varování před zvláštní povodní 

na dva typy [47]: 

• v době hrozícího rizika vzniku mimořádné události na hrázi – v době, kdy ještě 

nedošlo k destrukce hráze probíhá varování prostřednictvím koncových prvků, složek 

IZS či mobilních prvků varování (automobil vybavený rozhlasovým zařízením apod.). 

• v době destrukce hráze – pouze pomocí koncových prvků. 

Obec Žermanice je vybavena rotační dálkově ovládanou sirénou, která je umístěna na 

budově sboru dobrovolných hasičů. 

V Horních Bludovicích, které jsou na rozdíl od Žermanic součástí ORP Havířov, došlo 

v roce 2013 k modernizaci systému varování a k instalaci elektronické sirény. Obměna 

koncových prvků varování byla součástí budování nového varovného a informačního systému 

ORP Havířov, který bude město a jeho obyvatele včas a bezprostředně upozorňovat na 

případnou zvedající se hladinu řeky Lučiny. Město pořídí mimo jiné na řeku Lučinu 

automatická čidla, která budou přinášet okamžité informace o stavu vody v řece nebo při 

bleskových povodních. Nový systém také ozvučí území pro případ nutného varování obyvatel 

v případě povodní.[49] 

Vyrozumění 

 Vyrozumění orgánů obcí, povodňových orgánů, složek IZS a dalších subjektů dle 

Plánu vyrozumění. Vyrozumění zabezpečuje krajské operační a informační středisko IZS 

HZS Moravskoslezského kraje. Schéma varování a vyrozumění při výskytu mimořádných 

okolností na VD Žermanice je vyznačeno na Obrázku 12. 
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Obrázek 12: Schéma varování a vyrozumění při zvláštní povodni [vlastní] 

 

Evakuace 

 Při plošné evakuaci části obcí Žermanice a Horní Bludovice budou evakuováni 

obyvatelé záplavového území. Kvůli časovému omezení v důsledku možnosti vzniku zvláštní 

povodně bude nařízena samovolná evakuace prostřednictvím vlastních dopravních prostředků 

obyvatelstva do předem stanovených prostorů. 

Zajištění nouzového přežití 

 Nouzové přežití se skládá z nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou 

vodou, základních nouzových služeb obyvatelstvu, nouzových dodávek energií a 

organizování humanitární pomoci.  

Přehled ubytovacích kapacit je uveden v Povodňovém plánu ORP. 

Dostupné síly a prostředky 

Ke zvládnutí zvláštních povodní je potřeba dostatečného množství sil a prostředků, 

které se budou podílet na provádění záchranných a likvidačních prací. Provádění záchranných 

a likvidačních prací bude zajišťovat svými silami a prostředky především Hasičský záchranný 

sbor Moravskoslezského kraje a jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Na zabezpečovacích a 
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záchranných pracích se budou podílet také Policie ČR, městská Policie Havířov, autodopravce 

ČSAD Havířov a další. 

7.5 Průběh zvláštní povodně na vodním díle Žermanice 
Ke krizové situaci může dojít při vysokém naplnění nádrže za extrémní povodně s 

kulminací 340 m3/s a dobou trvání 30 hodin, kdy v důsledku ucpání otvorů mezi segmenty  

a mostovkou dojde k přelití koruny hráze a protržení při kulminaci hladiny v nádrži. Do údolí 

pod hrází se uvolní původní objem vody z nádrže včetně větší části povodně. Za tohoto 

scénáře bude činit maximální odtok 14 100 m3/s a objem průlomové vlny bude činit 31,5 mil. 

m3 vody. Doba vzestupné větve průlomové vlny činí cca 10 minut (vzestup na průtok 14 100 

m3/s) a celková doba zvláštní povodně činí cca 120 minut. 

Průlomová vlna bude postupovat údolím řeky Lučiny, dále Ostravice a Odry. Čelo 

průlomové vlny bude zpočátku vysoké přes 20 metrů a vlna bude ničit vše, co jí přijde do 

cesty. Při jejím postupu bude docházet k vytvoření řady zátarasů, zejména přes příčné 

překážky (Tabulka 6), k nahromadění vody před překážkou a k dílčím průlomovým vlnám Na 

zasaženém území vzniknou katastrofální dopady, které lze definovat jako zastavení života 

zejména pod vodním dílem. 
Tabulka 6: Rozsah ohroženého území [49] 

Profil na toku Dotoková doba 
[hod] 

Kóta max. 
hladiny BPV  

(m n.m.) 

Max. průtok 
(m3/s) 

Most Horní Bludovice 0,27 274,50 10 085 
 

Zvláštní povodeň typu 1 

Podkladem pro vymezení vzniku a dopadu zvláštní povodně na níže položené území je 

studie „Vodní dílo Žermanice – studie kritických provozních situací“ zpracovaná firmou 

Hydro Expert spol. s r. o. Praha, prosinec 2000. 

Z analýz kritických provozních situací vyplývá: 

• k převedení katastrofální povodně je vodní dílo technicky vybaveno (hrazené přelivy). 

• k poruše betonové tížní hráze s následkem vzniku zvláštní povodně může teoreticky 

dojít vysunutím betonových bloků po základové spáře. 

• průlomová vlna při zvláštní povodni dosáhne objemu 31,5 mil. m3 při kulminačním 

průtoku 14 000 m3/s. 
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Zvláštní povodeň typu 2 

Maximální odtok z nádrže může na VD Žermanice nastat při poruše: 

• rozstřikovacího uzávěru spodní výpusti. Maximální kapacita jedné spodní výpusti je 

17,7 m3/s a je menší než neškodný odtok 20 m3/s.  

• segmentového uzávěru bezpečnostního přelivu při hladině v retenčním prostoru. 

Přepadající množství vody bude závislé na výšce hladiny v retenčním prostoru, 

maximálně však 42 m3/s. [49] 

7.6 Předpokládané dopady havárie 
Dopady po zvláštní povodni jsou nežádoucí účinky v daném místě a čase, které ovlivní 

zdraví a životy osob, majetek, životní prostředí, sociální oblast a ekonomiku. 

Dopady na zdraví a životy osob by primárně měly podobu úrazu, úmrtí či 

psychologické újmy. Mezi sekundární následky řadíme infekční choroby, epidemie, těžká 

zranění, nedostatek pitné či užitkové vody nebo psychické potíže. 

 Dopady na majetek by mohl být ve formě poškození budov, inženýrských sítí, 

infrastruktury či kulturních památek. Mohlo by dojít ke zničení či poškození zemědělských 

ploch, úhyn hospodářského či volně žijícího zvířectva, škodám na půdách, sesuvům, 

znehodnocení vody či potravin a zničení nebo poškození průmyslové výroby. 

Neméně závažné škody by utrpělo životní prostředí. Poškozena by byla rozsáhlá 

území krajiny. Došlo by k degradaci půd, narušení stability zeminy, nárůstu odpadu a 

dlouhodobému poškození daného území. 

Mezi ekonomické ztráty patří snížení výkonů či ukončení výroby a produkce, škody 

na majetku, zvýšení nezaměstnanosti. Navýšila by se poptávka po lécích a léčivech, 

desinfekčních prostředcích, obvazovém materiálu a úklidových prostředcích. 

 V sociální oblasti by mohlo dojít k narušení mezilidských vztahů, omezení fungování 

státní a veřejné správy, školských a sociálních zařízení, zvýšení kriminality a narušení 

veřejného pořádku.  

 Mezi další dopady pak řadíme přenos infekčních chorob mezi lidmi i zvířaty. S tím  

úzce souvisí také přemnožení hmyzu jako nositele těchto chorob.  
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8. Analýzy rizik 
Analýzy byly vypracovány na základě informací, poskytnutých od správce vodního 

díla, Povodí Odry s.p., pracovníků obcí Žermanice, Horní Bludovice a ORP Havířov, a také 

vlastních poznatků. 

8.1 SWOT analýza 
Komplexní metoda kvalitativního hodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci a 

ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin (faktory 

tvořící vnitřní a vnější vlastnosti objektů). 

Faktory vlastností můžeme dělit na: 

• vnitřní – silné a slabé stránky, 

• vnější – příležitosti a hrozby. 

Účelem metody je zjištění současného stavu, nutných změn, možných rizik a 

nezbytných kroků k přeměně slabých stránek na silné a eliminaci rizik. 

Postup metody: 

1. vytvoření expertního týmu se znalostí řešené oblasti, 

2. vytvoření tabulky skládající se ze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

(Tabulka 7), 

3. zvolení hodnotících ukazatelů, 

4. zvolení bodové stupnice (1-7, 1 – nejnižší váha, 7 – nejvyšší váha) a následné 

přiřazení bodového ocenění ke každému ukazateli tabulky 

5. předběžné ohodnocení rizika na základě bodových součtů vepsaných do tabulky 

6. zpracování výstupu, který maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje 

nedostatky a hrozby.[1] 

Obě obce, tedy Žermanice i Horní Bludovice, a je zastřešující ORP v oblasti ochrany 

před zvláštními povodněmi – ORP Havířov, byly hodnoceny jako celek. 
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Tabulka 7: SWOT analýza území pod VD Žermanice [vlastní] 

Silné stránky Body  
(1-7) Slabé stránky Body  

(1-7) 
 

• modernizovaný systém varování 
před povodněmi (H. Bludovice) 

• havarijní a krizová dokumentace 
• mapové podklady 
• pravidelná aktualizace dokumentace 
• digitální povodňový plán v ORP 

Havířov 
• pravidelné prohlídky VD 
• technicko-bezpečnostní dohled 
• legislativní opora 
 

 
7 
 

6 
5 
5 
4 
 

5 
5 
4 

 
• ohrožené objekty v záplavovém 

území 
• nestabilní podloží v okolí hráze 
• malá retenční schopnost 
• členitost terénu 
• předpověď počasí 
• malá informovanost obyvatel o 

chování před, za a po zvláštních 
povodních 

 
6 
 

7 
5 
3 
3 
6 

Ʃ 41 Ʃ 30 

Příležitosti Body  
(1-7) Hrozby Body  

(1-7) 
 

• úprava toků 
• zkapacitnění koryt 
• zkapacitnění mostů a mostků 
• zvýšení břehů 
• modernizace systému varování před 

povodněmi (Žermanice) 
• kontrola funkčnosti systému 

varování před povodněmi 
• školení veřejnosti 
• školení zaměstnanců podílejících se 

na ochraně obyvatelstva 
• kontrola podloží v okolí hráze 

 

 
4 
5 
5 
2 
6 
 

3 
 

6 
5 
 

7 

 
• ohrožení osob 
• ohrožení majetku 
• ohrožení ŽP 
• možný sesuv svahu vlivem špatné 

stability podloží 
• možné usmyknutí podloží pod hrází 
• poškození hráze těžkou dopravou 
• teroristický útok 
• poškození hráze či sesuv svahů do 

nádrže vlivem důlních otřesů 
 

 
7 
4 
5 
4 
 

7 
3 
3 
2 

Ʃ 43 Ʃ 35 

Mezi nejsilnější stránky území pod VD patří modernizovaný systém varování před 

povodněmi a dalšími mimořádnými událostmi v obci Horní Bludovice a kvalitně zpracovaná 

havarijní a krizová dokumentace dotčených orgánů. Ke slabým stránkám můžeme řadit 

objekty alokované v záplavovém území pod VD, malou informovanost obyvatelstva a také 

nestabilní podloží hráze VD. 

Instalace modernizovaného systému varování do obce Žermanice a pravidelné 

kontroly podloží v okolí hráze VD jsou nejvýraznějšími příležitostmi ke zkvalitnění ochrany 

obyvatelstva pod VD. Tyto skutečnosti přímo souvisí s aktuálně nejnebezpečnějšími 

hrozbami, jenž jsem nalezl. Těmi jsou možné usmyknutí podloží v okolí hráze VD a 

následného poškození samotné hráze VD. Rovněž širší školení obyvatel v záplavovém území 

o chování při nebezpečí poruchy vodního díla může mít zásadní vliv konečný rozsah škod. 
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8.2 What-if analýza 
Často užívaná brainstormingová metoda. Provádí se složením týmu zkušených 

odborníků a identifikací problému. Následuje kladení otázek typu: „Co se stane, když…“. 

Metoda se provádí formou pracovních porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým společně 

hledá odpovědi na definované otázky.[50] 

Tato analýza byla použita na dotazování otázek z oblasti vyhlašování SPA (Tabulka 

8), z hlediska příčin a následků, kterou mohou po zvláštní povodni vzniknout (Tabulka 9) a 

z hlediska kategorizace dopadů (Tabulka 10). 

 

Tabulka 8: Metoda What-if z hlediska vyhlašování SPA [vlastní] 

„Co se stane když…“ 
Otázka: Odpověď: 

 
…dojde k dosažení mezních hodnot sledovaných jevů 
z hlediska bezpečnosti VD? 
 Nastává 1. SPA – stav bdělosti. Zahájení činnosti 

hlídkové služby VD.  
…dojde k dojde ke zjištění mimořádných okolností 
na VD, které by mohly vést ke vzniku zvláštní  
povodeň? 
 

…dojde k překročení stanovených mezních hodnot 
sledovaných jevů a skutečností z hlediska 
bezpečnosti VD? 

 
Vyhlášení 2. SPA – stav pohotovosti. Vlastník 
neprodleně ohlásí dosažené hodnoty povodňovým 
orgánům, ty vyhlásí 2. SPA na ohroženém území a 
oznámí vyhlášení 2. SPA správci vodního toku 
(Povodí Odry s.p.) a HZS kraje. Zahájení 
zabezpečovacích prací na VD. 
 

 
…dojde k dosažení kritických hodnot sledovaných 
jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti VD? 
 

 
Vyhlášení 3. SPA – stav ohrožení.  Vlastník oznámí 
dosažení hodnot a skutečností pro vyhlášení 3. SPA 
povodňovým orgánům, ty tento stav vyhlásí na 
ohroženém území a nařídí zabezpečovací, záchranné 
práce či evakuaci. Vlastník ohlásí situaci správci 
vodního toku (Povodí Odry s.p.) a HZS kraje. 
Organizace zabezpečovacích prací proti přelití či 
protržení hráze, provizorní oprava protržené hráze… 
 

…dojde k možnosti vzniku kritické situace na VD dle 
vyhodnocení techniko-bezpečnostního dohledu? 
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Tabulka 9: Metoda What-if z hlediska příčin a následků [vlastní] 

„Co se stane když…“ 
Otázka: Odpověď: 

…dojde k řízenému vypouštění vody z důvodů 
bezpečnosti VD? 

 
Může dojít k výraznému zvýšení hladiny povodí pod 
VD a následnému rozlití vody mimo koryto. 
 

…dojde k poruše jednoho rozstřikovacího uzávěru 
spodní výpusti? 

 
Nedojde k nebezpečí tvorby zvláštní povodně pod 
VD, maximální kapacita jedné spodní výpusti je 17,7 
m3/s a je menší než neškodný odtok (20 m3/s). 
 

…dojde k poruše více než jednoho rozstřikovacího 
uzávěru spodní výpusti? 

 
Odtok vody při destrukci více uzávěrů bude by byl 
vyšší než neškodný odtok (20 m3/s), může dojít ke 
vzniku zvláštní povodně v ohroženém území pod VD. 
 

…dojde k poruše segmentového uzávěru 
bezpečnostního přelivu při hladině v retenčním 
prostoru? 

 
Množství přepadající vody bude závislé na výšce 
hladiny v retenčním prostoru. Maximální možný 
objem přepadající vody je 42 m3/s. 
 

…dojde k poruše betonové tížní hráze vysunutím 
betonových bloků po základové spáře? 

 
Může vzniknout průlomová vlna o objemu 31,5 mil. 
m3 při kulminačním průtoku 14 000 m3/s. Tato vlna 
by měla katastrofální následky. 

 

…dojde k porušení a usmyknutí geologického 
podloží v místě hráze VD? 

 
Může dojít ke zřícení části hráze a následnému úniku 
vody z přehrady s katastrofálními následky. 
 

…dojde k sesuvu velkého množství skal, stromů a 
zeminy do vodní nádrže? 

 
Může vzniknou vlna, která by se přehoupla přes hráz 
VD a v území pod VD způsobila obrovské škody.  
 

…dojde k extrémnímu pohybu geologického podloží 
pod hrází VD? 
   

 
Může dojít k narušení injektáže pod VD a 
následnému usmyknutí podloží hráze a následně 
samotné hráze VD. 
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Tabulka 10: Metoda What-if z hlediska kategorií dopadů [vlastní] 

„Co se stane když…“ 
Oblast: Dopady: 

Zdraví a životy osob 

 
Primární dopady 

• těžké úrazy a úmrtí účinkem průlomové vlny 
• poruchy psychiky 

Sekundární dopady 
• těžké úrazy a úmrtí poškozením energovodů, produktovou 
• infekční choroby, epidemie 

 

Zničení či poškození 
majetku 

 
• destrukce budov, dopravních prostředků a staveb, inženýrských sítí, 

průmyslových a kulturních objektů 
• škody v energetice a ropném hospodářství 
• škody na zemědělských plochách a zvířatech 
• úhyn volně žijící zvěře a ryb 
• sesuvy, intoxikace a devastace půd 
• škody na potravinách, pitné vodě a ostatním zboží denní potřeby 
 

Životní prostředí 

 
• poškození a změna rázu krajiny 
• výskyt eroze 
• zvětšené množství odpadů 

 

Ekonomika 

 
• snížení či zastavení výroby a zásobování 
• zvýšení nezaměstnanosti 
• škody na majetku a životním prostředí 

 

Sociální oblast 

 

• narušení sociální péče 
• ochromení vzdělávacích, nemocničních a dalších institucí a úřadů 

 

Kritická infrastruktura 
 

• narušení VD jako prvku KI a následný vznik domino efektu 
 

Ostatní 

 
• panika, hysterie, skepse, sociální izolace 
• narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, nárůst kriminality 
• šíření infekcí (epidemie, epizootie, epifytie) 

 
 

Na základě poznatků z výše uvedených analýz byla vypracována následující analýza 

metodou FMEA, která posuzuje jednotlivé příčiny poruch, jenž mohou nastat, a jejich 

následky.  
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8.3 FMEA analýza 
Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém. FMEA 

identifikuje jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat k havárii, ale nehodí se na 

vyčerpávající seznam poruch. Je snadno použitelná při změnách a modifikacích procesu. 

Může být provedena jedním analytikem, ale měla by být zkontrolována jiným. Výsledkem je 

kvalitativní systematický seznam zařízení, jejich poruch a následků, s možností kvantifikace. 

Zahrnuje i odhad nejhorších případů následků. Obvykle je dokumentována v tabulkové formě 

s doporučením pro zlepšení bezpečnosti.[50] 

V rámci analýzy VD Žermanice bylo využito tabulek pro odhady pravděpodobnosti, 

hodnocení následků a rozsahu dostupných dat či způsobu identifikace poruch. Hodnocení je 

provedeno bodovou stupnicí dle uvedeného komentáře a označeno příslušným indexem 

(Tabulky 11-13). 

Odhad pravděpodobnosti (P) 

 Byla hodnocena pravděpodobnost vzniku dané poruchy vedoucí ke vzniku zvláštní 

povodně (Tabulka 11). Trvalou hrozbou rozumíme každoroční opakování dané mimořádné 

události. Velmi pravděpodobná se vyskytuje asi jednou za 10 let. Pravděpodobná jednou 

v intervalu 20 – 50 let, spíše nepravděpodobná jednou za 50 – 100 let a velmi 

nepravděpodobná jednou za 100 let. Přiřazení daných hodnot bylo provedeno na základě 

odhadu. 
Tabulka 11: Parametry indexu P [51] 

 

 
 

 

 

Odhad následků (N) 

Při hodnocení následků v případě vzniku mimořádné události byly zohledněny dopady 

na obyvatelstvo, majetek a životní prostředí (Tabulka 12). Přiřazení daných hodnot bylo 

rovněž provedeno na základě odhadu  možného poškození. 

  

P Pravděpodobnost vzniku rizika Četnost 

5 Trvalá hrozba 1 x rok 
4 Velmi pravděpodobná 1x 10 let 
3 Reálná hrozba / Pravděpodobná 1 x 20 – 50 let 
2 Spíše nepravděpodobná 1 x 50 – 100 let 
1 Nahodilá / Velice nepravděpodobná 1 x 100 let 
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Odhalitelnost rizika (O) 

Je zohledněna dostupnost dat a informací, které mohou vést k odhalení rizika a vzniku 

případné mimořádné události. Škála této problematiky je rozsáhlá a nemusí zcela odpovídat 

reálnému obrazu. Každé riziko může nést jiné příčiny vzniku. Identifikace pravděpodobnosti 

jeho odhalení bývá problematická a proto můžeme vycházet z historických statistik a dat. 

Tabulka 12: Parametry indexu N [51] 
 

N Závažnost následků 

5 Velmi vysoká škoda na majetku / Smrt osob 
4 Vysoká škoda / Těžký delikt 
3 Vyšší škoda / Střední delikt 
2 Větší škoda / Větší delikt 
1 Malá škoda  / Malý delikt 

Tabulka 13: Parametry indexu O [51] 
 

O Pravděpodobnost odhalitelnosti rizika 

5 Neodhalitelné 
4 Nesnadno odhalitelné (> 1 den) 
3 Odhalitelné (< 1 den) 
2 Snadno odhalitelné (< 1 hod) 
1 Odhalitelné v době spáchání (< 1 min) 

Výpočet míry rizika (R) 

Určením jednotlivých indexových hodnot se stanoví míra rizika (R). Dle vypočtených 

hodnot byla stanovena hodnota (R) v intervalu (0, 125>. Tento interval byl rozdělen do pěti 

kategorií podle pěti indexových kritérií. Intervalové hodnoty (R) jsou uvedeny v Tabulce 14. 

Tabulka 14: Barevné označení a bodová úroveň míry rizika R [vlastní] 
 
 

 

 

 

 Pro vyhodnocení míry rizika (RPN) musíme stanovit také míru tolerance. Ta určuje, 

která rizika jsou pro vodní dílo přijatelná a nepřijatelná. Míra tolerance byla stanovena dle 

Paretova principu, jenž rozděluje rizika v poměru 80/20. Rozdělení závažnosti rizik pak bylo 

provedeno zavedením Lorentzovy křivky do Paretova diagramu (Graf 3). 

 Lorentzova křivka byla spočtena na základě výpočtu míry rizika (RPN). Celková 

hodnota míry rizika, tedy 100%, byla procentuálně rozdělena dle indexových hodnot 

jednotlivých rizik. Procentuální hodnoty byly seřazeny dle hodnot od nejvyšších po nejnižší. 

Rizika spadající dle Grafu 3 pod hraniční hodnotu 80% byla vyhodnocena jako 

nepřijatelná. Rizika, která do 80% hranice spadají jsou v Tabulce 15 vyznačena červeně. 

Velmi vysoké riziko 101 - 125 
Vysoké riziko 51 – 100 
Střední riziko 11 – 50 
Nízké riziko 4 – 10 

Velmi nízké riziko 0 – 3 



 

 

Vztah pro určení míry rizika: 

RPN = P ∙ N ∙ O             (1) 

Kde: 
RPN – míra rizika 
P – pravděpodobnost vzniku rizika  
N – závažnost následků 
O – pravděpodobnost odhalitelnosti rizika [51] 

Tabulka 15: FMEA - možné příčiny, následky a opatření [vlastní] 

Areál Oblast Podoblast ID Příčiny Následky Opatření P N O RPN RPN  
[%] V

odní dílo Žerm
anice 

Těleso hráze 

Koruna hráze H1 Nadměrný provoz Poškození statiky Omezení provozu 2 3 2 12 6,78 

Těsnící prvky H2 Opotřebení,  
vada materiálu 

Poškození statiky, průsaky 
vody 

Rekonstrukce, oprava, 
dohled 3 4 4 48 27,12 

Výpustné zařízení H3 Opotřebení výpustí,  
vada materiálu 

Neřízený odtok  
vody z nádrže 

Obměna,  
pravidelné revize 2 3 2 12 6,78 

Betonové bloky H4 Teroristický čin Destrukce přehrady Rekonstrukce, 
pravidelné prohlídky 2 4 3 24 13,56 

Obklad ze žuly H5 Opotřebení Narušení stability  
hráze Kontrola 1 1 4 4 2,26 

Horninové  
podloží hráze - P1 Usmyknutí podloží Poškození hráze Geologická měření 4 5 3 60 33,90 

Nádrž 

Dno N1 Zemětřesení, 
důlní činnost 

Narušení stability  
hráze - 1 2 4 8 4,52 

Břehy N2 
Sesuv svahů, 
zemětřesení,  
důlní činnost 

Vytvoření vlny 
přestupivší hráz, 
poškození hráze 

Vizuální kontrola 1 3 3 9 5,08 

Za prvek s vysokým rizikem můžeme dle uvedeného výpočtu považovat horninové podloží hráze. Těsnící prvky betonových bloků, 

betonové bloky samotné, koruna hráze i výpustné zařízení spadají do kategorie se středním rizikem. Ostatní prvky spadají do kategorie s nízkým 

rizikem (Tabulka 15). 
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Graf 3: Paretův diagram a Lorentzova křivka [vlastní] 

 

Při analýze metodou FMEA byly vyhodnoceny jako nejzávažnější následující oblasti: 

• Horninové podloží hráze – závažným rizikem pro VD Žermanice je jednoznačně 

geologicky složité horninové podloží v okolí hráze vodního díla. Důsledkem této 

pozvolné hydraulické konsolidace podloží je pomalý zdvih a náklon několika 

přehradních bloků. Nevyzpytatelné podloží těšinitového základu může způsobit 

usmyknutí povrchu pod hrází VD. K účinnější kontrole stavu podloží je třeba zavést 

častější geologická měření 

• Těsnící prvky tělesa hráze – těsnící prvky stejně jako stavební betonová část hráze 

nebyly dlouhodobě rekonstruovány. Celková výměna těsnění mezi jednotlivými 

bloky, kterou považuji za nejúčinnější řešení tohoto problému, by se měla uskutečnit 

v průběhu roku 2014. 

• Betonové bloky tělesa hráze – staří hráze, která byla vystavěna v letech 1953 – 1957, 

je více než 60 let. S výjimkou opravy koruny hráze v roce 1999, nedošlo k žádné 

rekonstrukci betonáže stavebních prvků. Ač jsou dle správce betonové bloky tížní 

hráze ve velmi dobrém stavu, je zde malé, avšak nevyloučené riziko sabotáže na hráz 
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VD, která by měla katastrofální následky. Opatřením pro předcházením chtěného 

útoku na vodní dílo by zajisté mohla být jeho fyzická či kamerová ostraha. Vzhledem 

k finanční náročnosti tohoto řešení a malé pravděpodobnosti útoku se ostraha 

s největší pravděpodobností nevyplatí. 

• Koruna  hráze – výše zmíněná nedávná oprava z roku 1999, by měla být dostatečnou 

zárukou k provozování komunikace a zbylých částí koruny hráze pro příští desítky let. 

Opatřením k prodloužení kvalitního stavu koruny hráze by mohlo být omezení těžké 

dopravy po komunikaci zde vedoucí. 

• Výpustné zařízení – mezi podstatné změny let minulých patří výměna koncových 

uzávěrů spodních výpustí z původních Johnsonových na rozstřikovací a dále výměna 

klapek na vtoku do potrubí spodních výpustí. K prodloužení životnosti těchto částí 

vodního díla jistě poslouží jejich pravidelná údržba a revize funkčnosti. 

8.4 Zhodnocení výsledků analýz 
Vyhodnocení jednotlivých analýz jsou provedeny na konci každé z nich. Stručné 

zhodnocení analytické části mé práce je následující. 

Metoda SWOT má jistou vypovídající hodnotu týkající se stavu ochrany pod VD a 

možnými dopady na obyvatelstvo, zvířata, životní prostředí či majetek. Silné stránky a 

příležitosti převažují nad slabými stránkami a hrozbami pod VD. Z tohoto hlediska lze 

považovat ochranu za uspokojivou. 

Metody What-if a FMEA se analyzují možné příčiny a následky poruch VD 

Žermanice. Současný stav hráze lze rovněž hodnotit jako uspokojivý, avšak je možné provést 

určitá opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatel ohroženého území. 
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9. Navrhovaná opatření 
Na základě vypracovaných analýz jsem se rozhodl pro navržení následujících opatření. 

9.1 Modernizace technických opatření 
Způsobů modernizace technických opatření vedoucích ke zvýšení ochrany 

obyvatelstva pod vodním dílem je celá řada. Počínaje obměnou koncových prvků systému 

varování v obci Žermanice, úkony spojenými s revizí, údržbou či rekonstrukcí hráze vodního 

díla konče. 

Nejzávažnějším analyzovaným problémem bylo problematické horninové podloží 

hráze VD. Průběžně však probíhá rozsáhlé měření technicko-bezpečnostního dohledu, v rámci 

kterého se měří průsaky, náklony bloků, těsnost injekční clony, pohyby hráze apod. Výsledky 

jsou průběžně vyhodnocovány a jednou ročně probíhá technicko-bezpečnostní prohlídka. 

Problematice podloží věnuje správce VD patřičnou pozornost. Důkazem je vypracování studie 

chování podloží a jejího vlivu na hráz. Její součástí jsou mimo jiné statistiky sesuvů, ke 

kterým v okolí přehrady v minulosti došlo (Příloha 6). Přesto bych si dovolil navrhnout 

zkrácení časové prodlevy mezi technicko-bezpečnostní prohlídkou pohybů podloží 

z jednoročních na půlroční intervaly.  

Nejčastějším důvodem vysokého počtu obětí zvláštních povodní byla v historii špatná 

nebo žádná organizace a provedení varování ohroženého obyvatelstva pod vodním dílem. 

Přes kvalitně zpracovaný varovný systém, je z hlediska varování před zvláštními povodněmi 

v ohroženém území co zlepšovat. Jednou z možností je instalace elektronických sirén pod 

vodními díly I. a II. kategorie po směru průlomové vlny a to v celé délce ohroženého území a 

zajištění jejich provozuschopnosti. Elektronické koncové prvky systému varování prozatím 

postrádá obec Žermanice. Jejich instalace by zajistila přenos varovného signálu, verbálního a 

tísňového informování obyvatelstva. V případě nastalé zvláštní povodně tak tento systém 

může přispět ke zrychlení přenosu důležitých informací obyvatelstvu. Přenos v případě 

informování pomocí místních rozhlasů, megafonů či rozhlasových vozů má nevýhodu 

v podobě nutnosti zajištění fyzické přítomnosti obsluhy a předání těchto informací trvá déle 

než prostřednictvím elektronických sirén. 
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9.2 Opatření organizační povahy 
Opatření organizační povahy bývají mnohdy podceňovány, a to i přesto, že jejich 

účinek může být srovnatelný, ne-li větší než opatření technického charakteru. 

Mezi, v analýze opominuté opatření, bych zařadil školení a praktická cvičení obyvatel, 

sloužící k nácviku samoevakuace pro případ zvláštních povodní. Vzhledem k minimálnímu 

časovému prostoru pro evakuaci z ohroženého území pomocí složek IZS, by tyto znalosti 

ohrožení obyvatelé jistě uvítali. Cvičení by mohla být doplněna či nahrazena informačními 

besedami pro ohrožené obyvatelstvo či informačním letákem. 

9.3 Informační leták 
O způsobu reakce na ohrožení zvláštní povodní by měly obyvatelstvo svého 

katastrálního území informovat orgány jednotlivých obcí. Tyto preventivní informace by měly 

být poskytovány např. pomocí webových stránek či v tištěné podobě. V tištěné podobě pak 

uvedením článku či pravidelné o rubriky ochraně obyvatelstva v obecních novinách či 

informačními letáky. Informační letáky by pak obyvatele ohroženého území dostávali 

pravidelně jednou ročně do poštovní schránky.  

Inspirací pro tvorbu informačního letáku, může být pro obce Žermanice a Horní 

Bludovice informačně vzdělávací projekt HZS Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství 

policie Jihomoravského kraje z roku 2011 nesoucí název „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré 

blondýnky radí.“ Tato tištěná brožura obsahuje tři hlavní témata (ochrana obyvatelstva, 

požární prevence a bezpečnost občana) a je doplněna např. o důležitá telefonní čísla názorné 

fotografie a textový komentář.  

Ukázka navrženého informačního letáku je uvedena v Příloze 7. 
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10. Závěr 
Na vodním díle Žermanice nedošlo za 57 let od dokončení jeho výstavby k závažnější 

poruše či mimořádné události. Nebyla zaznamenána porucha narušení stability hráze ani 

žádného dílčího zařízení. Z tohoto pohledu se hráz tudíž může jevit jako bezpečná. Vzhledem 

k pokročilému věku, je však zapotřebí věnovat značnou pozornost stavu opotřebení a únavy 

materiálů vodního díla. 

Teoretická část práce obeznamuje s problematikou povodňové ochrany a určení 

kritérií pro zařazování přehrad mezi prvky kritické infrastruktury v České republice a ve 

vybraných státech Afriky, Severní Ameriky, Asie , Austrálie a samozřejmě také Evropy. Jsou 

uvedeny informace o přehradách a vybraných katastrofách, ke kterým v minulosti došlo. 

Práce obsahuje informace o vodním díle Žermanice, jeho historii, charakteristiku okolí a 

současný stav ochrany vodního díla. 

Praktická část práce je zaměřena na analyzování rizik a jejich dopadů pro případ 

narušení bezpečnosti žermanického vodního díla. Na základě výsledků analýz byla navrhnuta 

opatření, která by mohla napomoci ke zvýšení bezpečnosti v ohroženém území. Prioritou při 

určování vhodných opatření je záchrana lidského života. Je třeba si uvědomit, jak málo času 

k sebezáchraně v případě poruchy na vodním díle ohrožené obyvatelstvo má. Prvotním 

impulzem pro ohrožené obyvatelstvo je samozřejmě varování o nastalé situaci. Systém 

varování obyvatelstva je mimo obec Žermanice ve výborném stavu, čemuž napomohla 

modernizace koncových prvků varování v ORP Havířov. V obci Žermanice by pak bylo zcela 

jistě vhodné provést obměnu starých prvků varování za novější. 

V případě nastalého zmatku a paniky je očekávána řada pochybení ze strany 

zachraňovaných osob. Nesprávné zabezpečení majetku a domácího zvířectva či směr a způsob 

evakuace samotné. Tato pochybení by šla do jisté míry regulovat nácvikem evakuace 

postiženého území, školením, pořádáním informativních besed, vydáváním článků v obecním 

tisku, vytvořením výukového videa či informačních letáků. Nezbytná je aktivní podpora 

uvedených návrhů ze strany obecních úřadů a nápomoc při jejich provádění. 

Nezbytnou součástí prevence před vznikem mimořádných událostí na vodním díle je 

dle analýz pravidelné sledování složitého geologického podloží hráze a samotného tělesa 

hráze vodního díla. 
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Finance jsou v ochraně obyvatelstva jako kdekoliv jinde až na prvním místě. A právě 

kvůli vysokým nákladům, jenž jsou k zabezpečení komplexní ochrany obyvatelstva před 

účinky zvláštních povodní potřebné, se jedná o dlouhodobý proces. 

Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzování stavu ochrany pod vodním dílem 

Žermanice, nalezení možných rizik a návrh opatření na jejich odstranění. Jak vyplývá z výše 

uvedeného textu, mnou vytyčené cíle byly splněny a došlo tak k naplnění účelu této práce. 
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