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1 Úvod 

 Nejvíce mimořádných událostí v České republice, které vyžadují vyhlášení 

některého z krizových stavů, jsou povodně. Tuto živelnou událost můžeme jen s velmi 

malou pravděpodobností přesně předpovědět, proto nelze v předstihu určit kdy nastane a 

jejímu výskytu nelze zabránit. Musíme mít proto na paměti, že povodně způsobují ztráty 

na životech, škody na majetku i škody na životním prostředí. V České republice máme 

značně rozvinutou hydrologickou předpovědní službu, ale ani ta nás mnohdy nedokáže na 

nadcházející povodeň včas upozornit. Proto musíme zavádět ochranná a preventivní 

opatření, která jejich nepříznivé následky minimalizují. Jedná se především o ochranu před 

přirozenými nebo zvláštními povodněmi. K ochraně před povodněmi se využívá mnoho 

různých opatření, jako jsou protipovodňová opatření v krajině, kterými se především myslí 

výstavby ochranných hrází, přehrad, suchých nádrží a mnoho dalších. V praxi je důležitá 

spolupráce  kvalitní předpovědní služby, složek IZS, orgánů krizového řízení, státní správy 

a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob i jednotlivých občanů. 

 Vodní dílo Dalešice se nachází na území kraje Vysočina jihovýchodně od okresního 

města Třebíč. Leží na středním toku řeky Jihlavy a skládá se ze dvou nádrží. Hlavní nádrž 

je u Kramolína a spodní vyrovnávací nádrž u Mohelna. V praxi je nádrž u Kramolína 

označována jako vodní dílo Dalešice a vyrovnávací nádrž Mohelno jako vodní dílo 

Mohelno. Výstavba tohoto vodního díla byla započata v 70. letech minulého století jako 

přečerpávací vodní elektrárna, pro zásobování jaderné elektrárny Dukovany. Dalšími 

funkcemi jsou zajištění vody pro závlahu pozemků, ochranu před povodněmi, k turistice a 

rekreaci.   

 Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu zabezpečení ochrany 

obyvatelstva pod vodním dílem Dalešice, které se nachází na území kraje Vysočina. Bude 

řešena problematika mimořádných událostí, zajištění ochrany obyvatelstva při vzniku 

povodní včetně zpracování požadavků na varování, vyrozumění, evakuaci a nouzové 

přežití obyvatelstva. V případě zjištění nějakých nedostatků se pokusím navrhnout zlepšení 

na optimalizaci systému ochrany obyvatelstva pod zmíněným vodním dílem.  



2 

 

2 Rešerše 

 Základním literárním podkladem z legislativního hlediska pro moji bakalářské práci 

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

tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 

využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních 

vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit 

bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. [5]  

ŘÍHA, J. Úvod do rizikové analýzy přehrad. 1. vydání, Brno: Práce a studie Ústavu 

vodních staveb FAST VUT v Brně, 2008. 355 s. ISBN 978-80-7204-608-9 

 V knize autor popisuje druhy poruch přehrad a ochranných hrází spolu s popisem 

jejich vzniku s použitím historických záznamů. Publikace nabízí výčet základních pojmů a 

definic týkajících se rizikové analýzy přehrad. Jsou zde uvedeny a okomentovány 

jednotlivé metody a existující postupy používaných při  hodnocení bezpečnosti a 

spolehlivosti přehrad. Nalezneme zde i zahraniční právní předpisy a technické normy 

využívané v oboru přehradního inženýrství. Teoretické postupy jsou zde aplikovány na 

praktických příkladech.  

JANDORA, Jan, ŘÍHA, Jaromír. Porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Brno: Práce a 

studie Ústavu vodních staveb FAST VUT , 2002. 187 s. ISBN 80-86433-15-5. 

 Autoři této publikaci uvádějí extrémní hydrologické situace v povodích, při kterých 

došlo k porušení řady sypaných hrází v důsledku jejich přelití. Z publikace se dozvíme 

potřebné informace o mechanizmu porušování sypaných hrází při jejich přelití. Část knihy 

je věnována metodám modelování porušení sypaných hrází při přelití. Publikace obsahuje 

jak teoretické tak praktické poznatky a zkušenosti.  

Internetové stránky Povodí Moravy, s. p., [online]. Dostupné z WWW: 

<http://www.pmo.cz//>. 

 Internetové stránky Povodí Moravy poskytují základní údaje o povodí Moravy a 

významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu 

povrchových podzemních vod v oblasti povodí Moravy a další činnosti. Základní údaje o 

vbudovaných vodních dílech. Nalezneme zde aktuální informace o hydrologických 

situacích a všechny důležité vodohospodářské informace.   
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3 Charakteristika přehrady 

 Přehrada jako pojem je poprvé definována v platné a i účinné normě ve vodním 

zákoně, tedy zák. č. 254/2001 Sb., § 55. Zde se hovoří o tom, co to je „vodní dílo“. 

Z definice vodního díla tedy vyplývá, že přehrada je pojem, který je užší než pojem vodní 

dílo, a že je právě jedním z „druhů“ vodního díla.  

 Stavby jako přehrady, jezy, hráze sloužící k plavebním účelům zřizující se na 

březích toků nebo v korytech, stavby využívané k vodní energii a stavby odkališť, jestliže 

jsou spojené se zemí pevným základem, se evidují na katastrálním úřadě. Ministerstvo 

zemědělství v dohodě s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním stanovuje 

podrobnosti k těmto vodním dílům vyhláškou. [5]  

  Přehrada podle výše popsaného je stavba, která přehrazuje vodní tok nebo údolí, a 

je tvořena přehradní hrází. Tato přehradní hráz má zákonem řečeno funkční zařízení, která 

slouží k trvalému vzdouvání atd., za účelem řízení odtoku vody. [7] Vymezení pojmů z 

oblasti týkající se ochrany obyvatelstva, krizového řízení, vodních děl a analýzy rizik viz 

příloha č. 1. 

3.1. Rozdělení přehrad 

 Druhy přehrad se obvykle rozlišují podle lokality zdroje nejobjemnějších 

stavebních hmot hráze, podle použité stavební hmoty, konstrukce nebo technologie hráze. 

[14] 

3.1.1. Přehrady z místních materiálů 

Nejčastěji se budují jako sypané. Dělí se na [14]: 

- zemní (homogenní, nehomogenní); 

- kamenité; 

- smíšené (zemito-kamenité). 

 Výhodami těchto hrází je schopnost se přizpůsobit nevýhodným základovým 

podmínkám. Dále pak možnost využít pro sypání horniny a zeminy, které jsou k dispozici 

v blízkosti výstavby přehrady. Možnost mechanizovat jejich těžení, dopravu a hutnění. [14] 

 Naopak nevýhodou je bezpečně začlenit funkční objekty do přehradního tělesa. 
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Sypané hráze kladou vetší náročnost na závislosti počasí než betonové hráze. [14]   

 Zemní hráze: 

 homogenní hráze mají stabilizační a těsnící část z jednoho druhu zeminy (hlinito-

písčité štěrky, jílovito-pisčité zeminy); 

 nehomogenní zemní hráze jsou složeny z více druhů zemin. 

Řez homogenní a nehomogenní zemní hráze nalezneme v příloze č. 2. 

 Kamenité hráze 

 obsahují max. 15% zrn, které jsou menší jak 100 mm; 

 poměr mezi šířkou základové spáry L a výškou přehrady H: L/H = 2,0 až 3,3; 

 stabilitu zajišťuje kamenná část, vodotěsnost těsnící prvky - velikost kamene 0,1 až 0,6 

m; 

 jsou ve většině případů vybaveny těsnícím prvkem.  

3.1.2. Přehrady z materiálů vzdálených od stanovišť 

 Dle materiálů je můžeme rozdělit na betonové, zděné, ocelové, dřevěné a 

kombinované. Hlavními výhodami těchto přehrad je snadné začlenění přelivů, spodních 

výpustí a odběrných objektů do přehradního tělesa. Umožňují využívat rozestavěné 

přehradní těleso pro usnadnění převádění vody ze stavby a v neposlední řadě jsou 

bezpečnější proti přelití. Tyto přehrady můžeme rozdělit i podle konstrukčního a statického 

uspořádání, viz příloha č. 3. [14] 

3.2. Kategorizace vodních děl 

 Z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu se vodní díla rozdělují do I. až IV. 

Kategorie (viz příloha č. 10) podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na 

majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. [5]  

 Vymezení vodních děl podléhajících technicko-bezpečnostnímu dohledu, stanovení 

kritérií a postupů pro zařazení vodních děl do kategorií, rozsah a četnost provádění dohledu 

a další je dáno vyhláškou 471/2001 Sb. Ministerstva zemědělství o technicko-

bezpečnostním dohledu nad vodními díly. [2]  
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4 Vodní dílo Dalešice 

 Toto vodní dílo leží na řece Jihlavě jihovýchodně od města Třebíč. Jedná se o 

přečerpávací nádrž a je to největší vodní dílo na Vysočině. Dalešická nebo také používaný 

název Kramolínská hráz znázorněna viz Obrázek č. 1 je nejvyšší hráz v České republice a 

druhá největší sypaná hráz v Evropě. Stavba tohoto díla začala v roce 1970 a trvala 8 let. 

Společně s vodní nádrží Mohelno tvoří energetický komplex přečerpávací vodní elektrárny 

Dalešice s výkonem 450 MW, která se nachází pod hrází nádrže Dalešice. Hlavním účelem 

této stavby je zdroj technologické vody pro jadernou elektrárnu Dukovany (JEDU), která 

se čerpá z vodní nádrže Mohelno. Je rezervoárem vody pro odběr chladicí vody Jadernou 

elektrárnou Dukovany a slouží k ředění jejích odpadních vod. Vodní elektrárna Mohelno 

byla postavena současně s přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice. [8]    

 

Obrázek č. 1: Pohled z pravého břehu řeky na Dalešickou hráz 

4.1. Specifikace Dalešické přečerpávací elektrárny 

 Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je z hlediska instalovaného výkonu druhou 

největší vodní elektrárnou v České republice. Pro provoz energetické sítě je neocenitelná 

její schopnost najet na plný výkon do 60 sekund. Elektrárna je plně automatizována a 

dálkově ovládána buď z výrobního dispečinku elektrárenské společnosti ČEZ, nebo z 

dispečinku provozovatele přenosové soustavy ČEPS. [8] 

 Na turbíny přivádějí vodu čtyři ocelová potrubí o průměru 6200 mm. Elektrárna a 
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rozvodna jsou umístěny u paty hráze. V přečerpávací vodní elektrárně jsou nainstalována 

čtyři soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro maximální spád 90 metrů. Pro 

výrobu energie, i jako pohon v čerpadlovém provozu, jsou použity synchronní generátory o 

napětí 13,8 kV a s obousměrným točením. Pro transformaci napětí generátorů na napětí 

vývodů 420 kV slouží blokové transformátory. [8] 

 Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 a délce 350 m vodního díla 

Dalešice je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena hydrotechnickými zařízeními pro 

převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Přehrada vytváří spád a užitečný objem vody 

pro práci přečerpávací vodní elektrárny a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy pod 

vodním dílem. Snižuje povodňové špičky pod vodním dílem a zajišťuje sedimentaci 

nečistot z horního toku. Pozitivní vliv na kvalitu vody se projevuje kromě jiného 

přítomností raků a pstruhů pod vyrovnávací nádrží Mohelno. Jezero o ploše 480 ha je 

využíváno i k rekreačním účelům. Od 1. Července 2007 jezdí na dalešické přehradě 

turistická loď Vysočina. Délka jeho vzdutí dosahuje 22 km, největší hloubka až 84 m. [8] 

Technické parametry, hydrologické údaje a další specifikace viz příloha č. 8.  
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5 Možné příčiny ohrožení vodního díla Dalešice 

 Jednou z příčin poruch vodních hrází může být ztráta stability projevující se jako 

usmyknutí po smykové ploše v tělese hráze nebo podloží, či potrhání v důsledku sedání 

nebo sesuvu. Dále to může být přelití hráze, eroze vodním proudem nebo účinkem vln, 

nekontrolovatelný průsak hráze a v neposlední řadě také teroristický akt. Ale tou nejvíce 

ohrožující příčinou vodních děl jsou přirozené povodně.  Následkem těchto příčin pak 

mohou, vzniknou zvláštní povodně. 

5.1. Přirozená povodeň 

 Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých 

hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle 

zákona č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při [12]: 

• déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě předpovědi nebezpečí 

intenzivních dešťových srážek, očekávaném rychlém tání, při vzniku nebezpečných 

ledových zácp a nápěchů nebe nebezpečném chodu ledů ; 

• dosažení směrodatného limitu vodního stavu, průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci; 

 Vyskytující se přirozené povodně v zájmovém území můžeme rozdělit do několika 

typů [12]: 

• zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci 

s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a 

postupují dále i v nížinných úsecích větších toků; 

• letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se obvykle 

na všech tocích v zasaženém území, často s výraznými důsledky na středních a 

větších tocích; 

• letní povodně vyvolané krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za 

několik málo hodin) zasahujícími docela malá území; mohou se vyskytovat 

kdekoliv na malých tocích a velmi těžko se proti nim dá bránit (extrémně rychlý 

průběh povodně); 

• zimní povodně vyvolané ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, 

vyskytují se v úsecích citlivých ke vzniku ledových jevů; 
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5.2. Zvláštní povodeň 

 Zvláštní povodeň je definována jako povodeň způsobená umělými vlivy - to jsou 

situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, které vzdouvají 

nebo mohou vzdouvat vodu. [18] 

 Příčiny k protržení hráze zvláštních povodní pod vodními díly Dalešice a Mohelno 

vyhodnotil TBD, a.s. Brno. Ve své studii vyhodnotil následující možnosti vzniku zvláštních 

povodní typu [15][18]:  

 ZPV1 - narušení vzdouvacího prvku - v našem případě tělesa hráze - vodního díla  

 ZPV2 - porucha hradících konstrukcí, bezpečnostních nebo výpustných zařízení 

vodních děl 

 ZPV3 - nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla 

(označení) 

 Dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity stanoví (mimo ZVP2) na základě 

hodnocení výsledku měření a hodnocení neobvyklých jevů hlavní pracovníci TBD. 

V případě jejich nepřítomnosti a nedosažitelnosti, hrozí-li nebezpečí z prodlení, vedoucí 

hrázný nebo hrázný ve službě. Ti také v takovém případě zahájí provádění varovných a 

nouzových opatření včetně manipulací na vodním díle dle vlastního uvážení. Podkladem 

pro tuto činnost jsou dodatky k Programu TBD pro VD Dalešice a VD Mohelno. [18] 

 Hodnoty jednotlivých stupňů povodňové aktivity pro ZPV2 jsou shodné s 

hodnotami hydrologické povodně. [18] 

 V případě překročení kritérií stanovených Programem technicko-bezpečnostního 

dohledu, porušení konstrukce objektu nebo zjištění jiných nepříznivých jevů okamžitě 

obsluha díla informuje hlavní pracovníky TBD. Hlavní pracovník správce hlásí při 

dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity informace příslušným orgánům nebo 

v případě jeho nepřítomnosti mistr vodohospodářského provozu nebo hrázný ve službě. 

[18]  
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 ZPV1 VD Dalešice 

Pro řešení účinků zvláštních povodní pod dolní nádrží (postup ZPV1 údolím pod hrází) 

byla doporučena varianta s průtokem zredukovaným transformačním účinkem vyrovnávací 

nádrže Mohelno, za předpokladu porušení hráze VD Mohelno překlopením s kulminačním 

průtokem 54132 m
3
/s (pod VD Dalešice) a průtokem 36232 m

3
/s pod VD Mohelno a 

objemem povodňové vlny 146,519 mil. m3. Časový průběh průtoku zvláštní povodní a 

průtoku se zredukovaným transformačním účinkem vyrovnávací nádrže Mohelno je 

znázorněno na Graf č. 1. Scénář pro výpočet parametrů ZPV1 hráze VD Dalešice při 

porušení hráze v důsledku vnitřní eroze je popsán v příloze č. 11. [15] 

 

Graf č. 1: Časový průběh průtoku ZPV1 a zredukovaným transformačním účinkem vyrovnávací nádrže Mohelno. 

[15] 

Kulminace nastane cca 70 minut po porušení hráze VD Dalešice. [15] 

 ZPV1 VD Mohelno 

Pro řešení účinků zvláštních povodní horní dolní nádrží (postup ZPV1 údolím pod hrází) 

byla doporučena varianta I alternativa II s kulminačním průtokem 4109,257 m
3
/s a 

objemem povodňové vlny 15,870 mil. m
3
. Scénář pro vznik zvláštní povodně je popsán 

v příloze č. 11. Časový průběh průtoků ZPV1 překlopením a usmyknutím je viz Graf č. 2. 

[15] 
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Graf č. 2:Časový průběh ZPV1 VD Mohelno v následku překlopení a usmyknutí. [15] 

 ZPV2 a ZPV3 na vodních dílech Dalešice a Mohelno  

Parametry a scénáře zvláštních povodní ZPV2, ZPV3 vodního díla Dalešice a Mohelno 

jsou popsána v příloze č. 11. Časové průběhy průtoku ZPV2 a ZPV3 jak pro VD Dalešice 

tak pro VD Mohelno znázorňuje Graf č. 3. 

 

Graf č. 3: Časové průběhy průtoků ZPV2 a ZPV3 na VD Dalešice a Mohelno. [15] 

5.2.1. Šíření zvláštní povodní 

 V následujícím popisu šíření zvláštní povodní ohroženým územím budeme počítat s 

těmi nejhoršími možnými scénáři.  

 Při porušení hráze Dalešice trvá naplnění vyrovnávací nádrže Mohelno a čas 
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k vyvolání porušení hráze Mohelno podle studie VD Dalešice 70 minut. Zato při prolomení 

hráze se vyrovnávací nádrž zaplní do pěti a půl minuty. Po několika dalších sekundách, 

budou zaplaveny strojovna VE (vodní elektrárny) Mohelno a nedaleké rekreační středisko 

,,Pod stepí‘‘. Strojovna VE Mohelno je proti tomuto scénáři zabezpečena. Všechny důležité 

části k chodu a provozu elektrárny jsou ochráněny před proniknutí vody do zařízení 

elektrárny. Zato v rekreačním středisku dojde k totální destrukci. K Mohelenskému mlýnu 

a k dvěma chatám v ohrožené oblasti vzdálené od hráze Mohelno 0,5 km dorazí průlomová 

vlna za 5,5 minuty od prolomení hráze Dalešice. K dalším třem chatkám dorazí průlomová 

vlna asi o 20 sekund později. K sezónnímu tábořišti ,,Fiola I‘‘ dorazí čelo průlomové vlny 

za 6 minut a 10 vteřin a o necelých deset vteřin později dorazí vlna k rekreačnímu 

středisku ,,Fiola II‘‘. Dva a čtvrt kilometru od hráze Mohelno se nachází chalupa Lhánice, 

ke které průlomová vlna dojde za 7 minut od prolomení hráze Dalešice. O necelých dvě stě 

metrů od této chalupy stojí zemědělský statek, ke kterému čelo vlny dorazí o deset vteřin 

později. Výška čela průlomové vlny v celé této oblasti může dosahovat až 30 m. Takřka 

všechny výše uvedené objekty budou zničeny. [15] 

  Průlomová vlna postupuje dál údolím řeky, přičemž se její ničivé dopady razantně 

snižují. Návrat do takzvaně normálního stavu se odhaduje v řádově jednotkách hodin.  

 Musíme také počítat se scénářem, kdy dojde k protržení jen hráze Mohelno. 

Průlomová vlna nebude tak obrovská jako při prolomení hráze Dalešice, nicméně bude mít 

i tak velmi devastační účinky. Průlomová vlna projde celým našim zkoumaným územím do 

dvou minut. Časový průběh je takřka totožný s prolomením hráze Dalešice. Výška čela 

průlomové vlny může dosáhnout až 11 metrů. I při této možnosti jsou objekty nacházející 

se na ohroženém území zničeny. Do původního stavu se hladina řeky vrátí do několika 

hodin. Mapy se záplavovým územím a ohrožené objekty nalezneme v příloze č. 4 a č. 7. 

[15]   
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6 Ochrana obyvatelstva před povodní 

 Ochranou před povodní jsou taková opatření, která předcházejí a zamezují ohrožení 

zdraví osob, životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních. 

Především zajišťována zvyšováním retenčních schopností povodí, ovlivňování průtoku 

povodí a systematickou prevencí. Ochrana před povodněmi je zabezpečována především 

podle povodňových plánů.  [9] 

6.1. Bezpečnost vodního díla a území pod ním 

 Při manipulacích s vodou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti vodního díla, a to 

především nesprávnou manipulací s technologickým zařízením výpustí. Pro zajištění 

bezpečného provozu je proto nezbytné se držet provozních předpisů.  [18] 

 Území pod nádrží Mohelno nesmí být nevhodnou manipulací ohroženo náhlým 

stoupnutím hladiny v korytě řeky. Mimo rozsah manipulací uvedených v manipulačním 

řádu Vodního díla Dalešice je proto zakázána jakákoliv manipulace s uzávěry spodních 

výpustí, která by zapříčinila náhlé stoupnutí hladiny v toku pod vodním dílem. [18] 

 Provozovatel VD Dalešice je povinen zajistit včasné hlášení všech připravovaných 

nárůstů hladin pod vodním dílem nad hladinu při odtoku 4,1 m
3
s

-1
 provozovatelům vodní 

elektrárny. [18]   

6.2. Povodňová opatření 

 Jsou to taková opatření na přípravu proti povodním, opatření při nebezpečí hrozící 

povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. 

6.2.1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně 

Stanovení záplavového území 

 Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu 

přirozené povodně zaplavena vodou. Vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku určí 

rozsah zpracování daného území. Dále pak může vodoprávní úřad zadat správci vodního 

toku zpracování a předložení návrhu v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí 

povodí. [5]  
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 Záplavové území významného vodního toku Jihlava se stanovuje pro výskyt 

přirozené povodně a vypracovalo ho Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky 

v prosinci 2005. Území řešené v této práci spadá do působnosti Krajského úřadu Vysočina. 

Hydraulické výpočty byly provedeny na stav koryta a přilehlé inundace dle geodetického a 

fotogrammetrického zaměření v roce 2004. Průběh hladin pro jednoleté, pětiletí, desetileté, 

dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustálého 

proudění pomocí programu MIKE 11. Ve výpočtu byly použity hydrologické podklady dle 

Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno. Aktivní zóna záplavového území 

nebyla správcem vodního toku Jihlava navržena, proto není v daném případě stanovena. 

Mapy s vyznačeným záplavovým územím nalezneme v příloze č. 7. [12] 

Krizový plán 

 Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení, dále s reakcí na vznik zvláštní 

povodně narušením hráze VD Dalešice a Mohelno je obsaženo v krizovém plánu ORP 

Náměšť nad Oslavou. Výčet opatření zasahujících složek IZS, krizových orgánů, sil a 

prostředků a dalších subjektů pro řešení krizové situace je v příloze č. 5. 

Povodňové plány 

 Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke 

koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn 

organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při 

povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. 

Povodňovým plánem se řeší ochrana určitého území, nemovitosti a realizace stavby. [12] 

 Pro Vodní dílo Dalešice je závazný povodňový plán MěÚ Třebíč a povodňový plán 

kraje Vysočina. Výše uvedené povodňové plány předepisují pro hydrologické povodně 

následující stupně povodňové aktivity, které jsou odlišné pro přítok do nádrže Dalešice a 

pro odtok z nádrže Mohelno. [18] 

Vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity 

 Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru 

nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vázány na mezní nebo kritické hodnoty 

sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu. 

Rozeznáváme tři stupně povodňové aktivity [12]:  
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 1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při dosažení mezních hodnot 

sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla nebo při zjištění 

mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

 2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - se vyhlašuje při překročení mezních 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. 

 3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - se vyhlašuje při dosažení kritických 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti 

současně se zahájením nouzových opatření. 

 Pro přítok do nádrže Dalešice je rozhodný vodočet hydrologické služby 

limnigrafické stanice Ptáčov viz Tabulka 1. A pro odtok z nádrže Mohelno je rozhodný 

vodočet hydrologické služby limnigrafické stanice Mohelno viz Tabulka 2. [18] 

Tabulka 1: Stupně povodňové aktivity pro přítok nádrže Dalešice [18] 

Stupe  ň povodňové aktivity Dosažení průtoku – Q 
(m

3
.s

-1
) 

Stav na LMG Ptáčov – H 
(cm) 

I.   stupeň – Bdělost  33 220 

II.  stupeň – Pohotovost    51,4 280 

III. stupeň – Ohrožení 70 330 

  

Tabulka 2: Stupně povodňové aktivity pro odtok z nádrže Mohelno[18] 

Stupeň povodňové aktivity Překročení průtoku - Q 
(m

3
.s

-1
) 

Stav na LMG Mohelno – H 
(cm) 

I. stupeň – stav bdělosti 37,68 166 

II. stupeň – stav pohotovosti 60,00 200 

III. stupeň – stav ohrožení 99,3 247 

  

Povodňové prohlídky 

 Těmito prohlídkami se zjišťuje, jestli na daném vodním díle nebo vodních tocích a 

záplavových území, popřípadě na zařízeních a objektech ležících v ohroženém území 

nejsou závady, které by mohli zapříčinit vznik povodně nebo její škodlivé dopady. 

Povodňové prohlídky zajišťují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů. 

Tyto prohlídky se provádění nejméně jedenkrát ročně. Zpravidla před obdobím jarního tání 

nebo před obdobím letních povodní. [12] 

 Z těchto prohlídek se zpracovávají zápisy, případně další dokumentace jako jsou 

fotografie a video. Z těchto prohlídek se přijímají opatření k odstranění případných rizik 
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při povodni a opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilu. [12] 

Příprava a činnost předpovědní a hlásné povodňové služby 

 Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům, popřípadě dalším 

účastníkům ochrany před povodněmi, výstražné informace, další informace a předpovědi o 

nebezpečí vzniku povodně, vzniku povodně, dalším nebezpečném vývoji povodně a 

hydrometeorologických prvcích jako jsou srážky, průtoky a vodní stavy. [12] 

 Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci 

povodí. V ČHMÚ zajišťují předpovědní povodňovou službu sjednocená pracoviště 

meteorologických a hydrologických předpovědí a to Centrální předpovědní pracoviště 

(CPP) v Praze a šest regionálních předpovědních pracovišť (RPP) na pobočkách ústavu. 

Pro území řešení v této práci je to pobočka v Brně se spoluprací se správcem povodí řeky 

Jihlava. [12]  

 Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro 

varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním 

toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji 

povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení 

opatření na ochranu před povodněmi. [12] 

 Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové 

orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci 

ochrany před povodněmi. [12] 

 Pro předávání informací hlásné a předpovědní povodňové služby se přednostně 

využívá informačních a komunikačních sítí IZS a služeb OPIS GŘ HZS a OPIS HZS krajů. 

Operační a informační střediska HZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem hlášení a 

zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění povodňových orgánů, 

případně dalších státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků podle 

povodňových plánů. Vedle toho využívají informací hlásné a předpovědní povodňové 

služby pro své vlastní úkoly v rámci IZS, tj. pro řízení a koordinaci záchranných a 

likvidačních prací. [12] 

Zřízení a činnost hlídkové služby 

 V případě potřeby k zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové 
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orgány obcí hlídkovou službu. Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje 

údaje potřebné pro výkon hlásné služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. 

Hlídkovou službu zřizují obecní (městské) úřady v době povodně, především z řad občanů. 

[12] [17] 

 Hlídkovou službu aktivizují obecní a městské úřady i v případě zamrznutí celé 

hladiny vodoteče a předpokladu rychlého tání (oblevy), kdy může dojít k pohybu ledů. [17] 

Organizační a technická příprava 

 Organizační příprava má v prvé řadě obstarat funkčnost povodňové ochrany pro 

jednotlivé stupně a složky a jejich provázanost mezi sebou jako celku. Úkolem organizační 

přípravy je zjistit případné nedostatky v organizaci a zajistit jejich odstranění. Připravenost 

a funkčnost technických prostředků určených k ochraně před povodněmi a k záchranným 

pracím má za úkol technická příprava. [12] 

Vytváření hmotných povodňových rezerv  

 K povodňové ochraně a k nápravě škod způsobené povodní mohou sloužit hmotné 

povodňové rezervy v podobě finančních a materiálních rezerv. [12] 

Příprava účastníků povodňové ochrany 

 Přípravou účastníků povodňové ochrany je myšleno zajištění akceschopnosti 

spojení – telefonního, mobilního, internetového. [12] 

6.2.2. Opatření za povodní 

Činnost povodňového komise 

 Povodňová komise obce s rozšířenou působností (dále jen PKORP) Třebíč řídí, 

koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi v územním obvodu obce s rozšířenou 

působností, od vyhlášení stavu pohotovosti. [17] 

 V době nebezpečí povodně, nebo při povodni, svolává předseda, místopředseda 

nebo tajemník, pracovní štáb komise (dále jen ŠPKORP). Rovněž tak i při vyhlášení 

stupně pohotovosti nebo ohrožení (2. a 3. stupeň povodňové aktivity) vyhlášeném 

nadřízeným povodňovým orgánem. Opatření prováděná povodňovou komisí a štábem 

povodňové komise ORP při 1.-3. stupni povodňové aktivity jsou shrnuty v příloze č. 6.[17] 
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Povodňové záchranné a likvidační práce 

 Jsou to technická a organizační opatření na záchranu ohrožených osob, zvířat a 

majetku v oblasti, kde hrozí povodně nebo již v zaplaveném území a k plnění úkolů 

v oblasti ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití). Dále pak slouží k 

zabránění vzniku dalších nebezpečí v souvislosti se zaplavováním objektů vodou, např. 

evakuace cenného nebo nebezpečného materiálu, zabránění vniknutí vody do objektu, 

snižování hladiny odčerpáváním vody. [15] 

  Jednotky PO dále pak při likvidačních pracích provádějí nebo se podílejí na 

odčerpávání vody ze zatopených prostor, odstraňování naplavenin, především v obytných 

prostorech a v místech, kde by případný další průběh povodně způsobil vznik dalších škod 

(koryta vodních toků, mostní pilíře, kanalizační vpusti apod.). Podílí se na obnově pitné 

vody a sběru uhynulých zvířat. [15] 

Manipulace s ochranným (retenčním) prostorem 

 Pro zachycení povodní a snížení kulminačních průtoků jsou k dispozici ochranné 

prostory. V nádrži Mohelno je k dispozici prostor mezi kótami 290,80 a 303,30 o objemu  

11,43 mil. m
3
 a v nádrži Dalešice prostor mezi kótami 380, 50 a 381,50 o objemu 4,7 mil. 

m
3
. [18] 

 V případě nezaplněného zásobního prostoru se využije i tento volný prostor. Při 

ohlášení povodně je nutno manipulovat podle skutečné kapacity pohotového prostoru a 

množství přítoku zjištěné limnigrafickou stanicí na přítoku v Ptáčově. Protipovodňová 

ochrana v případě zaplnění zásobního prostoru má přednost před energetickým využitím. 

[18] 

Zásady manipulace za povodní 

 Za povodňových průtoků je nutno při manipulaci postupovat tak, aby za daných 

podmínek bylo dosaženo optimálního využití ochranného (retenčního) prostoru s cílem 

zachovat možnost snížení kulminace povodně Q 1 000 a Q 10 000. Maximální hladiny v 

nádržích 381,50 m n. m. a 303,30 m n. m. nesmí být překročeny. [15] 

 Při průchodu povodně se v prvé řadě plní zálohový prostoru v nádrži Mohelno  

(11.30 mil.m
3
) mezi kótami 290,80 a 303,20 m n.m. a potom retenční ovladatelný prostoru 

v nádrži Dalešice (4.70 mil.m
3
) mezi kótami 380,50 a 381,50 m n.m., a ochranný prostor v 
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nádrži Mohelno (0.10 mil.m
3
) mezi kótami 303,20 až 303,30 m n.m. [15] 

 Všechna výpustná zařízení jsou ovládána elektrickými pohony. V případě, že není 

provozu schopná alespoň jedna z linek  V481, V482 (linky 400kV), Vn100, Vn313 a linka 

Vn817 22kV propojující PVE (podzemní vodní elektrárna) s elektrárnou Mohelno (sloužící 

k nouzovému zásobování elektrárny Dalešice) mohla by být za povodně ohrožena 

bezpečnost vodního díla. Je možné ruční otevření hradidlové  tabule na vtoku základových 

výpustí (výška 6000 mm) klikou (doba otevírání cca 1 hod 55 min) a nouzové (revizní) 

nebo provozní tabule základové výpusti (doba otevírání cca 2 hod 20 min.). Ruční otvírání 

segmentů na přelivu je prakticky nemožné, trvalo by asi 13 hod. Z toho důvodu je 

připraven k použití nouzový elektrický zdroj, který by umožnil manipulaci se segmentem. 

Při výpadku všech výše uvedených linek není možné provozovat turbosoustrojí jak s 

uplatněním výkonu, tak i na volnoběžné otáčky. Provozovat turbosoustrojí na volnoběžné 

otáčky je možné při provozuschopnosti minimálně jedné z linek  22kV  (Vn817, Vn313,  

Vn100). [15] 

 V případě manipulace s výpustným zařízením nádrže Dalešice se předpokládá, že 

jsou ve funkci alespoň dvě soustrojí v turbinovém provozu a obě přelivná pole nebo tři 

soustrojí v turbínovém provozu a jedno přelivné pole. Těmito zařízeními lze převést 

tisíciletou vodu, respektive průtok až 580 m
3
/s. [18] 

 Výpustné zařízení v profilu hráze Mohelno musí být vždy provozu schopná alespoň 

jedna základová výpusť a obě přelivná pole nebo jedno přelivné pole a obě základové 

výpustě. Pokud je jedna ze základových výpustí ve vyrovnávací nádrži mimo provoz, musí 

se manipulovat s hladinami v nádrži tak, aby v případě povodňových průtoků bylo možno 

převést zbývající základovou výpustí a přelivnými poli dostatečné množství vody, a to od 

samého začátku povodně. [18] 
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Tlumení povodní 

Při tlumení větších povodní postupuje obsluha následovně [18]: 

• Do přítoku 60 m
3
. s

-1
 do nádrže Dalešice se hodnota odtoku z nádrže Mohelno v 

případě zaplněného zásobního prostoru bude rovnat hodnotě přítoku. Nebude-li zásobní 

prostor zaplněný, bude velikost odtoku volena podle aktuální hydrologické situace. 

Předpokládaný interval mezi manipulacemi je min. 1 hod.  

• Přesáhne-li přítok do nádrže 60 m
3
s

-1
, odtok se ponechá 60 m

3
s

-1
 až do hodnoty 

přítoku 130 m
3
s

-1
.  

Předpokládaný interval mezi manipulacemi od odtoku 130 m
3
s

-1 
je 2 hod. Grafické 

znázornění závislosti odtoku z Mohelenské nádrže na přítoku do Dalešické nádrže uvádí 

Graf č. 4. 
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Graf č. 4: Závislost odtoku z Mohelenské nádrže na přítoku do Dalešické nádrže [18] 

 Způsob manipulace na vodním díle může být změněn na základě požadavku 

Vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy s.p., Povodňové komise Kraje Vysočina a 

Povodňové komise Jihomoravského kraje. Provozovatel posuzuje takové požadavky na 

manipulaci ve vztahu k bezpečnosti vodního díla. [18] 

6.2.3. Opatření po povodni 

 Součástí povodňových opatření jsou souhrnné zprávy po povodni, vyhodnocení 

povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících 

průběh povodně, účinnosti přijatých opatření a návrhy na úpravu povodňových opatření. 

[12] 
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Obnova území 

 Návrh strategie obnovy území zpracuje na základě předaných podkladů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí. Obnova území 

především obsahuje [15]: 

a) vymezení území, na jehož obnovu může být státní pomoc poskytnuta,  

b) cíle, na jejichž zabezpečení může být státní pomoc poskytnuta, včetně stanovení 

pořadí jejich důležitosti, 

c) určení ministerstev, která budou o poskytnutí státní pomoci rozhodovat, 

d) objem finančních prostředků pro ministerstva určená podle písmene c), 

e) formy státní pomoci a v případě, že státní pomoc bude poskytována na základě 

programů, též vymezení těchto programů a určení správců, 

f) určení ministerstva nebo kraje odpovídajícího za koordinaci činností; pokud je 

určen ke koordinaci kraj, vykonává ji v přenesené působnosti. 

 Návrh strategie obnovy území předloží ministr pro místní rozvoj vládě ke 

schválení. Určená ministerstva poskytují státní pomoc pro obnovu území na základě 

nařízení vlády. [15] 

6.3. Monitoring vodních stavů 

 Monitoring vodních stavů na vodních dílech Dalešice a Mohelno slouží ke 

sledování přítoků, odtoků a stavu hloubky hladin v nádržích. Na základě zjištěných dat a 

po jejich vyhodnocení se provádí opatření pro optimální průtoky do nádrže Dalešice a 

odtoky z nádrže Mohelno.     

6.3.1. Měření přítoku a odtoku z nádrží Dalešice a Mohelno 

 Měření přítoku do nádrže Dalešice se provádí v limnigrafické stanici Ptáčov, která 

je rozhodujícím měrným profilem pro hodnotu průtoků a pro hlásnou službu při manipulaci 

s předpouštěním při příchodu povodní. Odtud jsou údaje přenášeny automaticky po 

telefonu 3x denně, při povodních po jedné hodině do dozorny PVE a do domku hrázného. 

Údaje je možné porovnat s přímým odečtem prováděným ČHMÚ 1x  denně. Správa 

vodního díla zaznamenává údaje o přítoku za normální manipulace písemně 1x denně vždy 
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v 7 hod. ráno. [18] 

 Měření odtoku z nádrže Mohelno do volného toku řeky Jihlavy se provádí v 

limnigrafické stanici umístěné na levém břehu cca 190 m pod hrází. Údaje jsou trvale 

přenášeny do vodohospodářské dozorny v hrázi Mohelno, do dozorny PVE a do domku 

hrázného. Údaj na lati je kontrolován s údaji přenášenými dálkovým měřením správcem 

vodního díla. Údaje o odtoku z nádrže jsou zapisovány správcem vodního díla nejméně 1x 

denně vždy v 7 hodin ráno a dále vždy, dojde-li ke změně průtoků. V případě, že odtok z 

nádrže přesahuje rozsah měrné křivky limnigrafu, vypočítává se odtok z měrných křivek 

výpustných zařízení. [18] 

6.3.2. Stav hladin v nádržích 

 Měření hladiny v nádrži Dalešice se provádí jednak na vodočetné lati umístěné na 

vtokovém objektu (přímý odečet) a na limnigrafu s přesností 1 cm, který je umístěn v 

levém pilíři mostu ke vtokovému objektu. Údaje limnigrafu jsou trvale přenášeny do 

dozorny podzemní vodní elektrárny a do domku hrázného. V případě, že registrace není v 

provozu, provádí registraci z půldenních odečtu správa vodního díla, dozorna po 1 hodině. 

Údaje limnigrafu jsou nejméně jednou denně kontrolovány s přímým měřením na lati, v 

případě jakéhokoliv podezření na vadnou funkci dálkového měření i častěji dle potřeby. 

Správce vodního díla zaznamenává písemně stav hladiny v nádrži Dalešice nejméně 1x 

denně, vždy v 7 hodin ráno. [18] 

 Vlivem provozu PVE hladina v nádržích v denním cyklu kolísá. Vzhledem k této 

skutečnosti platí vždy hladina v nádrži Dalešice přepočtená na stav, kdy hladina nádrže 

Mohelno je na kótě Ms =  290,80 m n. m. [18] 

 Měření hladiny v nádrži Mohelno se provádí jednak ručně na vodočetné lati 

umístěné na návodní straně hráze (přímý odečet) a automatickým odečtem hladiny v nádrži 

s přesností 1 cm, který je umístěn v hrázi vedle vodočetné latě. Údaje z automatického 

odečtu je trvale přenášen do vodohospodářské dozorny v hrázi nádrže Mohelno, do 

dozorny PVE a do domu hrázného; na posledních dvou místech je též registrován. 

Registraci provádí z hodinových odečtů dozorný. Údaj je nejméně jednou denně 

kontrolován s přímým měřením na lati, v případě jakéhokoliv podezření na vadnou funkci 

dálkového měření i častěji dle potřeby.  Správce vodního díla zaznamenává písemně stav 

hladiny v nádrži Mohelno za normální manipulace nejméně  1x denně, opět v 7 hodin ráno. 
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[18] 

 Další vodočetná lať je umístěna v konci vzdutí nádrže Mohelno na levé straně 

vývaru PVE pod hrází Dalešice. Její údaj je však jen informativní, neboť je vždy nutno 

opravit jej o dynamické vzdutí, případně vlnění hladiny vyrovnávací nádrže způsobené 

provozem soustrojí. Může však být použit v případě poruchy na dálkovém vedení přenosu 

hladin z hráze Mohelno. Měření hladin je doplněno o signalizaci maximální a minimální 

hladiny. Signalizace je vyvedena do velínu PVE Dalešice. [18] 

6.4. Zajištění OOB 

 Při přírodních a zvláštních povodní se k zajištění ochrany obyvatelstva provádějí 

níže popsaná opatření. Těmito opatřeními se rozumí varování obyvatelstva, vyrozumění, 

evakuace a nouzové přežití obyvatelstva, ve kterém je obsaženo nouzové ubytování a 

stravování. V této kapitole najdeme opatření nejen pro obyvatele v ohroženém území, ale i 

pro ochranu obyvatel mimo ohrožené území a to za pomocí regulačních dopravních 

opatření.    

6.4.1. Způsob a provedení varování a vyrozumění při zvláštní povodni 

 Na území zasaženém průtokovou (průlomovou) vlnou při vzniku zvláštní povodně 

je nutné v co nejkratší době vyhlásit stav nebezpečí a zahájit záchranné a likvidační práce a 

opatření na ochranu obyvatelstva všemi dostupnými silami a prostředky.[15] 

 Při vzniku zvláštní povodně provádí vlastník (správce) vybraného vodního díla 

aktivaci vlastních sirén a oznámí nebezpečí zvláštní povodně územně příslušnému 

operačně informačnímu středisku hasičského záchranného soboru kraje (dále jen „OPIS 

HZS kraje“). OPIS HZS kraje provede Jednotným systémem varování a vyrozumění (dále 

jen „JSVV“) varování obyvatelstva na ohroženém území. Varování a vyrozumění je 

prováděno elektrickými rotačními sirénami a jejich umístění je vyznačeno v příloze č. 7. 

Při hrozícím nebezpečí je nacházející se obyvatelstvo na území obce varováno starostou 

obce za pomocí místního rozhlasu. [15] 

 Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

předání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události povodňovým orgánům, 

orgánům krizového řízení, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle 
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povodňových plánů nebo krizových plánů. Přehledné schéma toku informací pro 

vyrozumění při zvláštní povodni nám ukazuje Obrázek č. 2. [15] 

 Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodního díla a vývoji směřujícímu k 

narušení jeho funkce a hrozbě vzniku zvláštní povodně, vlastníci vybraných vodních děl 

informují o průběhu vývoje mimořádné události na vodním díle povodňové orgány níže po 

vodním toku podle povodňových plánů, správce povodí (VHD Povodí s.p.), HZS ČR a v 

případě nebezpečí z prodlení i bezprostředně ohrožené subjekty. Vyrozumění při vzniku 

zvláštní povodně je zdvojené a zajišťuje se systémem hlásné povodňové služby a JSVV. 

[15] 

 Při bezprostředním ohrožení stability a bezpečnosti vodního díla, při vývoji 

směřujícím k narušení jeho funkce a vzniku zvláštní povodně informuje hrázný vodního 

díla Dalešice, Mohelno [15]:  

• VHD Povodí Moravy s.p. – závod Dyje, jeho cestou VHD Povodí Moravy s.p., 

• OPIS HZS kraje Vysočina, jeho cestou (podle potřeby) nadřízené (OPIS GŘ HZS   

 ČR) a podřízené povodňové orgány a orgány krizového řízení, 

• hlásnou povodňovou službu níže po vodním toku.  

 

Obrázek č. 2: Schéma toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni [15] 
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OPIS HZS kraje Vysočina o předpokládaném vzniku zvláštní povodně informuje [15]: 

a) v době po již dříve provedené aktivaci orgánů krizového řízení v kraji 

- hejtmana kraje Vysočina 

- ředitele HZS kraje Vysočina 

- případně další orgány krizového řízení v ohroženém povodí, které nebyly dříve 

aktivovány 

- krajská operační střediska POLICIE ČR a ZZS kraje Vysočina 

b) v době, kdy nejsou aktivovány orgány krizového řízení ani povodňové orgány 

v kraji 

- schéma vyrozumění krajských orgánů krizového řízení je shodné 

s vyrozuměním jako při jiných MU 

- vyrozumění orgánů krizového řízení  ORP Třebíč 

- vyrozumění starostů obcí, dotčených zvláštní povodní  

 Zároveň OPIS podle karty mimořádné události Zvláštní povodeň VD Dalešice a 

Mohelno předá verbální tísňovou informaci, s udáním času přijetí, smluvním partnerům 

v hromadných informačních prostředcích (ČRo Region a Rádio Vysočina). [15] 

Tísňová informace [15]: 

Pozor mimořádná zpráva! 

Vážení občané, 

v důsledku hrozícího protržení hráze na VD Mohelno proveďte okamžitou evakuaci 

obyvatelstva z míst ohrožených zvláštní povodní  zejména z objektů nacházejících se v 

 okolí řeky Jihlavy. Evakuaci proveďte okamžitě směrem na nejbližší vyvýšená místa. 

Nepodceňujte vzniklou situaci a mějte na paměti, že nejde o obyčejnou povodeň, že 

největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku! Upozorněte 

sousedy, nezapomeňte evakuační zavazadlo, urychleně se přesuňte do stanovených prostor! 

 

 Starosta obce Mohelno zabezpečí informování obyvatelstva nacházejícího se trvale 

nebo přechodně na ohrožených územích obce před hrozícím nebezpečím. 
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Informování obyvatelstva nacházejícího se na ohrožených územích zvláštní povodní 

[15]: 

- V místním rozhlase, případně využitím mobilních informačních prostředků a 

spojek v místech bez akustického pokrytí ohroženého území, vyhlásí vznik 

zvláštní povodně a čas předpokládaného příchodu průlomové vlny. 

- Určí hranice předpokládané zátopy a příslušná shromaždiště evakuovaného 

obyvatelstva z jednotlivých ohrožených území obce. 

 Varování při vzniku zvláštní povodně provádí vlastník (správce) vybraného 

vodního díla aktivací vlastních sirén a oznámí nebezpečí zvláštní povodně územně 

příslušnému operačně informačnímu středisku hasičského záchranného soboru kraje (dále 

jen „OPIS HZS kraje“). OPIS HZS kraje provede Jednotným systémem varování a 

vyrozumění (dále jen „JSVV“) varování obyvatelstva na ohroženém území a v případě 

nebezpečí z prodlení i bezprostředně ohrožené subjekty (viz příloha č. 4). Starosta obce 

varuje obyvatelstvo nacházející se na území obce před hrozícím nebezpečím. Schéma 

varování při zvláštní povodni (podle zákona č. 239/2000 Sb., a zákona č. 254/2001 Sb.) viz 

Obrázek č. 3. [15] 

 Varování obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně je po akustickém tónu sirény, při 

vyhlášení varovného signálu ,,Všeobecná výstraha‘‘, bude následovat tísňová informace 

z hromadných sdělovacích prostředků pro informování obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé 

mimořádné události. Elektronické sirény po akustickém signálu odbaví verbální informaci 

,,Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte 

vysílání Českého rozhlasu, České televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové 

vlny, nebezpečí zátopové vlny‘‘. [15]   
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Obrázek č. 3: Tok informací pro varování pří zvláštní povodni [15] 

6.4.2. Evakuace 

 Evakuace je soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva, majetku a 

věcných prostředků z území ohroženého zvláštní povodní na jiné bezpečné místo. 

Povodňový orgán obce, velitel zásahu, hasičský záchranný sbor kraje a vláda smí v souladu 

s platnou legislativou nařídit evakuaci fyzickým a právnickým osobám. Ohrožené 

obyvatelstvo z uvedených rekreačních zařízení by bylo pro případ ohrožení vodním dílem 

evakuováno do obce Mohelno. [15] 

Povodňový orgán obce informuje obyvatelstvo o [15]:  

- nutnosti evakuace a rozsahu zátopového území,   

- vytipovaných místech určených k nouzovému ubytování a stravování, 

- směrech pěšího nebo jízdního přemístění do míst nouzového ubytování a 

stravování, 

- zásadách evakuace (skladba evakuačního zavazadla, zabezpečení vymístěných 

prostorů, chování  při evakuaci apod.),  

- zásadách přípravy domácích hospodářských zvířat k evakuaci. 

K informování využívá místní informační systém, telefonní linky a spojky. 

Postup provedení evakuace z území ohroženého zvláštní povodní 

 Evakuace všech obyvatel zátopového území VD se zajituje ihned po varování 

obyvatelstva formou pěšího vyvedení, vlastními dopravními prostředky, případně 

dopravními prostředky MěÚ Náměšť nad Oslavou mimo ohrožený prostor do zřízeného 
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přijímacího střediska v Mateřské škole Mohelno. Osoby trvale žijící na ohroženém území 

budou evakuováni do míst nouzového ubytování (viz. příloha č. 4). Osoby nacházející se 

na ohroženém území pouze přechodně budou pouze vyvedeni z ohroženého území. [15] 

6.4.3. Nouzové přežití obyvatelstva 

 Pro evakuované obyvatelstvo, které nemá možnost po pominutí důvodu evakuace 

se vrátit do místa jejich původního bydliště, se zabezpečuje dlouhodobé náhradní 

ubytování a dále se v potřebném rozsahu organizuje opatření k zajištění nouzového přežití 

v souladu s Plánem nouzového přežití, který je součástí havarijního plánu kraje. [15] 

 Po aktivaci míst určených k nouzovému ubytování a stravování v rámci obce 

Mohelno bude organizován přesun přes přijímací středisko evakuovaných osob do těchto 

míst pěším způsobem. Další zabezpečení postižených z hlediska opatření nouzového 

přežití zabezpečí starosta obce Mohelno, včetně potřebné evidence. Opatření k nouzovému 

přežití budou organizována v souladu s příslušnou legislativou (na základě vyhlášeného 

„krizového stavu“ nebo jako řešení „mimořádné události“) a na základě ujednání s 

vlastníky objektů k zabezpečení ubytování a stravování evakuovaných osob. Nouzové 

ubytování / stravování pro všechny evakuované osoby nacházející se na ohroženém území 

zvláštní povodně zajistí obec Mohelno v rámci svého správního obvodu. [15] 

 Evakuované osoby budou ubytovány v mateřské škole a sokolovně obce Mohelno 

(viz příloha č. 4). Stravování bude zajištěno z jídelny Základní školy Mohelno. V případě 

mimo školní rok by bylo stravování zajištěno z blízké jídelny letecké základny Náměšť nad 

Oslavou.   

6.4.4. Režim pohybu osob a dopravních prostředků na území ohroženém povodní 

 Uzavření území je zajištěno dopravními uzavírkami, které provedou pracovníci 

Krajské správy a údržby silnic Vysočiny neprodleně po vyrozumění, dále bude uzavřené 

území obsazeno hlídkami Policie ČR a to konkrétně OOP Hrotovice. Dopravní uzávěra je 

označené místo na pozemní komunikaci sloužící pro zabránění vstupu nepovolaným 

osobám do ohrožené, či zatopené oblasti případně do evakuační zóny. Mapy 

s vyznačenými uzavírkami jsou v příloze č. 9. [15] 

 Regulace dopravy na stanovených objízdných trasách je prováděna příslušníky 
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policie, objízdné trasy budou označeny dopravním značením, jehož umístění provede 

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny. Objízdná trasa bude označena dopravním 

značením IS11c - směrové tabule pro označení objížďky. Mapy s vyznačenou objízdnou 

trasou nalezneme v příloze č. 9. [15] 

 Regulaci pohybu osob bude Policie ČR provádět v součinnosti se subjekty IZS  a 

současně s krizovými štáby Kraje Vysočina. V případě potřeby a dle konkrétní situace bude 

použit k zabezpečení plnění daných úkolů i potřebný počet policistů. Konkrétní počty a 

rozdělení policistů řídí pracoviště IOS KŘP-J (informační a operační středisko Krajského 

ředitelství Jihlava), ve spolupráci s dosahovými důstojníky jednotlivých Územních odborů. 

Regulace pohybu osob zahrnuje [15]: 

- odklon nebo ukončení dopravy v místě postiženém zvláštní povodní, 

- regulace dopravy mimo místo postižené zvláštní povodní, 

- regulace dopravy na evakuačních trasách dle požadavku HZS, 

- zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel. 

Regulace dopravy na evakuačních trasách 

 Evakuační trasy jsou voleny tak, aby v co nejkratší době mohlo být opuštěno 

ohrožené území, doprava po komunikacích byla plynulá, nedocházelo ke komplikacím a 

nebránilo se příjezdu technickým prostředkům. Policie ČR zabezpečuje regulaci těchto 

tras, zejména na jejich výjezdech na hlavní komunikace, aby se netvořily dlouhé kolony 

vozidel a techniky. [15] 

Hlavní úkoly při regulaci pohybu osob a vozidel [15]: 

- umožnit vjezd vozidlům a vstup osobám označeným k příslušnosti Policii ČR, HZS 

ČR, JPO obce určené k zásahu, AČR a ZZS a jedoucím ve služebních vozidlech, 

- informovat obyvatelstvo o přijatých opatřeních a postupu řešení mimořádné 

události, 

- zakázat vstupu do uzavřených oblastí pro nepovolané osoby nebo osoby bez 

značení k příslušnosti Policii ČR, HZS ČR, JPO obce určené k zásahu, AČR a ZZS 

i s vozidly, 

- zajistit průjezdnost evakuačních tras.  

Uvedená opatření se plní ve stanoveném rozsahu do odvolání. 
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7 Zhodnocení a návrh zlepšení 

 V následující části je vyhodnocen současný stav. Je zde poukázáno na případné 

nedostatky a navrženy opatření a na zlepšení ochrany obyvatelstva pod vodním dílem 

Dalešice. Přehledný souhrn konkrétních bodů vyhodnocování je shrnut v Tabulka 3.  

Tabulka 3: Návrh na zlepšení, zdroj vlastní 

 První a jedno z nejdůležitějších hledisek, které jsem vyhodnocoval při ochraně 

obyvatelstva před povodní je včasné varování obyvatel, zvláště pak varování obyvatel 

nacházejících se nedaleko hráze Mohelno. Jak bylo uvedeno, z průběhu zvláštní povodně 

vidíme, že varování by mělo být provedeno do deseti minut od prolomení hráze Dalešice.  

Pozdější varování na evakuování osob by mohlo být již zbytečné. Proto je velmi důležité, 

aby obsluha vodního díla neodkladně a co nejrychleji hlásila jakékoliv poruchy, popřípadě 

překročení mezních hodnot běžného provozu správci vodního díla, a ten by měl bez 

prodlení informovat starosty ohrožených obcí a územně příslušné OPIS HZS kraje. 

Starosta by měl v co nejkratší době informovat příslušné orgány místní správy a 

samosprávy a vydat pokyn k provedení ochranných opatření. Jako základní ochranné 

opatření je informování obyvatelstva, orgánů místní správy a samosprávy o průběhu 

povodňové situace. 

 V oblasti ohrožené povodní jsou nainstalovány dálkově ovládané elektrické rotační 

sirény, které spouští krajské OPIS kraje Vysočina, na základě obdržených informací od správce 

povodí, povodňových orgánů apod. Hráz Mohelno je vybavena vlastními sirénami, které se 

Oblast zkoumání Konkrétní body  Opatření a návrhy na zlepšení 

Varování obyvatelstva Koncové prvky Modernizace 

Vzdělání a informovanost 

Obyvatelstvo 
Informační letáčky, přednášky, 

webové stránky 

Státní orgány, SaP 

zasahující při povodních 
Cvičení 

Ohrožené objekty 
Stávající objekty 

Včasné varování, připravenost 

na evakuaci 

Budoucí stavby Omezení či zákaz výstavby 

Plány na ochranu obyvatelstva 
Plán evakuace 

Aktualizace 
Plán NP 
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nachází v prostoru vodní elektrárny Mohelno. Tábory, chaty a ostatní objekty jsou evidovány 

na příslušných obcích a povinností starosty obce je v případě nebezpečí všechny ohrožené 

osoby vyrozumět a varovat je za pomocí místního rozhlasu. Ten je začleněn do JSVV tzn., 

že je ovládán dálkově. Jak už bylo zmíněno, koncové prvky varování jsou typu 

elektrických rotačních sirén. Ty jsou v dnešní době už zastaralé a bylo by vhodné je 

nahradit za moderní elektronické sirény, které jsou schopny sdělit verbální informaci a 

mají svůj vlastní záložní systém, díky kterému zůstávají funkční po dobu 72 hodin. 

 Za odpovědnou osobu na modernizaci koncových prvků varování bych označil 

ČEZ a.s., která je vlastníkem VD a stávajících rotačních sirén. Finanční odhad na 

modernizaci šesti sirén se odhaduje na 1 800 000 Kč.  

 Je velmi důležité vzdělávat a informovat obyvatelstvo o tom, jak se mají zachovat 

při vzniku zvláštních povodní. Tuto problematiku lze vyřešit pomocí informačních letáčků, 

přednášek jak pro školy, tak pro veřejnost. Vhodným informačním systémem mohou být 

internetové stránky příslušných obcí, ve kterých by byly popsány správné postupy při 

vzniku zvláštní povodně. Nesmíme zapomenout na připravenost orgánů krizového řízení a 

zasahujících sil a prostředků. V rámci prevence ochrany před povodněmi by bylo vhodné 

simulovat různá cvičení, která nám mohou odhalit nedostatky v zapojení IZS, krizových a 

povodňových štábů a jiných zapojených subjektů. Velkým přínosem těchto cvičení by bylo 

získání nezbytných zkušeností a zjištění úrovně spolupráce mezi všemi zapojenými 

subjekty (obce, bezpečnostní a záchranné složky, občané). 

 V rámci prevence ochrany obyvatelstva by měli být v ohroženém území zvláštní 

povodní omezeny nebo zakázány výstavby nových objektů, aby se minimalizovaly 

případné škody při nastalé povodni. Obyvatelé obývající objekty v ohroženém území by 

měli být velmi dobře seznámeni s nebezpečím hrozícím při zvláštní povodni a vědět, jak se 

zachovat při vzniku takovéto povodně.  

 Plány na ochranu území pod VD Dalešice a Mohelno by se měli zaktualizovat. 

Z mé analýzy jsem zjistil nedostatky v zahrnutí ohrožených objektů, které by měli být 

varovány při vzniku povodně. Na to navazuje plán evakuace spolu s plánem nouzového 

přežití, kam by se měly tyto nové informace zapracovat.    
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8  Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo popsat problematiku mimořádných událostí na vodním 

díle Dalešice spojené se zajištěním ochrany obyvatelstva při vzniku povodní, včetně 

zpracování požadavků na varování, vyrozumění, evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva a 

v neposlední řadě navrhnout opatření, které se týkají ochrany obyvatelstva pod zvoleným 

vodním dílem.  

 Technický stav vodního díla Dalešice, které je majetkem ČEZu a.s., je od svého 

vybudování pravidelně kontrolován a rekonstruován za pomocí takzvaných odstávek. 

Vodní dílo Dalešice je nedílnou součástí jaderné elektrárny Dukovany. Bezproblémový 

chod jaderné elektrárny Dukovany je úzce spjat s dobrým stavem Kramolínské a 

Mohelenské hráze. Po technické stránce je vodní dílo Dalešice v dobrém stavu a ani o 

zabezpečení ochrany obyvatel nemůžeme říci opak. Vzhledem k tomu, že se vodní dílo 

nachází v havarijní zóně jaderné elektrárny Dukovany, je i ochrana obyvatelstva na dobré 

úrovni. Pokud mluvíme o pokrytí ohroženého území koncovými prvky varování, je 

dostatečné, ale bylo by vhodné ho modernizovat, jak popisuji v kapitole návrhy na 

zlepšení.  

 Zpracované plány na ochranu obyvatelstva před zvláštní povodní jsou značně 

neaktuální. Zvláště by se měla věnovat pozornost Plánu evakuace v ohroženém území, kde 

nejsou uvedeny některé ohrožené objekty.  

 V přílohové části jsem vytvořil aktualizovanou mapu, ve které jsou již tyto objekty 

uvedeny. Jsou zde také vyznačena místa pro nouzové ubytování a stravování. Další částí 

jsou pak mapy s vyznačeným záplavovým územím a koncovými prvky varování. Na 

základě podkladů z dokumentace o regulačních dopravních opatřeních jsem zpracoval 

mapy s vyznačenými uzavírkami a objízdnými trasami, které mohou být v praxi využity 

pro lepší znázornění objízdných a uzavřených cest obyvatelstvu při zvláštní povodni. 

 Na závěr bych chtěl konstatovat, že vodní dílo Dalešice se za svou dobu trvání 

nesetkalo s vážnější technickou poruchou a spolu s ostatními prvky plní hlavní úkoly, pro 

které bylo vytvořeno. Větší pozornosti by se mělo věnovat informovanosti obyvatelstva a 

jeho vzdělání při vzniku povodní. Přínosem této bakalářské práce je zmapování 

současného stavu s odhalením nedostatků a návrhem na zlepšení. Cíl bakalářské práce se 

podařilo splnit.  
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