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Příloha 1: Přehrady a kritická infrastruktura ve vybraných zemích [17][52] 

Austrálie 
V Austrálii je bezpečnost přehrad záležitostí státu. V současné době existují tři státy, 

které mají zpracovány předpisy o bezpečnosti přehrad. Jedná se o Nový Jižní Wales, 

Queensland a Victoria. 

Úřad zabývající se bezpečností a řízením velkých přehrad nese název ANCOLDA

• Chemický průmysl, komerční sektor, komunikace, výrobní sektor, přehrady, obranný 

průmysl, záchranné služby, energetika, bankovní a finanční sektor, potravinářský a 

zemědělský sektor, vládní zařízení, zdravotnictví, informační technologie, jaderné 

hospodářství, odpadové hospodářství, dopravní sektor, vodní hospodářství. 

. Ten 

vydává pokyny týkající se bezpečnosti vybraných přehrad od roku 1994. 

Odvětví KI v Austrálii: 

Kritéria pro zařazení přehrad do KI jsou následující: 

• je-li výška hráze vyšší než 15 metrů (měřeno od nejnižšího bodu po hřeben), 

• je-li výška hráze vyšší než 10 metrů a splňuje-li některou z dalších podmínek: 

o  hřeben měří přes 500 m na délku, 

o minimální kapacita je větší něž 1 000 000 m3, 

o minimální průtok je větší než 2 000 m3/s, 

o přehrada má neobvyklý design. 

V současné době je v KI Austrálie zahrnuto více než 500 velkých přehrad. V roce 

1962, australský národní výbor pro Velké přehrady (ANCOLD) vytvořený Mezinárodní 

komisí velkých přehrad B

                                                 
A the Australian National Commission on Large Dams (ANCOLD) 
B the International Commission on Large Dams (ICOLD) 

(ICOLD), začal registrovat australské velké přehrady do světového 

rejstříku velkých přehrad. Od té doby se provádějí pravidelné aktualizace rejstříku velkých 

přehrad. Poslední aktualizace byla provedena k roku 2010.[17][52] 

  



 
 

Indie 
Bezpečnost přehrad v Indii vychází z bezpečnostního aktuC. Doposud se tento návrh 

nestal zákonem, a proto slouží jen jako bezpečnostní pokyn, a to na místní či celostátní 

úrovni. V Indii se nachází také bezpečnostní úřad pro přehrady nesoucí název Ústřední vodní 

komiseD

• je-li výška hráze vyšší než 15 metrů, 

. Ta vydává bezpečnostní pokyny, provádí inspekci a řídí kontrolu všech velkých 

přehrad zařazených mezi prvky KI. 

Kritéria pro zařazení do velkých přehrad (jakékoli umělé VD schopné vzdouvání či 

odklonění vody): 

• je-li výška hráze vyšší než 10 metrů a splňuje některé z kritérií: 

o délka hřebenu hráze je minimálně 500 m, 

o kapacita nádrže minimálně 1 000 000 m3, 

o minimální průtok je větší než 2 000 m3/s, 

o přehrada má neobvyklý design. 

DSA stanovuje organizaciE

Mimo to existují v Indii standarty a kodexy

 odpovědnou za bezpečnost přehrad v čele s důstojníkem. 

Majitelé přehrad musí podávat všechny technické zprávy této styčné osobě. DSO provádí 

inspekce vodních děl, poskytuje poradenství v oblasti bezpečnosti, kontroluje technickou 

dokumentaci, vyšetřuje MU na vodních dílech atd. Kontrola bezpečnosti probíhá nejméně 

jednou za 10 let. DSO kontroluje provádění nápravných opatření, jenž vlastníkům přehrad 

uložil. Zpracovává výroční souhrnné zprávy o stavu přehrad na svěřeném území. 

F

                                                 
C the Dam Safety Act of 2000 (DSA) 
D the Dam Safety Organization of the Central Water Commission (CWC) 
E the Dam Safety Organization (DSO) 
F the Indian Standards and Code of Practice 

 provozu pro vlastníky vodních děl a 

vodáren, provozovatele vodovodních sítí apod. Mimo jiné řeší tyto dokumenty bezpečnostní 

normy, způsob vyhodnocování aktuálního stavu VD, zpracování nouzových a záplavových 

plánů.[17] 

  



 
 

Jihoafrická republika 
Určené právní předpisyG

Ministerstvo pro vodní záležitosti a lesnictví

 mají mimo jiné zajistit řízení přehrad před povodněmi a 

v obdobích sucha.  

H

• výška hráze musí být větší než 5 m, 

 vypracovalo předpisy pro bezpečnost 

vodních děl, nahrazující předpis z roku 1986. Na základě těchto předpisů jsou do kritické 

infrastruktury JAR zařazovány přehrady na základě velikosti (výšky stěny) a rizikového 

potenciálu (potenciál ztrát na životech a ekonomických ztrát) do tří kategorií. Čím vyšší je 

klasifikace, tím je velikost a rizikovost hráze rozsáhlejší. Přímo úměrný těmto skutečnostem 

je pak bezpečnostní dohled nad přehradou. Klasifikaci provádí generální ředitelství DWAF po 

dokončení přehrady a po provedení bezpečnostní studie. Klasifikace může být změněna. 

Ovlivní ovšem požadavky uvedení do provozu, provoz, údržbu, přestavbu či vyřazení hráze 

z provozu. V případě, že se jedná o přehradu vyšší kategorie, je vlastník/provozovatel povinen 

zajistit odborného bezpečnostního technika. Mimo to musí před uvedením VD do provozu 

dojít k přezkoumání designu, statických plánů a technického stavu VD nezávislou skupinou 

odborníku, jenž schválí DWAF. První podrobná inspekce vodního díla musí být provedena do 

tří let. Jelikož jsou tyto kontroly finančně náročné, může vlastník VD požádat o státní dotaci 

na pokrytí těchto nákladů. Kontrola musí být rovněž provedena v případě ohrožení či po 

nastalé MU na vodním díle. Výsledky kontroly musí být předány DWAF do 60 dnů. Rovněž 

musí být bezprostředně hlášeny všechny MU na vodním díle. Vlastník má povinnost 

zajišťovat bezpečnost VD, vyhledávat případná rizika apod. V případě porušení těchto 

povinností mu hrozí peněžní pokuta či trest odnětí svobody.  

Přehrady se zvýšeným bezpečnostním rizikem, jenž jsou součástí KI, musí splňovat 

následující kritéria: 

• či kapacita hráze větší 50 000 m3, 

• či přehrady se zvýšeným rizikem na zdraví a majetek pod VD (určuje DWAF). 

Majitelé VD zařazených mezi prvky KI musí vyžadovat povolení k výstavbě, 

rekonstrukci či odstranění VD u DWAF. DWAF provádí rovněž namátkové bezpečnostní 

inspekce VD a je poradním orgánem vlastníků na poli bezpečnosti.[17] 

  

                                                 
G the 1998 National Water Act 33 a také the 1986 Regulations 
H the Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) 



 
 

Nový Zéland 
Bezpečnost přehrad na Novém Zélandu je řízena zákonem o zdrojíchI. Další relevantní 

zákony jsou stavební zákonJ a zákon o obraněK

• je výška hráze vyšší než 3 m, 

. 

RMA je založen na principu subsidiarity, podle kterého je nejlepší ponechat 

rozhodování těm, kteří jsou přímo ovlivněni výsledky rozhodnutí. Proto zde přechází 

pravomoc na místní úroveň, tedy místně příslušné úřady. Okresní a městské rady mají 

pravomoc rozhodovat o využívání půdy a činnostech na povrchu jezer a řek atd. Při vydávání 

těchto rozhodnutí jsou povinni implicitně zvážit případné dopady pro případ selhání VD, i 

když RMA neukládá žádnou výslovnou povinnost v oblasti bezpečnostního plánování na 

přehradách. 

Ačkoli stavební zákon z roku 1991 nemá žádné zvláštní ustanovení zabývající se 

bezpečností hrází, přehrady mohou za určitých podmínek být součástí KI.  

Přehrady se mohou stát součástí KI pokud: 

• a zároveň kapacita VD větší než 20 000 m3.[17][52] 

  

                                                 
I the Resource Management Act of 1991 (RMA) 
J the Building Act of 1991 
Kthe Civil Defense Act of 1983 



 
 

Rumunsko 
Za regulaci v oblasti bezpečnosti přehrad je v Rumunsku zodpovědná Národní komise 

pro bezpečnost přehradL

• mají výšku hráze vyšší než 10 m, 

. Tato komise je součástí Ministerstva vod, lesů a životního prostředí.  

Všechny velké přehrady jsou ve správě rumunského energetického úřadu nebo 

rumunského vodohospodářského úřadu. Každý z těchto úřadů má vlastní Komisi pro 

bezpečnost. Ty zpracovávají vnitřní standarty pro navrhování, výstavbu, provoz a 

monitorování přehrad.  

Jako velké přehrady můžeme klasifikovat ty, které splňují následující podmínky: 

• jejich kapacita je větší než 10 000 000 m3, 

• v blízkosti 10 km po proudu se vyskytuje zastavěná oblast. 

Technická kritéria jako přeliv, kapacita přehrady a odolnost proti zemětřesení jsou 

dány státními normami. Kontroly během výstavby VD provádí příslušné ministerstvoM

                                                 
L the National Commission for the Safety of Dams in Romania (NCSDR) 
M the Ministry of Public Works 

. 

Vlastník VD má během výstavby povinnost vést stavební deník a veškerou dokumentaci. 

Komise musí dát závěrečný souhlas před kolaudací a následným naplněním přehrady. 

NCSDR provádí pravidelné kontroly bezpečnosti vodních děl. Samozřejmostí jsou kontroly 

nastalé po MU na přehradě. Dozor a monitorování přehrady je součástí povinností vlastníka 

díla. 

Dle nařízení z roku 1992 musí mít každá z velkých rumunských přehrad nainstalován 

systém varování obyvatel ohrožených oblastí.[17] 

  



 
 

USA 
V USA se problematikou bezpečnosti přehrad zabývají odděleně federální a státní 

zákony. Pro lepší přehlednost uvedu oba zákony zvlášť. 

Na území USA se nachází více než 80 000 přehrad, drtivá většina (90%) z nich je 

maličkých a jejich zničení by nevyvolalo žádné škody, zbylých 10% ovšem může být 

významných z hlediska možného ohrožení obyvatelstva nebo využití přehrady jako zdroje 

pitné vody měst v jejím okolí. Hlavním problémem v ochraně přehrad je fakt, že podle platné 

legislativy je za ochranu odpovědný pouze majitel přehrady. To znamená, že úroveň 

zabezpečení se může přehradu od přehrady i poměrně podstatně lišit.[17] 

A. Federální zákon 

Základem federálního zákon v oblasti bezpečnosti přehrad je Národní bezpečnostní 

program o přehradách z roku 1972, novelizován 1984N. Rovněž se touto problematikou 

zabývá zákon o rozvoji vodních zdrojůO. Tento zákon stanovuje národní bezpečnostní komisi 

pro přehradyP. Dále stanovuje výbor pro bezpečnost přehradQ

• federální agentury pro řízení záchranných prací

, jenž se, mimo jiné, skládá ze 

zástupců ministerstev zemědělství, energetiky, obrany, vnitra a práce. Tomuto výboru 

předsedají členové  
R

• federální komise pro regulaci energetiky

, 
S

• jaderné regulační komise

,  
T

• správa údolí Tennessee

, 
U

• a hraniční komise spojených států

, 
V

V mandátu tohoto výboru je podporovat a vytvářet účinné federální a státní 

bezpečnostní programy, politiky a koordinovat výměnu informací mezi federálními a státními 

orgány a dohlížet na agentury plnící federální pokyny pro bezpečnost přehrad

. 

W

                                                 
N the National Dam Safety Program Act (NDSPA) 
O the Water Resources Development Act of 1996 
P the National Dam Safety Review Board 
Q the Committee on Dam Safety 
R the Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
S the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) 
T the Nuclear Regulatory Commission 
U the Tennessee Valley Authority (TVA) 
V the U.S. section of the International Border Commission 
W the Federal Guidelines for Dam Safety 

, jenž vydává 

FEMA. NSDSPA zmocňuje generální štáb armády USA k evidenci soupisu přehrad KI ve 

Spojených státech. Mezi přehrady KI se řadí ty, jenž splňují následující požadavky: 



 
 

• výška hráze je minimálně 25 feet (7,62 m), 

• průtoková rychlost je minimálně 50 acre-feet/s (61 674 m3/s). 

NSDPA vypracovává každoročně prováděcí plán, v němž stanoví roční cíle ke 

zlepšení bezpečnosti VD. Státní programy určí úřad, jenž bude mít pravomoc schvalovat 

výstavbu, rekonstrukci či úpravy na vodních dílech. Kontroly těchto děl probíhají minimálně 

jednou za 5let. Vlastník VD může požádat o státní příspěvek na pokrytí nákladů spojených se 

zajišťováním bezpečnosti VD a jeho kontrol. Každé dva roky předloží ředitel FEMA zprávu o 

bezpečnosti přehrad Kongresu USA. Federální zákon vyžaduje, aby tajemník armády určil 

osoby k provádění inspekcí všech přehrad KI ve Spojených státech , s výjimkou těch, které 

spadají do pravomoci předsednictva rekultivační činnosti, TVA , a hraniční komise USA. 

Tyto přehrady jsou konstruovány na základě povolení, vydaného dle federálního 

energetického zákona. Zajímavostí jsou pak samostatné právní předpisy, týkající se 

bezpečnosti přehrad, umístěných v indiánských rezervacích. Tyto přehrady jsou v jurisdikci 

„indiánského“ úřadu na ministerstvu vnitraX

B. Zákony jednotlivých států 

.[17] 

Každý ze států USA má dále své vlastní právní předpisy týkající se bezpečnosti 

přehrad. Tyto zákony jsou shrnuty Státní asociací bezpečnosti přehradY a to  v zákoně 

a regulaci o bezpečnosti přehrad z roku 2000Z

• Státní úřad (jímž může být agentura zabývající se zacházením s vodou či přírodními 

zdroji) má pravomoc dohledu nad bezpečnosti hrází. Každý zájemce o výstavbu nové 

hráze musí získat povolení této agentury. 

. 

Uvedení všech samostatných zákonů a právních předpisů jednotlivých států by dalece 

přesáhlo rozsah této diplomové práce, a proto uvedu pouze některé základní prvky: 

• Přehrady jsou kategorizovány dle státního regulačního schématu dle následujících 

faktorů: 

o potenciální nebezpečnost VD, 

o velikost VD, 

o současný stav VD. 

                                                 
X the Bureau of Indian Affairs in the Department of the Interior 
Y the Association of State Dam Safety Officials (ASDSO) 
Z the Laws and Regulations on Dam Safety (2000) 



 
 

Klasifikační schéma určuje frekvenci a důslednost kontrol hrází a okolí. Četnosti se 

dle kategorií vyskytují v intervalu 1-10 let. 

• Primární odpovědnost za bezpečnost hráze má její vlastník. Ten je mimo jiné 

zodpovědný za monitorování situace a dohled nad přehradou. Zpracovává také zprávy 

o kontrolách. V případě negativního stavu musí okamžitě podniknout nápravná 

opatření na vlastní náklady. Dohledová agentura může v případě pochybení udělit 

majiteli vysoké sankce.[17] 



Příloha 2: Území ohrožené zvláštní povodní [49] 

Typ ohroženého území průběh průlomové 
vlny 

ORP Obec Část obce neosídlená 
oblast 

řídká 
zástavba 

klidná 
obytná 
oblast 

výšková 
zástavba 

rušná 
obytná 
oblast 

průmyslová 
zóna čas (hod) 

výška 
hladiny 

(m) 
profil 

Havířov Havířov Havířov - Dolní 
Bludovice 80% 20% - - - - 0,3 15,1 

nad horním  
silničním mostkem  
v D. Bludovicích 

Havířov Havířov Havířov - Město 60% 10% 5% 5% - 20% 0,4 15,7 
pod dolním  

silničním mostkem  
v D. Bludovicích 

Havířov Horní Bludovice Horní Bludovice 70% 30% - - - - 0,1 19,6 nad silničním mostem 
v H. Bludovicích 

Havířov Havířov Šumbark 80% 15% 5% - - - 0,6 13,7 kruhový objezd 
 
  



Příloha 3: Mapa záplavového území pod VD Žermanice [8] 

obec Žermanice 

obec H. Bludovice 

ORP Havířov 

záplavové území Q100 

záplavové území Qmax 



 
 

  
Příloha 4: Mapa vodního toku Lučina [41] 



 
 

Příloha 5: Evidenční list hlásného profilu č.285 [46] 

  



 
 

Příloha 6: Informace o sesuvech v okolí žermanické přehrady [53] 
 



 
 

Příloha 7: Informační leták – [vlastní]  
 


