
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rizik vodního díla z hlediska zabezpečení 

jeho ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Michaela Budková 

Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík 

Konzultant diplomové práce: Ing. Václav Veselý 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum odevzdání bakalářské práce: 18. 4. 2014 



 

 

 

 



 

 

P R O H L Á Š E N Í 

Prohlašuji, že  

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje  

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním  

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu  

na výsledek obhajoby 1);  

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě  

v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále 

jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

•aberu na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření 

licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou  

práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem  

VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše);  

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce  

využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním  

a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky 

diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům;  

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový  

produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých  

se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.  

Budková Michaela  

Bolzanova 1971/25, 66902 Znojmo  
Dne: 18. 4. 2014                                                                                 Podpis: ………………………  

.......................................................................................................................................................  
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních  

předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků  
oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis  

vysoké školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před  
konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě  

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo  
rozmnoženiny.  

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve  
znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého  

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo  
studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve  

znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst.  

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u  

soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy  

nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti  
s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle  

okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití  

školního díla podle odstavce 1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracovala samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 18. dubna 2014                               ………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji panu doc. Dr. Ing. Alešovi Bernatíkovi za cenné rady a vedení mé diplomové 

práce, panu Michalu Pokornému a Tomášovi Kneblovi za odborné a konkrétní 

informace o vodním díle Znojmo a mé rodině za velkou podporu při studiích a 

vypracování této diplomové práce. 



 

 

Anotace 

BUDKOVÁ M. Analýza rizik vodního díla z hlediska zabezpečení jeho ochrany. 

Ostrava, 2014. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Studijní obor: 

Technická bezpečnost osob a majetku. Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík. 

 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením zabezpečení ochrany vodního díla 

pomocí vhodných metod analýz rizik. V práci jsou uvedeny právní předpisy a 

související legislativa se zabezpečením ochrany vodních děl, všeobecné informace o 

vodních dílech a jejich ochrana. Tato práce je zaměřena na vodní dílo Znojmo, na výčet 

prvků jeho stávající ochrany s uvedením rizik s tím souvisejících. Hodnocení rizik je v 

diplomové práci provedeno pomocí vybraných analýz. Dále práce obsahuje 

vyhodnocení těchto metod, posouzení stávající ochrany a návrh zabezpečení ochrany s 

přihlédnutím ke kvalitě a ekonomickým variantám řešení.  

 

Klíčová slova 

Analýza rizik, ochrana objektu, vodní dílo. 

 

Annotation 

BUDKOVÁ M. Risk analysis of dam for its security protection. Ostrava, 2014. VŠB - 

Technical university of Ostrava. Brand of study: Technical security of persons and 

property. Supervisor of thesis: doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík. 

 

This thesis evaluates the security protection of the dams using appropriate methods of 

risk analysis. In working out the legal regulations and related legislation to secure 

protection of dams, general information on dams and their protection. This thesis is 

focused on dam Znojmo, to enumerate the elements of its current protection to the risks 

related to it. Risk assessment is the thesis done by selected analyzes. The thesis includes 

evaluation of these methods, assessment of existing protection and security design 

protection with regard to quality and economic policy options. 

 

Keywords 

Risk Analysis, Object protection, Dam.  



 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 1 

2 Rešerše ................................................................................................................................ 2 

3 Základní pojmy ................................................................................................................... 4 

4 Legislativa .......................................................................................................................... 5 

4.1 Zákony a nařízení vlády ............................................................................................. 5 

4.2 Vyhlášky ..................................................................................................................... 5 

4.3 Technické normy ........................................................................................................ 6 

5 Obecné informace o vodních dílech ................................................................................... 7 

5.1 Význam budování vodních děl ................................................................................... 8 

5.2 Ochrana vodních děl ................................................................................................... 8 

6 Vodní dílo Znojmo ............................................................................................................. 9 

6.1 Historie vodního díla .................................................................................................. 9 

6.2 Charakteristika vodního díla ..................................................................................... 10 

6.3 Rekonstrukce VD Znojmo ........................................................................................ 11 

6.4 Objekty VD Znojmo ................................................................................................. 12 

6.4.1 Hráz .................................................................................................................. 13 

6.4.2 Funkční blok ..................................................................................................... 14 

6.4.3 Správní budova ................................................................................................. 17 

6.4.4 Bývalý provoz .................................................................................................. 18 

6.4.5 Dílna a sklad ..................................................................................................... 19 

6.4.6 Sklad pohonných hmot a maziv........................................................................ 19 

6.4.7 Ovládací šachta ................................................................................................. 20 

6.4.8 Protipovodňový sklad a garáže ......................................................................... 20 

6.4.9 Přístavní můstek ............................................................................................... 21 

6.4.10 Příjezdové komunikace..................................................................................... 21 

6.5 Stávající zabezpečení VD Znojmo ........................................................................... 22 

6.5.1 Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ............................................ 22 

6.5.2 Pásma hygienické ochrany ............................................................................... 22 

6.5.3 Vnitřní předpisy ................................................................................................ 24 

6.5.4 Fyzická ochrana ................................................................................................ 24 

7 Analýza zabezpečení ochrany VD Znojmo ...................................................................... 26 

7.1 Analýza rizik diagramem příčin a následků ............................................................. 26 



 

 

7.2 Analýza příčin a následků poruch VD Znojmo ........................................................ 29 

7.3 Analýza rizik bow – tie diagramem .......................................................................... 31 

8 Návrh zabezpečení ochrany VD Znojmo ......................................................................... 36 

8.1 Inovativní návrh fyzické ochrany VD Znojmo – Varianta A ................................... 36 

8.2 Inovativní návrh fyzické ochrany VD Znojmo – Varianta B ................................... 40 

8.3 Kontrolní seznam ...................................................................................................... 44 

9 Závěr ................................................................................................................................. 46 

10 Literatura .......................................................................................................................... 47 

11 Seznam použitých zkratek ................................................................................................ 50 

12 Seznam obrázků ................................................................................................................ 51 

13 Seznam tabulek ................................................................................................................. 52 

 

 

 



1 

1 Úvod 

V dnešní době nepřeberných možností a způsobů napadení objektů nebo staveb je 

jejich zabezpečení velmi důležitým aspektem při ochraně obyvatel, majetku i životního 

prostředí. Pokud se chceme vyvarovat ztrátám na životech, újmě na zdraví, majetku nebo 

životním prostředím, musíme důležité stavby a objekty chránit před nepříznivými účinky 

jejich okolí, přímým napadením a jinými okolnostmi, které by mohly způsobit prolomení 

zabezpečení a tím i jejich narušení či destrukci. 

Jelikož se jedná o vodní dílo, které je nejen zdrojem elektrické energie i pitné vody 

pro blízké okolí, je jeho hlavní funkcí protipovodňová ochrana. To je důvod, který určuje 

také i vysoké nároky na jeho výstavbu, provoz a bezpečnost. V minulosti na území obce s 

rozšířenou působností Znojmo již došlo ke zničujícím povodním, na které nebyl nikdo 

připraven a jejichž následky postihly většinu obyvatel bydlících v blízkosti řeky Dyje. 

Vzniklé škody by byly daleko větší, pokud by se vodní dílo stalo terčem útoku nebo bylo 

nějakým způsobem poškozeno, a proto se musí dbát zvýšené bezpečnosti. 

Cílem práce je popsat a pomocí vhodných metod zhodnotit současný stav fyzické 

ochrany vodního díla Znojmo před možnými útoky a vnějšími hrozbami. Zjištění poznatků 

pak poslouží k jejich vyhodnocení a na jejich základě bude navrženo zabezpečení ochrany 

spojené s přihlédnutím ke kvalitě a ekonomickým variantám řešení. 



2 

2 Rešerše 

V této kapitole jsou uvedeny stěžejní podklady pro moji práci. Z těchto podkladů 

bylo čerpáno a díky nim byla sestavena srozumitelně a přehledně tato diplomová práce. 

 

BERNATÍK, Aleš a Lenka MALÉŘOVÁ. Analýza rizik území: Aleš Bernatík, Lenka 

Maléřová. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 

179 s. ISBN 978-80-7385-082-1. 

Tento učební text popisuje různé analýzy rizik vztažené na různé velikosti územních celků. 

Je v něm uveden rozbor jednotlivých vybraných metod používaných v ČR a jejich 

aplikace. Jedná se o úvod do problematiky prevence závažných havárií z pohledu ochrany 

území. 

 

ŠČUREK, Radomír. Studijní text do předmětu Ochrana podniku: Studie analýzy 

rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava, 2009. 

Publikace popisuje prostory a areál letiště, jeho vybavení a všechny postupy, které 

souvisejí s jeho zabezpečením. Autor se zde zabývá i analýzou současného zabezpečení. 

Tento text hlavně pojednává o vybraných analýzách, metodách a hodnocení rizik. Dále 

identifikuje i jiná ohrožení na letišti s cílem navrhnout optimalizaci bezpečnostního 

systému letiště.  

 

BERNATÍK, Aleš. Plynná a kapalná paliva a jejich nebezpečné vlastnosti z pohledu 

prevence závažných havárií. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2013. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). 

ISBN 978-80-7385-132-3. 

Monografie shrnuje aktuální poznatky o nebezpečí nakládání s vybranými kapalnými a 

plynnými palivy. Publikace si dává za cíl přispět k prevenci havárií a nehod. Je určena pro 

širokou vědeckou komunitu i odborníky z praxe. 

 

POVODÍ MORAVY S.P., vodohospodářský dispečink. Manipulační řád pro VD 

Znojmo. 2006. 
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Tento dokument je soubor předpisů a zásad pro vodní dílo Znojmo. Je chápán jako pokyn k 

nakládání s povrchovými vodami z hlediska účelného a hospodárného využití vody, 

ochrany a zlepšení její jakosti v souladu se zájmy ochrany životního prostředí. 

 

POVODÍ MORAVY S.P., vodohospodářský dispečink. Provozní řád pro VD Znojmo. 

2006. 

Provozní řád je soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a 

zařízení vodního díla Znojmo. 

 

DRAHOŠ, Milan. VODNÍ DÍLA - TBD A.S. VD Znojmo: 11. etapová zpráva TBD za 

období 09/2008 - 08/2012. Brno, říjen 2012. 

Tato zpráva souhrnně hodnotí výsledky měření a pozorování technickobezpečnostního 

dohledu na vodním díle Znojmo za uplynulé čtyři roky trvalého provozu. 

 

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

znění pozdějších předpisů. 

Zákon obsahuje úpravu právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění 

trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky 

povodní a sucha. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn. 

Zákon obsahuje způsoby ochrany zájmů společnosti, ústavního zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Popisuje okolnosti vylučující 

protiprávnost, tj. nutnou obranu a krajní nouzi, skutkové podstaty činů jako teroristický 

útok, obecné ohrožení a násilí proti skupině nebo jednotlivci, úpravu právních vztahů k 

povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání 

povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt 

těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, 

bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. 
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3 Základní pojmy 

V této kapitole jsou uvedeny pojmy, které bezprostředně souvisejí s povodněmi a 

ochranou proti nim. Tyto pojmy jsou dále také použity v bakalářské práci a slouží k 

pochopení řešené problematiky. 

Bezpečnost – je soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému 

Vodní dílo – je stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování 

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

ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům [12]. 

Manipulační řád – je 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 [11]. 

Provozní řád – je soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a 

zařízení vodního díla [11]. 

Analýza – metoda založená na podrobném rozložení celku na jednotlivé části, kdy cílem je 

pochopit povahu celku a stanovení důležitých vlastností [1]. 

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

doby nebo za určitých okolností [1]. 

Nebezpečí – je vlastnost nebezpečné látky, fyzická nebo fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku havárie [1]. 

Hodnocení rizik – je 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]. 

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

funkci [1]. 

Dopad – je nežádoucí účinek mimořádné události v daném místě a čase [1]. 

Příčina – je iniciační událost a každá má svůj následek [1]. 

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

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

V této kapitole je uveden seznam právních předpisů, norem nebo metodických 

předpisů, které věcně souvisejí s problematikou zabezpečení objektu a vodohospodářských 

staveb. 

4.1 Zákony a nařízení vlády 

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

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Vyhlášky 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní 

díla. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a 

provozních řádů vodních děl. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu 

zpracování návrhu a stanovování záplavových území. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním 

dohledu nad vodními díly. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 

vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. 
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4.3 Technické normy 

ČSN EN 50 131-1. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 1: Systémové požadavky. 

ČSN EN 50 132-1. Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky. 

ČSN P ENV 1627. Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Část 1: 

Požadavky a klasifikace. 
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5 Obecné informace o vodních dílech 

Vodní díla jsou 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 sledovaným tímto zákonem, a to zejména: 

 přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, 

 stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, 

 stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k 

čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, 

 stavby na ochranu před povodněmi, 

 stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, 

 stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich 

březích, 

 stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, 

 stavby odkališť, 

 stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,  

 studny, 

 stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, 

 jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 [12]. 

Za přehradu se považuje stavba, která přehrazuje údolí toku. Přehrada svojí hrází 

uzavírá prostor, který se využívá pro různé vodohospodářské účely, a rozdělují se dále 

podle hlavního stavebního materiálu a konstrukce a statického působení. 

Vodní díla se dále podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o 

technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly ve znění pozdějších předpisů a změn, 

dělí do čtyř kategorií podle dosaženého počtu bodů potenciálu škod (P): 

I. kategorie: (P) > 1500, 

II. kategorie: 200 ≤ (P) < 1500, 

III. kategorie: 15 ≤ (P) < 200, 

IV. kategorie: (P) < 15 [13]. 
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5.1 Význam budování vodních děl 

Původní význam budování vodních nádrží je možnost měnit průtok ve vodních 

tocích v kterémkoliv ročním období. V dávných dobách lidé vodní nádrže používali 

zejména pro potřeby zavlažování, zvláště v dlouhém období sucha. Postupem času se lidé 

naučili jak vodu využít, například pro výrobu elektrické energie, a jak se před ní a jejími 

ničivými účinky ochránit. V současnosti mají vodní nádrže zejména hospodářský a 

společenský význam. Využívají se hlavně jako zásobování vodou, pro rekreační účely, pro 

rybolov a hrají významnou roli jako ochrana před povodněmi. 

5.2 Ochrana vodních děl 

Je zakázáno poškozovat vodní díla a jejich funkce. Zejména je zakázáno na 

ochranných hrázích vysazovat dřeviny, jezdit po nich vozidly, pokud se nejedná o údržbu, 

s výjimkou míst k tomu určených, poškozovat vodočty, vodoměry, cejchy, vodní značky, 

značky velkých vod a jiná zařízení sloužící k plnění úkolů stanovených tímto zákonem 

[12]. 

Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany 

opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat nebo omezit na 

nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností 

[12]. 

Dále je možno vodní dílo chránit pomocí prvků fyzické ochrany. Za tyto prvky 

považujeme: 

 fyzickou ostrahu, 

 technické prostředky a  

 režimová opatření. 

Bezpečnost vodních děl se také zajišťuje zejména: 

 vyhlášením pásem hygienické ochrany v bezprostředním okolí, 

 technicko – bezpečnostním dohledem a  

 vnitřními předpisy. 

Pro konkrétní vodní dílo bude zabezpečení podrobněji rozebráno v některé z dalších 

kapitol. 



9 

6 Vodní dílo Znojmo 

Tato část je věnována vodnímu dílu Znojmo (dále jen VD Znojmo). Je zde obsažen 

kompletní informační přehled o tomto díle, o jeho obecných i technických 

charakteristikách, o jeho rekonstrukci, o důležitých objektech uvnitř areálu VD Znojmo a 

také o stávajícím zabezpečení jeho ochrany. 

 

Obrázek 1 - VD Znojmo [15] 

6.1 Historie vodního díla  

Záměr postavit údolní nádrže v této lokalitě a využít jejich energetického potenciálu 

pochází již z počátku 20. století. Moravský zemský úřad tehdy uvažoval o stavbě několika 

menších přehrad, a to v Bítově, Vranově nad Dyjí a Trauznicích u Znojma. Vzhledem k 

událostem první světové války a finančním obtížím se však s realizací projektu čekalo až 

do 30. let minulého století. Jako první byla ještě před druhou světovou válkou postavena 

nádrž Vranov, vybavena špičkovou vodní elektrárnou. Předpokládalo se, že kolísání 

průtoků způsobené jejím provozem bude zajišťovat vyrovnávací nádrž ve Znojmě. 
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Stavební přípravy vodního díla Znojmo však byly opět na dlouhou dobu přerušeny druhou 

světovou válkou a k plánu její výstavby se znovu přistoupilo až v 50. letech minulého 

století, tentokrát ale již s rozšířenými požadavky na funkci stavby, a to o zajištění 

vodárenského odběru z Dyje pro Znojmo a okolí. Získat stavební povolení bylo vzhledem 

k častému přítoku vody z Rakouska a tehdejším politickým poměrům složité. Vzrůstající 

potřeba pitné vody ve Znojmě si nakonec povolení stavby přece jen vynutila a v roce 1959 

byl zpracován investiční záměr na stavbu. Projekt vypracovala roku 1961 společnost 

Hydroprojekt Brno a stavební povolení bylo vydáno o rok později. Výstavba tohoto 

vodního díla započala tedy až v roce 1962 a dokončena byla v roce 1966. Mezi lety 2005 – 

2008 prošla rekonstrukcí [16]. 

6.2 Charakteristika vodního díla 

VD Znojmo se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo 

(dále jen ORP Znojmo), který je součástí Jihomoravského kraje. Z hlediska počtu obcí, 

které spadají do působnosti Jihomoravského kraje, je ORP Znojmo největším správním 

obvodem ORP. Samotná stavba VD Znojmo je umístěna v blízkosti historického města 

Znojma a je jeho technickou dominantou. Poloha této stavby umožňuje krásný výhled do 

rozlehlého okolí a působí vzhledem ke svému okolí přirozeně. Hladina vody plynule 

navazuje na okolní kopcovitý terén.  

Vodní nádrž je postavena na toku řeky Dyje na území Národního parku Podyjí 

(vyhlášen v roce 1992), který se rozkládá na 62 km
2
 od Znojma až po Vranov nad Dyjí. 

Národní park Podyjí je tvořen převážně hluboce zaříznutými meandry řeky Dyje, která 

protéká údolím se strmými svahy porostlými hlubokými lesy s řadou teplomilných rostlin a 

chráněných živočichů a která je největším přítokem řeky Moravy. Nádrž je dlouhá 5 km a 

hluboká cca 15 m. Důvodem ke stavbě byla nutnost řešení problému s vyrovnáním 

kolísajících odtoků z vodní elektrárny Vranov, jež je umístěna v horní části toku řeky Dyje. 

V hrázi VD Znojmo se nachází malá vodní elektrárna provozovaná energetickou 

společností E.ON. Funkční blok se spodními výpustěmi, hrazeným přelivem o dvou polích, 

přelévanou vodní elektrárnou a odběry pro pitnou vodu tvoří jeden celek, umístěný při 

pravém břehu. Vodní elektrárna pracuje v průtočném režimu a ročně vyrobí v průměru 

4845 MWh elektrické energie [14]. 
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VD Znojmo má velmi široké využití. Podílí se na zvyšování minimálních průtoků v 

řece, vyrovnává týdenní nerovnoměrné průtoky způsobené provozem VD Vranov, vyrábí 

elektrickou energii ve vodní elektrárně a je zdrojem pitné vody pro město Znojmo a jeho 

okolí, což ovšem znamená, že nemá rekreační využití [16]. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hydrologické údaje a údaje o nádrži VD 

Znojmo. 

Tabulka 1 - Technické údaje VD Znojmo [16] 

Nádrž 

Stálé nadržení 1,100 mil. m
3
 

Hladina stálého nadržení 219,59 m n.m. 

Zásobní prostor 2,450 mil. m
3
 

Hladina zásobního prostoru 225,59 m n.m. 

Prostor retenční neovladatelný 0,740 mil. m
3
 

Hladina retenčního neovladatelného prostoru 226,99 m n.m. 

Celkový objem 4,290 mil. m
3
 

Tabulka 2 - Hydrologické údaje pro VD Znojmo [16] 

Hydrologické údaje 

Číslo hydrologického pořadí 4-14-02-063 

Plocha povodí 2464,10 km
2
 

Průměrný dlouhodobý roční průtok 10,250 m
3
/s 

Q355d 1,870 m
3
/s 

Neškodný odtok 130,000 m
3
/s 

Minimální odtok 1,000 m
3
/s 

6.3 Rekonstrukce VD Znojmo 

V roce 2002 při povodni se potvrdily kapacitní problémy VD Znojmo při převedení 

extrémních povodní, které jsou rovněž zřejmé ze srovnání kapacity výše ležícího VD 

Vranov nad Dyjí. Cílem rekonstrukce bylo tedy zvýšení bezpečnosti zkapacitněním přelivu 

pro zajištění bezpečného průchodu návrhového průtoku. Současně bylo dosaženo i zvětšení 

retenčního objemu nádrže. Kapacita upravených bezpečnostních přelivů, resp. tvar 

předivné plochy, byla ověřena hydraulickým modelovým výzkumem Fakulty stavební, 

Vysokého učení technického v Brně [18]. 

Rekonstrukce VD Znojmo zahrnovala úpravy na tělese hráze, na funkčním objektu a 

úpravy vývaru včetně vývarových zdí. Úpravy na tělese hráze zahrnovaly odstranění 

stávajícího ocelového zábradlí a zdi na koruně hráze, zvýšení koruny hráze vybudováním 

vlnolamu, vybudování zpevněné asfaltové cesty na koruně hráze, stavba přístupových 
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schodů na korunu hráze a rekonstrukce závlahového systému vzdušného líce hráze včetně 

terénních úprav vzdušného svahu. Úpravy na funkčním objektu zahrnovaly demontáž a 

odstranění stávajících klapkových uzávěrů, odbourání Jamborova prahu a části středních 

dělících pilířů spodní stavby, stavební úpravy v místech uchycení čepů segmentu do pilířů 

stavby, přibetonování náběhových částí krajních pilířů na návodním líci stavby, navýšení 

pilířů, zabetonování starých strojoven klapek včetně přístupových schodů, stavba nových 

strojoven segmentů včetně přístupových schodů, stavba opěrné konstrukce bočního vedení 

kladek segmentu na středním pilíři, úprava drážek pro osazení prahu segmentu a bočního 

vedení segmentu, osazení 2 kusů nových segmentových uzávěrů s klapkou, osazení 

zádržného systému z ocelové konstrukce před objektem bezpečnostního přelivu, nahrazení 

stabilních vodících nosníků pro česle odnímatelnými, zabetonování spodních oken budovy 

vodní elektrárny vedoucích do vývaru z důvodu ochrany před zatopením strojovny vodní 

elektrárny spodní vodou vývaru, konstrukce základové desky hydraulické ruky, osazení 

hydraulické ruky a rekonstrukce mostu. Úpravy ve vývaru zahrnovaly navýšení 

vývarových zdí, prodloužení vývaru, osazení rozrážečů na dně vývaru za účelem snížení 

kinetické energie vody a opevnění koryta Dyje za vývarem [18]. 

Stavební práce zdrželo vyřešení problémů s příjezdem na stavbu, protože most přes 

řeku Dyje byl shledán jako málo únosný a muselo se provést jeho zesílení. Z důvodu 

zajištění přijatelných podmínek pro realizaci a dodržení technologických předpisů bylo 

nutné práce omezovat či zcela přerušit. Velkou komplikací pro stavbu pak znamenala jarní 

povodeň v roce 2006. Toto znamenalo prodloužení plánovaného termínu dokončení, který 

nastal až v srpnu 2008. Nyní je stavba dokončena a je připravena plnit svůj hlavní účel, 

kterým je ochrana lidských životů, zpoždění povodňové vlny a ochrana majetku pod 

přehradním profilem [18]. 

6.4 Objekty VD Znojmo 

V areálu VD Znojmo se nachází důležité objekty, jejichž funkce a provozuschopnost 

má vliv na plynulý provoz VD Znojmo a elektrárny. Tyto objekty jsou červeně 

zakroužkovány v obrázku pod tímto textem a jejich názvy jsou uvedeny v legendě u 

obrázku. 
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Obrázek 2 - Mapa areálu VD Znojmo [15] 

6.4.1 Hráz 

Přehradní hráz má funkci hlavního vzdouvacího objektu VD Znojmo. Délka hráze 

dosahuje 115 m v koruně, její šířka je 4,5 m v koruně a 65 m v patě a výška hráze je 21 m. 

Na koruně je zřízena zpevněná asfaltová komunikace, která pokračuje i na pravém břehu 

řeky Dyje, a vedou na ní přístupové schody. Koruna hráze je po rekonstrukci zvýšena 

vybudováním vlnolamu a opatřena hydraulickým jeřábem na případné odstranění 

naplavenin nahromaděných u hráze při povodních nebo při zvýšených průtocích na řece 

Dyji [5].  

Z hlediska materiálu se jedná o kombinovanou stavbu, část je sypaná kamenitá se 

středním těsnícím sprašovým jádrem a část s vodní elektrárnou a přelivným objektem je 

betonová. 



14 

Tabulka 3 - Údaje o hrázi [16] 

Hráz 

Typ hráze Sypaná kamenitá 

Těsnění Střední sprašové těsnění 

Kóta koruny hráze 228,49 m n.m. 

Šířka hráze v koruně 4,50 m 

Délka hráze v koruně 115,00 m 

Výška hráze nade dnem 17,00 m 

6.4.2 Funkční blok 

Funkční blok se spodními výpustmi, hrazeným přelivem, přelévanou průběžnou 

vodní elektrárnou, vývarem a odběry pro pitnou vodu tvoří jeden celek umístěný při 

pravém břehu. Je betonový a je zavázán do pravého úbočí betonovou membránou, která 

prochází i sypanou částí hráze a je zavázána B – systémem do skály na levém úbočí. 

Betonové dělící zdi funkčního bloku jsou po obou stranách přepadu využity jako schodiště 

[5]. 

 

Obrázek 3 - Funkční blok VD Znojmo 

Bezpečnostní přeliv 

Je umístěn ve funkčním bloku nad prostorem malé vodní elektrárny. Má dvě pole, 

která jsou hrazena dvěma hradícími segmenty s nasazenými klapkami ovládanými ze 

strojoven ručně nebo elektricky a dálkově z velínu. Přeliv je sveden skluzem nad 

hydrocentrálou a strojovnou spodních výpustí do společného vývaru [5]. 
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Tabulka 4 - Údaje o bezpečnostním přelivu [16] 

Bezpečnostní přeliv 

Typ bezpečnostního přelivu Korunový, hrazený segmenty s klapkou 

Počet polí x délka přelivu 2 x 8,7 m 

Kóta přelivu 221,37 m n.m. 

Kapacita při maximální hladině 413 m
3
/s 

Spodní výpusti 

Tvoří je dvě potrubí DN 1000 mm. Spodní výpusti jsou uzavíratelné a ovládány 

elektricky nebo ručně z prostoru strojovny nebo dálkově z velínu. V případě odstavení 

turbíny nebo výpadku proudu se po určitém časovém intervalu automaticky otevírá jedna 

ze spodních výpustí na 40 % [5]. 

Tabulka 5 - Údaje o spodních výpustích [16] 

Spodní výpusti 

Počet x průměr 2 x 1000 m 

Provozní uzávěr Kuželový 

Kapacita při maximální hladině 2 x 9,6 m
3
/s 

Malá vodní elektrárna 

Malá vodní elektrárna (dále jen MVE) se nachází v pravé části funkčního bloku, kde 

jsou umístěny dvě přímoproudé Kaplanovy turbíny, každá s hltností 6,0 m
3
/s a výkonem 

730 kW. Technologické zařízení malé vodní elektrárny mimo spodních výpustí a 

příslušenství k obsluze spodních výpustí a potrubí vodárenských odběrů je ve správě 

společnosti E.ON, a.s. Elektrárna je automatizována [5]. 

Tabulka 6 - Údaje o MVE [16] 

Elektrárna 

Počet turbín x typ 2 x Kaplanova přímoproudá 

Výkon elektrárny 2 x 0,73 MW 

Hltnost 2 x 6,0 m
3
/s 

Provozovatel E-ON, a.s. 

Vývar a regulace pod hrází 

Betonový vývar je společný pro spodní výpusti, elektrárnu a přeliv. Boční zdi vývaru 

jsou betonové obložené kamenem. Dno vývaru je původní skalní podklad – žula vylámaná 

až na nezvětralou skálu. Ve vývaru je umístěno pět rozražečů [5]. 

Na vývar navazuje regulace toku v délce 288 m. Kapacita regulace je 265 m
3
/s. Šířka 

koryta ve dně je 32 m. Opevnění tvoří záhozová patka a dlažba z kamene tloušťky 20 cm. 

Dno za vývarem je zpevněno kamenným záhozem [5]. 
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Vodárenské odběrné zařízení 

Toto zařízení je umístěno ve funkčním objektu nad spodními výpustěmi ve dvou 

různých horizontech. Tvoří je dvě ocelová potrubí DN 600 mm a na návodní straně jsou 

odběry opatřeny jemnými česly. Oba vodárenské odběry jsou svedeny do jednoho 

vodárenského potrubí DN 600 mm, které je pak vedeno až do čerpací stanice vodárny. 

Vodárenské odběry jsou ovládány šoupátky ručně ze strojovny nebo elektromotorem 

dálkově z úpravny vody [5]. 

Zádržný systém 

Zádržný systém slouží pro zachycení velkých naplavenin v dostatečné vzdálenosti 

od přelivu. Je tvořen předsunutou mříží ze svislých I profilů. Horní část těchto profilů je 

vzájemně svázána rámovou konstrukcí, na ní jsou posazeny podlahové polorošty, které 

tvoří obslužnou lávkou se zábradlím [6]. 

Strojovny 

Ve strojovnách jsou technologie a ovládání k přehradě. V levé strojovně se nachází 

pohonná hydraulická jednotka s olejovou nádrží a hlavním rozvaděčem pro hydraulický 

jeřáb. 

Hydraulický jeřáb 

Hydraulický jeřáb je pevně ukotven na levém pilíři betonové části VD Znojmo. Je 

určen k odstraňování plovoucích předmětů zachycených na zádržném systému před 

hradícím zařízením přehrady při větším průtoku. Ovládání jeřábu je přímo jeho součástí. 

Pro tento stroj je zpracován havarijní plán, jehož jedna kopie je uložena na VD Znojmo v 

kanceláři hrázného a další kopie je uložena na Povodí Moravy, s.p. (dále jen PMO, s.p.) - 

závod Dyje, provoz Znojmo v technickém archivu. Zabezpečení tohoto stroje je provedeno 

pomocí preventivních opatření, a to: 

 Pravidelné revize celého zařízení včetně zásobní nádrže a záchytné vany, 

 Trvalá dosažitelnost havarijních prostředků určených k likvidaci ropných havárií 

uložených ve skladě na VD Znojmo a 

 Havarijní plán – hydraulický nakládací jeřáb na VD Znojmo. 
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Obrázek 4 - Hydraulický jeřáb 

6.4.3 Správní budova 

Objekt správní budovy je také nazýván Krammerova vila. Tato vila byla vybudována 

v roce 1920 Friedrichem Krammerem, který byl odsunut, a po vystavění přehrady se z vily 

stalo na nějakou dobu i sídlo PMO, s.p. - závod Dyje, provoz Znojmo. Nachází se zde 

velín a kancelář hrázného. V druhém patře je služební byt pro zaměstnance PMO, s.p. - 

závod Dyje, provoz Znojmo. 

Vila je postavena na skále nad hrází, a proto je z velínu výborný výhled na celý areál 

VD Znojmo i na příjezdové komunikace a ovládají se odtud i všechny funkční objekty a 

zařízení pomocí ovládacího vedení. 



18 

 

Obrázek 5 - Správní budova 

6.4.4 Bývalý provoz 

Budova bývalého provozu je umístěna zhruba uprostřed areálu VD Znojmo pod 

výškovou úrovní koruny hráze v blízkosti koryta řeky Dyje. Sloužil původně pro dělníky 

pracující na stavbě přehrady, později zde bylo na nějakou dobu sídlo PMO, s.p. - závod 

Dyje, provoz Znojmo. Nyní je budova ve fázi demolice, ale jelikož jeden za stavebních 

materiálů je azbest, je demolice pozastavena a čeká se na zásah firmy specializované na 

likvidaci azbestu.  

 

Obrázek 6 - Budova bývalého provozu 
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6.4.5 Dílna a sklad 

V této budově se nachází veškeré vybavení a nářadí k údržbě a chodu přehrady, 

např. sekačky, křovinořezy, lodní motory. Také zde zaměstnanci mají dostatečný prostor 

pro údržbu a drobné opravy, které musí provádět sami. 

 

Obrázek 7 - Dílna a sklad 

6.4.6 Sklad pohonných hmot a maziv 

Zde jsou bezpečně uloženy všechny pohonné látky, maziva a jiné přípravky potřebné 

pro provoz zařízení na palivový pohon. 

 

Obrázek 8 - Sklad pohonných hmot a maziv 
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6.4.7 Ovládací šachta 

Ovládací šachta je kryta malou stavbou, která slouží jako ochrana pro vstup 

ovládacího vedení z velínu do země a poté na hráz. 

 

Obrázek 9 - Kryt ovládací šachty 

6.4.8 Protipovodňový sklad a garáže 

V garáži je zaparkován malotraktor a jsou tu také uskladněné bojky. V 

protipovodňovém skladu najdeme látky, přípravky a prostředky pro případ úniku ropných 

látek a dále zařízení, které zaměstnanci používají v případě vzniku povodně. 

 

Obrázek 10 - Protipovodňový sklad a garáže 
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6.4.9 Přístavní můstek 

Přístavní můstek slouží pro kotvení menší lodě opatřené vesly a malým motorem. 

Zaměstnanci PMO, s.p. - závod Dyje, provoz Znojmo také mají k dispozici i armádní 

ponton. V zimních měsících jsou lodě i ponton vytažené z vody a zakryté, ponechané na 

okraji hráze. 

 

Obrázek 11 - Přístavní můstek 

6.4.10 Příjezdové komunikace 

Příjezdové komunikace k areálu VD Znojmo vedou po obou březích řeky Dyje. 

Jedná se o veřejně přístupné zpevněné asfaltové silnice, za jejichž stav odpovídá město 

Znojmo. Obě komunikace pro veřejnost ovšem končí u přehrady vstupními příjezdovými 

bránami vybudovanými na perimetru areálu VD Znojmo. 

Další přístup k hrázi je značenými turistickými stezkami okolo nádrže po levém i 

pravém břehu řeky Dyje. Žlutě značená turistická stezka vede ze Znojma do obce Hnanice 

a zeleně značená turistická stezka vede ze Znojma do obce Mašovice. 



22 

6.5 Stávající zabezpečení VD Znojmo 

V této části je podrobněji rozebráno současné zabezpečení VD Znojmo. 

6.5.1 Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly 

Technicko-bezpečnostním dohledem (dále jen TBD) se rozumí zjišťování 

technického stavu VD z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jejich poruch. 

Provádí se zejména: 

 Pozorováním a prohlídkami VD, 

 Měřením jeho deformací sledováním průsakového režimu v přehradním profilu a 

tlaků v podloží tělesa hráze, zejména účinnosti a funkčnosti těsnících prvků hráze 

VD a deformací tělesa hráze a funkčních objektů a 

 Hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným 

mezním nebo kritickým hodnotám [4]. 

Jeho součástí je i návrh efektivních nápravných opatření. O výsledcích TBD je 

informována fyzická osoba odpovědná ze TBD u správce VD [4]. 

VD Znojmo je podle svého významu a stupně ohrožení území pod ním zařazeno pro 

potřeby odborného TBD do III. Kategorie s cykličností technicko-bezpečnostních 

prohlídek jednou za čtyři roky dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve 

znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a zákona č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [4]. 

Výkonem TBD na VD Znojmo je pověřena společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 

Praha, pracoviště Brno. 

6.5.2 Pásma hygienické ochrany 

Pásma hygienické ochrany (dále jen PHO) se stanovují na základě odborného 

posouzení stavu a potřeb ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního 

zdroje ve vztahu k jeho hydrologickému povodí nebo hydrogeologickému rajónu. Hranice 

ochranných pásem se vyznačují podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu o stanovení 

ochranných pásem na viditelných místech tabulemi s nápisem "ochranné pásmo x stupně 

vodního zdroje"; je-li vodohospodářským orgánem stanoven zákaz vstupu, pak i textem 

"nepovolaným vstup zakázán". Ukázka takové tabule (viz Obrázek 12) je pod textem. 
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Ochranné pásmo druhého stupně se v terénu označuje obvykle pouze v místech se 

zvýšeným nebezpečím znečištění vodního zdroje a v místech křížení hranice ochranného 

pásma s komunikacemi. Probíhá-li PHO vodní hladinou nádrže, umístí se tabule na 

plovoucí zakotvené bóje [10]. 

Legislativa definuje dvě PHO podzemních a povrchových vodních zdrojů. První 

PHO je často oploceno, přístup je umožněn pouze zplnomocněným osobám a slouží k 

ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. V 

ostatních případech, jako jsou velké vodní zdroje či nepřístupný terén, se hospodaření v 

tomto pásmu řídí příslušným zákonem. Zákon zakazuje intenzivní hospodaření v takovém 

zdroji, používání hnojiv, přejíždění či parkování motorových vozidel. Do PHO ochrany je 

zakázán vstup a vjezd. To neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje 

odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Druhé PHO se 

stanoví vně prvního PHO a může být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe 

oddělenými územími v rámci hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. 

Slouží hlavně k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, 

aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. V tomto 

pásmu jsou již možnosti hospodaření volnější, avšak stále omezené [12]. 

 

Obrázek 12 - Výstražné tabule PMO, s.p. – závod Dyje, provoz Znojmo 
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6.5.3 Vnitřní předpisy 

Vnitřní předpisy jsou takové dokumenty, které jsou neveřejné a upravují pouze 

interní záležitosti v organizaci. Nejedná se tedy o právní jednání, které má nějaký vliv 

mimo organizaci. Zaměstnanci PMO, s.p. – závod Dyje, provoz Znojmo se řídí zejména 

vnitřními předpisy, které jim ukládají práva a povinnosti v rámci své působnosti. 

Vzhledem k zabezpečení ochrany VD Znojmo zaměstnanci dodržují a řídí se zejména 

těmito vnitřními předpisy: 

 Pracovní řád, 

 Požární a poplachové směrnice, 

 Provozní řád VD Znojmo, 

 Manipulační řád VD Znojmo, 

 Havarijní plán, 

 Povodňový plán a 

 Program technickobezpečnostního dohledu. 

6.5.4 Fyzická ochrana 

Fyzickou ochranou se rozumí zabezpečení VD Znojmo fyzickou ostrahou, 

technickými prostředky a režimovými opatřeními. 

Výčet prvků, které VD Znojmo chrání, je uveden v této části kapitoly. Bohužel se 

nepodařilo najít na PMO, s.p. – závod Dyje, provoz Znojmo technické údaje o výrobcích, 

ani jejich podrobný seznam. Zabezpečovací prvky byly buď objeveny pozorováním, 

vyčteny z vnitřních předpisů nebo na ně upozornil hrázný. 

Elektronická zabezpečovací signalizace 

Elektronická zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) se nachází ve strojovnách 

segmentových uzávěrů a signalizuje vstup neoprávněných osob do nich. V obou 

strojovnách jsou umístěna pohybová čidla. Vyhodnocovací zařízení je umístěno v 

rozvaděči levé strojovny a ovládací klávesnice EZS je na stěně za vstupními dveřmi každé 

strojovny. Siréna, která se aktivuje s cca 30 s zpožděním, se nachází na boční vnější straně 

levé strojovny směrem ke správní budově. Prostřednictvím řídicího systému je vyslána 

zpráva o narušení objektu na mobilní telefony hrázného a elektrikáře správy VD Znojmo 

[6]. 
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Kamerový systém 

Pro potřeby hrázného jsou na bočních vnějších stěnách středového průchodu 

umístěny dvě kamery, nasměrované na průtočné profily se segmentovými uzávěry. Přenos 

obrazu je zemním kabelem na stolní počítač v kanceláři hrázného. Systém umožňuje i 

záznam obrazu [6]. 

Oplocení 

Oplocení VD Znojmo tvoří spolu se dvěma branami základní perimetrickou ochranu. 

Jedná se o pozinkovaný drátový plot s povrchovou úpravou. Ta je zajištěna nátěrem zelené 

barvy. Pod textem je vyznačeno toto oplocení modrou čarou v mapce (viz Obrázek 13). 

Brány jsou dostatečně pevné a stabilní, opatřené zámkem s cylindrickou vložkou. 

Prodloužení tohoto oplocení směrem proti proudu řeky Dyje dle PMO, s.p. – závod Dyje, 

provoz Znojmo není nutné díky strmým svahům koryta řeky. 

 

Obrázek 13 - Vyznačené oplocení VD Znojmo [6] 
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7 Analýza zabezpečení ochrany VD Znojmo 

Obecně analýza rizik slouží pro odhalení možných scénářů hrozeb a rizik pro určité 

oblasti. Cílem je posouzení jejich četnosti výskytu a zranitelnosti daných objektů, systému 

nebo území. Výstupem jsou potom vhodná navržená opatření, a to na základě výsledku 

analýzy rizik. 

Používané metody dělíme na kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní. 

Kvalitativní metody se vyznačují tím, že jsou rizika hodnocena určitým číselným 

rozsahem, pravděpodobností nebo slovním popisem. Jsou jednodušší, rychlejší a určovány 

expertním odhadem, což souvisí s velkou subjektivitou hodnotícího experta. Kvantitativní 

metody jsou založeny na matematickém výpočtu míry rizika. Semikvantitativní metody 

doplňují kvalitativní metody bodovými hodnotami pomocí bodové škály a jsou tak 

podrobnější a umožňují srovnání mezi zkoumanými objekty. 

Nejčastěji používané metody, jejich anglické názvy a jejich zkratky jsou uvedeny v 

tabulce (viz Tabulka 7). 

Tabulka 7 - Přehled nejčastěji používaných metod [7] 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Bezpečnostní audit Safety audit SA 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza "Co se stane, když…" What if Analysis WI 

"Co se stane, když…"/Kontrolní 
seznam What if/Checklist analysis WI/CL 

Analýza nebezpečnosti a 
provozovatelnosti Hazard and operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause - Consequence Analysis CCA 

Analýza SWOT SWOT Analysis SWOT 

Analýza rizik a zranitelnosti Hazard vulnerability value of the elementst at risk HVE 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 

7.1 Analýza rizik diagramem příčin a následků 

Pro identifikaci možných hrozeb byl jako první orientační metoda zvolen diagram 

příčin a následků, tzv. Ishikawův diagram nebo také diagram rybí kostry. Tento nástroj pro 
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určování rizik nejen v oblasti bezpečnosti byl vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou. Jedná 

se o podrobné grafické znázornění zkoumaného problému, jehož jednoduchá struktura 

umožňuje snadněji identifikovat zásadní příčiny, které způsobují zkoumaný problém.  

V tomto případě zkoumání zabezpečení ochrany VD Znojmo byly možné hrozby 

rozděleny na pět subsystémů: 

 Hrozby na perimetru, 

 Hrozby u hráze, 

 Selhání technického zařízení, 

 Vnitřní hrozby a  

 Vnější hrozby. 

Ke každému subsystému byly přiděleny identifikované aktuální hrozby nebo 

příležitosti, jež mohou nastat. Výsledkem je pak grafické zobrazení pěti subsystémů jako 

vedlejších „kostí“ směřujících na hlavní páteř, která je orientovaná od ohrožení 

bezpečnosti k zabezpečení ochrany VD Znojmo. Na vedlejší „kosti“ jsou pak navázány 

ještě menší „kostičky“ představující identifikované aktuální hrozby nebo příležitosti. S 

těmito hrozbami bude pracováno i dále v této práci a v dalších analýzách. Jelikož je 

diagram pro dobrou přehlednost větší, je jako obrázek uveden na další straně. 
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 Obrázek 14 - Ishikawův diagram pro VD Znojmo
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7.2 Analýza příčin a následků poruch VD Znojmo 

Analýza příčin a následků poruch se zkracuje písmeny FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis). Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo 

podnik, v tomto případě na zabezpečení areálu. Analýza 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 [3]. 

Tato analýza byla zvolena na základě faktu, že z výpočtu dostaneme ohodnocenou 

míru rizika, která pomůže identifikovat nejzávažnější hrozby. Jelikož byly v předchozí 

analýze stanoveny konkrétnější hrozby, může se s nimi pracovat dále i touto metodou. 

Pomocí vzorce  

R = P x N x H 

R – míra rizika (také označováno MPR) 

P – pravděpodobnost vzniku a existence 

rizika 

H – odhalitelnost rizika 

N – závažnost následků 

 

a tabulky (viz Tabulka 8) s hodnocením byly vypočítány výsledné míry rizika ke každé 

identifikované hrozbě [7]. 

Výsledná tabulka byla sestavena z identifikovaných hrozeb, které byly graficky 

znázorněny pomocí předchozí analýzy rizik – Ishikawova diagramu. Výsledné hodnoty 

měr rizik v každém řádku byly vypočítány pomocí vzorce a zaznamenány do posledního 

sloupce. Vzhledem k rozsáhlosti seznamu identifikovaných hrozeb budou pro další analýzu 

z výsledné tabulky použity pouze tři největší hodnoty, které jsou zvýrazněny červenou 

barvou. Tato tabulka (viz Tabulka 9) následuje po tabulce s hodnocením metody FMEA. 
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Tabulka 8 - Tabulka hodnocení metody FMEA [7] 

R (MPR) 
Výsledná (porovnatelná) míra 
rizika 

N Závažnost následků 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, úraz, škoda 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 2 
Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, 
větší škoda 

11 - 50 Mírné riziko 3 
Střední delikt, úraz s převozem do 
nemocnice, vyšší škoda 

51 - 100 Nežádoucí riziko 4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 
vysoká škoda 

101 - 
125 

Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P 
Pravděpodobnost vzniku 
rizika 

H Odhalitelnost 

1 
Nahodilá, velice 
nepravděpodobná 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

Tabulka 9 - Hodnoty jednotlivých vypočítaných měr rizik metodou FMEA 

Hrozby na perimetru P N H R (MPR) 

Nekvalitní zabezpečení (žádné bezpečnostní 
zámky) 5 3 3 45 

Vystřižení oplocení 4 4 3 48 

Vniknutí po svahu 1 4 3 12 

Špatný technický stav oplocení (koroze, díry) 4 4 4 64 

Vniknutí podél břehu 5 4 3 60 

Přelezení brány 3 4 4 48 

Přelezení oplocení 3 4 4 48 

Hrozby u hráze P N H R (MPR) 

Únik ropných látek 2 2 2 8 

Příliš mnoho naplavenin 3 2 3 18 

Sabotáž ve strojovně na hrázi 3 3 3 27 

Narušení statiky hráze 1 4 4 16 

Náraz lodi do hráze 1 1 2 2 

Teroristický útok na hráz 2 5 2 20 

Selhání technického zařízení P N H R (MPR) 

Výpadek elektrického proudu 3 1 1 3 

Porucha na přelivu 2 2 2 8 

Porucha na ovládacím vedení 3 2 2 12 

Porucha hydraulického jeřábu 2 2 4 16 

Videokamery mimo provoz 3 2 3 18 

Chybná manipulace zaměstnance 3 2 3 18 

Porucha ve strojovnách 3 3 2 18 

Vnitřní hrozby P N H R (MPR) 

Sabotáž bývalého zaměstnance 5 4 3 60 

Selhání pozornosti zaměstnance 2 2 3 12 
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Nedbalost zaměstnance 2 2 2 8 

Nezkušenost zaměstnance 1 3 2 6 

Selhání ovládacího vedení 3 3 2 18 

Úmyslná spolupráce s pachatelem 1 4 4 16 

Únik informací 2 4 4 32 

Vnější hrozby P N H R (MPR) 

Sesuv půdy 2 2 2 8 

Povodeň 3 4 3 36 

Vloupání do velínu 3 3 2 18 

Vloupání do strojoven 2 2 1 4 

Odcizení klíčů 2 2 2 8 

Napadení zaměstnance 3 2 3 18 

Sesuv kamení 4 5 2 40 

Požár ve velíně 2 3 2 12 

Požár ve správní budově 3 2 2 12 

Zničení výstražních cedulí 3 1 4 12 

Zneužití citlivých informací 3 3 3 27 

7.3 Analýza rizik bow – tie diagramem 

Tento diagram ve tvaru motýlku zobrazuje riziko v jednom snadno pochopitelném 

obrázku. Jedná se o vytvoření jasného rozlišení mezi aktivním a reaktivním řízením rizik. 

Výsledkem Bow – tie diagramu je, že dává přehled o různých možných scénářích v 

jednom obrázku. Na začátku každého diagramu je nebezpečí nebo krizová situace, která 

má potenciál způsobit škodu nebo újmu. Bow – tie diagram je získán spojením kritické 

události se stromem poruch vlevo a stromem událostí vpravo. Tyto bow – tie diagramy je 

potřeba chápat jako možné scénáře, které se mohou stát, pokud nebudou instalována 

navrhovaná bezpečnostní opatření [2], [23]. 

Analýza stromem poruch, označována zkratkou FTA (Fault Tree Analysis), je 

deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivá rizika nebo systémové poruchy a určuje 

příčiny těchto událostí. Je to grafický model různých kombinací poruch zařízení a lidských 

chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu nebo kritickou událost  nazývanou 

„vrcholová událost“ [3]. 

Metoda stromu události, označována zkratkou ETA (Event Tree Analysis), je 

graficko statistická metoda. Názorné zobrazení systémového stromu událostí představuje 

rozvětvený graf. Cílem tohoto stromu je určit možné následky systémové události nebo 

kritické události, která se může vyskytnout v posuzovaném systému, objektu nebo areálu 

[1]. 
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Tato metoda byla pro analýzu zabezpečení ochrany VD Znojmo zvolena pro svoji 

přehlednost a v následujících obrázcích je grafické znázornění možných scénářů událostí, 

které mohou nastat při současném stavu zabezpečení. 

Diagramy Bow – tie byly sestaveny pro tři nejhorší hrozby pro VD Znojmo. Z 

předešlé analýzy vyplynulo, že se jedná o špatný technický stav oplocení, vniknutí podél 

břehu a sabotáž bývalého zaměstnance. Tyto hrozby jsou evidentní už při prohlídce areálu 

VD Znojmo. Výsledné diagramy jsou grafickým rozebráním scénářů tří nejhorších hrozeb 

pro VD Znojmo. Podle zobrazených scénářů identifikovaných hrozeb, budou v následující 

kapitole navrženy, popsány a finančně ohodnoceny dvě varianty zabezpečení ochrany pro 

VD Znojmo a stejně tak i zabezpečovací prvky v nich uvedené. Na následujících stránkách 

jsou zobrazeny Bow – tie diagramy jako scénáře sestavené pro tři nejhorší kritické 

události, které vyplynuly z předchozí analýzy FMEA. 
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Obrázek 15 - Bow - tie diagram Špatný technický stav oplocení 
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Obrázek 16 - Bow - tie diagram Vniknutí podél břehu 
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Obrázek 17 - Bow - tie diagram Sabotáž bývalého zaměstnance 
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8 Návrh zabezpečení ochrany VD Znojmo 

Součástí této práce je i inovativní návrh zabezpečení. Pro VD Znojmo byly po 

předchozích analýzách navrženy dvě varianty. Každá ze dvou variant je jinak finančně i 

technicky náročná. Avšak jsou zde navrženy i zabezpečovací prvky, které se v obou 

variantách opakují. Je tomu tak proto, že jim je přikládána důležitost instalace v obou 

případech. Jsou to např. bezpečnostní fólie na okna strojoven, bezpečnostní zámky na 

brány, bezpečnostní oplocení a jeho prodloužení a nové zbudování na místech, kde je 

potřeba. 

V této kapitole je také pro potřeby PMO, s.p. – závod Dyje, provoz Znojmo uveden 

kontrolní seznam, který zaměstnancům při běžných pochůzkách i pravidelných kontrolách 

pomůže identifikovat slabiny v systému zabezpečení VD Znojmo a předejít tak 

nežádoucím následkům. Kontrolní seznam by měl být tedy chápán jako preventivní 

opatření sloužící k odhalení různých poruch, poškození nebo jiných závad. 

8.1 Inovativní návrh fyzické ochrany VD Znojmo – Varianta A 

Tato varianta je navržena tak, aby poskytla VD Znojmo a chráněným aktivům 

alespoň základní zabezpečení. Z finančního hlediska se jedná o levnější variantu a podle 

použitých zabezpečovacích prvků je i jednodušší. Je zde uveden podrobný popis použitých 

prvků a pro přehlednost je v tabulce uveden jejich výčet a cenové zhodnocení. 

Bezpečnostní oplocení – svařovaná síť Pantanet Family 1830mm 

Svařované oplocení vyrábí firma Betafence a jedná se o základní oplocení, které 

slouží k vymezení střeženého objektu a jako jednoduchá mechanická zábrana před zvěří a 

nepovolanými osobami. Svařovaná síť Pantanet Family 1830mm je vhodný typ pro 

základní oplocení a může se kombinovat s betonovými podhrabovými deskami, nebo také 

s ostnatým drátem. Síť se nedá rozplést, protože je bodově svařena. Vlastní drát, ze kterého 

je oplocení vyrobeno je slabý, zpravidla minimálně 2 mm v průměru, s povrchovou 

úpravou zinkováním a následným poplastováním. Ke svařované síti patří plotový sloupek. 

Je opatřen montážním nosem, na který se svařované sítě upevňují pomocí nerezových 

svorek. 
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Pro dostatečnou ochranu areálu VD Znojmo je doporučeno toto oplocení na svazích 

proti směru toku řeky Dyje prodloužit a dále ho zbudovat podél levého břehu od vývaru až 

po garáže a protipovodňový sklad. Bude sloužit pro vymezení území areálu VD Znojmo a 

také jako ochrana proti možnému vniknutí pachatele do tohoto areálu. 

 

Obrázek 18 – Svařovaná síť Pantanet Family 1830mm [22] 

Bezpečnostní zámky na brány 

Bezpečnostní zámky na brány by měly zamezit nežádoucímu vniknutí pachatele do 

areálu VD Znojmo jednou nebo druhou bránou. Budou použity samozamykací zámky 

BERA vyráběné firmou FAB. Ty se z venkovní strany otevírají klíčem přes cylindrickou 

vložku a z vnitřní strany jen pouhým stiskem kliky. Řeší dvoubodové uzamčení dveří při 

každém zavření. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do zámku a 

automaticky dojde k vysunutí závory a zablokování střelky do stavu zamčeno. Lze je 

použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva v pravém i levém 

provedení. 
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Obrázek 19 - Samozamykací zámek BERA [20] 

Bezpečnostní reflektory na brány 

Jedná se o dvě solární LED svítidla s PIR čidlem Esotec, které nabízí firma Conrad. 

Jsou vhodná pro vjezdy, vchody nebo do zahrady. Jsou vybaveny výkonným solárním 

modulem pro optimální dobíjení i na podzim a v zimě. V reflektoru vestavěné bílé LED 

diody zajišťují postačující, ale také energeticky úsporné osvětlení s dlouhou životností. 

Délka kabelu mezi reflektorem a solárním modulem je 5 m. Detekční úhel je 120°. Tyto 

reflektory budou pro VD Znojmo sloužit hlavně pro osvětlení obou bran a také pro 

případné odstrašení neznámého pachatele při pokusu o vniknutí do areálu. 

 

Obrázek 20 - Solární LEC svítidlo s PIR čidlem [21] 
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Bezpečnostní fólie na okna strojoven  

Proti vniknutí nežádoucích osob nebo předmětů do strojoven prosklenými okny 

budou na ně instalovány bezpečnostní fólie SCX od firmy Next. Jejich instalací se zabrání 

jak prohození předmětů, tak se i znesnadní vniknutí případných pachatelů do strojoven. 

Nespornou výhodou bezpečnostní fólie je její nenápadnost, takže nepřitahuje nežádoucí 

pozornost. Má velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání a i po rozbití zůstává sklo 

nepropustné. 

 

Obrázek 21 - Ukázka účinnosti bezpečnostní fólie [9] 

Tabulka 10 - Kalkulace Varianta A 

Kalkulace zabezpečovacích prvků inovativního zabezpečení - VARIANTA A 

Pořadí 
prvku 

Název prvku 
Počet 

ks/m/m
2
 

Cena [Kč] 

za ks/m/m
2
 Celkem 

1 

Bezpečnostní oplocení - svařovaná síť 
Pantanet Family (Betafence) 26 4097 106522 

Bezpečnostní oplocení - sloupky (Betafence) 262 526 137812 

2 
Samozamykací bezpečnostní zámek BERA - 
set s kováním a zámkem na brány (FAB) 2 4300 8600 

3 
Bezpečnostní solární reflektory s PIR čidlem 
na brány (Conrad) 2 1533 3066 

4 
Bezpečnostní fólie SCX na okna strojoven 
(Next) 2 740 1480 

Celková cena  257480 
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8.2 Inovativní návrh fyzické ochrany VD Znojmo – Varianta B 

Oproti první variantě je tato dražší, avšak použité zabezpečovací prvky poskytují 

rozšířenou ochranu pro VD Znojmo a chráněným aktivům. Tato varianta obsahuje 

charakteristiku použitých prvků, jejich výčet v tabulce i s jejich cenou. 

Bezpečnostní oplocení – plotové panely 3D Light 2030 mm 

Plotové panely 3D Light jsou kompletním systémem vysoce kvalitního oplocení s 

dvojí povrchovou úpravou, nejprve je pozinkováno z obou stran a pak je poplastováno. 

Toto oplocení je podstatně robustnější, tvarově stálejší a jeho překonání složitější než 

oplocení v předchozí variantě. Plotový panel má vodorovné prolisy pro zvýšení tuhosti. 

Svislé dráty přesahují v horní části o 30mm. Jedná se o systém oplocení s dlouhou 

životností pro speciální instalování i na svahovitý terén. Pro správné provedení se 

doporučují sloupky Nylofor 60x60mm Zn+PVC, které dodávají oplocení dostatečně 

velkou odolnost proti mechanickému poškození. 

Stejně jako v předchozí variantě i zde pro dostatečnou ochranu areálu VD Znojmo je 

doporučeno toto oplocení na svazích proti směru toku řeky Dyje prodloužit a dále ho 

zbudovat podél levého břehu od vývaru až po garáže a protipovodňový sklad. Toto 

oplocení bude sloužit pro vymezení území areálu VD Znojmo a také jako ochrana proti 

možnému vniknutí pachatele do tohoto areálu. 

 

Obrázek 22 – Detail plotového panelu [17] 
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Bezpečnostní zámky na brány 

Bezpečnostní zámky na brány by měly zamezit nežádoucímu vniknutí pachatele do 

areálu VD Znojmo jednou nebo druhou bránou. Budou použity samozamykací zámky 

BERA vyráběné firmou FAB. Ty se z venkovní strany otevírají klíčem přes cylindrickou 

vložku a z vnitřní strany jen pouhým stiskem kliky. Řeší dvoubodové uzamčení dveří při 

každém zavření. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do zámku a 

automaticky dojde k vysunutí závory a zablokování střelky do stavu zamčeno. Lze je 

použít pro venkovní a vnitřní dveře vyrobené z kovu, plastu či dřeva v pravém i levém 

provedení. 

 

Obrázek 23 - Samozamykací zámek BERA [20] 

Bezpečnostní dveře na správní budovu 

Bezpečnostní dveře třídy 3 budou vhodnou alternativou pro ochranu proti vniknutí 

narušitele do správní budovy. Tyto dveře od firmy HT dveře jsou nabízeny a dodávány s 

veškerým servisem včetně nových zárubní. Mají vysokou odolnost proti hluku a jsou 

tepelně těsné díky patentovanému těsnění zárubně a prahu, které jsou také součástí 

dodávky. Dveře jsou odolné proti odvrtání zámku, vyplanžetování, vylomení a vysazení z 

pantů a dalším možnostem napadení. 
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Obrázek 24 - Bezpečnostní dveře [8] 

Bezpečnostní fólie na okna strojoven  

Proti vniknutí nežádoucích osob nebo předmětů do strojoven prosklenými okny 

budou na ně instalovány bezpečnostní fólie SCX od firmy Next. Jejich instalací se zabrání 

jak prohození předmětů, tak se i znesnadní vniknutí případných pachatelů do strojoven. 

Nespornou výhodou bezpečnostní fólie je její nenápadnost, takže nepřitahuje nežádoucí 

pozornost. Má velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání a i po rozbití zůstává sklo 

nepropustné. 

 

Obrázek 25 - Ukázka účinnosti bezpečnostní fólie [9] 
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Bezdrátový kamerový systém 

Pro VD Znojmo bude v druhé variantě zabezpečení použit bezdrátový kamerový 

systém, který bude snímat hlavně oblast obou bran. V případě potřeby pak i dalších 

prostorů, které si PMO, s.p. – závod Dyje, provoz Znojmo zvolí, jelikož se na zařízení 

můžou navíc připojit i dvě další kamery. Jedná se o sadu dvou bezdrátových kamer a 

čtyřkanálového monitoru, která zajišťuje komplexní videodohled velkých budov nebo 

areálů. Systém nabízí možnost záznamu obrazu nahráváním ručně, pomocí funkce 

časovače nebo přes senzor pohybu, prohlížení čtyř kamer současně nebo jedné kamery přes 

celou obrazovku. Při zaznamenání pohybu nebo v případě poruchy nahrávky systém 

automaticky spustí poplach.  

 

Obrázek 26 - Bezdrátový bezpečnostní systém [19] 

Tabulka 11 - Kalkulace Varianta B 

Kalkulace zabezpečovacích prvků inovativního zabezpečení - VARIANTA B 

Pořadí 
prvku 

Název prvku 
Počet 

ks/m/m
2
 

Cena [Kč] 

za ks/m/m
2
 Celkem 

1 

Bezpečnostní oplocení - plotové panely 3D 
Light 2030 mm (Betafence) 260 1338 347880 

Bezpečnostní oplocení - sloupky (Betafence) 262 1031 270122 

2 
Samozamykací bezpečnostní zámek BERA - 
set s kováním a zámkem na brány (FAB) 2 4300 8600 

3 
Bezpečnostní dveře na správní budovu (HT 
dveře) 1 19000 19000 

4 
Bezpečnostní fólie SCX na okna strojoven 
(Next) 2 740 1480 

5 Bezdrátový kamerový systém - sada (Conrad) 1 19940 19940 

Celková cena 667022 
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8.3 Kontrolní seznam 

Tento kontrolní seznam je v této práci uveden jako preventivní opatření. Bude 

zaměstnancům PMO, s.p. – závod Dyje, provoz Znojmo sloužit v budoucnu jako pomůcka 

či předloha k preventivním prohlídkám areálu VD Znojmo. Zaměstnanci podle tohoto 

seznamu budou moci snadněji odhalit a tím i identifikovat rizika v zabezpečení, která 

mohou způsobit poruchy a závady. Sestavený kontrolní seznam může po úpravě sloužit i 

pro potřeby jiných vodních děl ve správě PMO, s.p. 

Mezi analýzami se jedná o orientační metodu pro zjištění možných hrozeb. Je to 

velmi jednoduchá a účinná metoda, která využívá položek v seznamu, díky němuž 

hodnotící expert kontroluje správnost nebo úplnost stavu kontrolovaného systému nebo 

činností. Seznam kontrolních otázek je vytvořen na základě určitých charakteristik 

zkoumaného systému nebo činností, které mají souvislost s tím plynoucími dopady na 

systém, selhání jeho prvků a následným vznikem jakýchkoliv ztrát. 

Postup metody tedy bude i postupem pro zaměstnance PMO, s.p. – závod Dyje, 

provoz Znojmo. Do seznamu navržených kontrolních otázek budou zaměstnanci označovat 

odpovědi buď ano, nebo ne a podle jejich výsledného počtu určí i přijatelnost rizika a 

identifikují aktuální hrozby, přičemž za ideální a doporučený stav zabezpečení se považuje 

100 % výsledek všech záporně zodpovězených otázek. Kontrolní seznam je umístěn na 

další stránce, aby byl celistvý, jelikož je tabulka s otázkami stejně velká jako jedna stránka 

v této práci. 
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Tabulka 12 - Kontrolní seznam pro VD Znojmo 

BEZPEČNOSTNÍ CHECKLIST PRO VODNÍ DÍLO ZNOJMO 

Název Povodí - 
název závodu   

Kontrolované vodní 
dílo   

Jméno a příjmení 
pracovníka   

Datum kontroly 
  

Kontrolní otázky 
Odpovědi 

ANO NE 

Byly zjištěny známky přelezení oplocení?     

Byly zjištěny známky přerušení oplocení?     

Byly zjištěny známky koroze oplocení?     

Bylo zjištěno poškození výstražných cedulí?     

Bylo zjištěno odcizení výstražných cedulí?     

Bylo zjištěno poškození zámků vchodových dveří správní budovy?     

Bylo zjištěno poškození zámků na branách?     

Bylo zjištěno vloupání do velínu?     

Bylo zjištěno vloupání do kanceláře hrázného?     

Byla zjištěna sabotáž ve správní budově?     

Byla zjištěna sabotáž na ovládacím vedení?     

Byla zjištěna sabotáž na hrázi?     

Byla zjištěna porucha na přelivu?     

Bylo zjištěno vloupání do velínu?     

Byl zjištěn únik ropných látek?     

Bylo zjištěno poškození hydraulického jeřábu?     

Bylo zjištěno poškození hráze?     

Byla zjištěna závada kamer?     

Bylo zjištěno vniknutí do pravé strojovny?     

Bylo zjištěno vniknutí do levé strojovny?     

Byl zjištěn vznik velkého množství naplavenin?     

Byly zjištěny známky úniku citlivých informací?     

Byly zjištěny známky zneužití citlivých informací?     

Byl zjištěn sesuv půdy?     

Byl zjištěn sesuv kamení?     

Počet odpovědí ANO / NE     
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9 Závěr 

Po otevřených diskuzích s odborně způsobilými osobami a podrobným 

prozkoumáním možností a charakteru celého zabezpečení VD Znojmo, lze považovat 

součastný stav ochrany proti vniknutí neoprávněných osob jako minimální skoro 

nevyhovující. Tuto hypotézu potvrzují i provedené analýzy. Jimi byly zjištěny tři největší 

hrozby – špatný technický stav oplocení, vniknutí podél břehu a sabotáž bývalého 

zaměstnance. Všechno tyto hrozby jsou v případě VD Znojmo evidentní a aktuální. Právě z 

tohoto důvodu byly sestaveny dvě varianty inovativního zabezpečení areálu VD Znojmo, 

které se zaměřují hlavně na znemožnění již zmíněných největších hrozeb. Obě varianty v 

sobě zahrnují alespoň základní ochranu proti aktuálním hrozbám, ovšem v novém nebo v 

rozšířeném provedení a každá obsahuje i výčet a popis použitých prvků zabezpečení. 

Zabezpečovací prvky v každé variantě se vzájemně synergizují a tím je také ochrana 

důslednější. Pro potřeby PMO, s.p. – závod Dyje, provoz Znojmo byly pro představu 

finanční náročnosti obě varianty i cenově ohodnoceny a přehledně uvedeny v tabulkách. 

Jelikož může být tato práce využita jako podkladový materiál pro další studie či 

projekty zlepšení zabezpečení VD Znojmo či jiné vodní nádrže ve správě PMO, s.p., byl 

také v návrhu zabezpečení sestaven kontrolní seznam s otázkami Jeho použití může být 

prospěšné jako preventivní činnost při odhalování hrozeb spojených se zabezpečením 

nejen VD Znojmo. 

Cílem práce bylo posoudit stav zabezpečení VD Znojmo a případně navrhnout 

inovativní návrh. Jak je z textu a závěru patrné, byly všechny úkoly a cíl práce splněn. 
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11 Seznam použitých zkratek 

EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace 

MVE – Malá vodní elektrárna 

ORP Znojmo – Obec s rozšířenou působností Znojmo 

PHO – Pásmo hygienické ochrany 

PMO – Povodí Moravy 

VD Znojmo – Vodní dílo Znojmo 

TBD – Technockobezpečnostní dohled 

např. – například 

resp. – respektive 

s. p. – státní podnik 

tj. – to je 

tzv. – tak zvaný 
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