
 

Příloha č. 1 Vymezení pojmů 

V této příloze uvádím přehled vybraných pojmů týkající se ochrany obyvatelstva, 

krizového řízení, vodních děl a analýzy rizik.  

 Základní pojmy ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, 1) zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku. [3]  

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodní 

mi vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [3] 

Krizová situace - mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

systému2), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“) [4] 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [3] 

Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [3] 

Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [3] 

Varování - lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již 

vzniklé MU nebo KS obyvatelstvu. [2] 

Vyrozumění - lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečujících včasné předání informací o hrozící či již vzniklé MU 

nebo KS orgánům krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle havarijních nebo krizových plánů. [2] 

Jednotný systém varování a vyrozumění - (dále jen „JSVV“) – je souhrn orgánů a 

institucí, organizačních, technických a provozních opatření a vazeb mezi nimi a technologií 

zabezpečujících varování a vyrozumění obyvatelstva. [2] 

Evakuace - je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského 

zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné 



 

území. Je to mimořádné opatření, používané v případech, kdy již nelze účinnou ochranu 

obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem. [2] 

Nouzové přežití - souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších 

zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem negativní dopad MU 

nebo KS na zdraví a životy postiženého obyvatelstva. Tyty opatření zpravidla navazují na 

evakuaci. [2] 

Základní pojmy v oblasti vodních děl 

Vodní dílo (dále jen „VD“) je stavba, která 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, úpravě vodních poměrů nebo 

k jiným účelům a to zejména přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, atd. [5]  

 Zvláštní povodeň (dále jen ,,ZPV“) – povodeň způsobená poruchou či havárií 

(protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen „vodní 

dílo“), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik 

mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři 

základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat při stavbě 

nebo provozu vodního díla [1]: 

 a) zvláštní povodeň typu 1 (dále jen ,,ZPV1“) – vzniká protržením hráze 

vodního díla, 

 b) zvláštní povodeň typu 2 (dále jen ,,ZPV2“) – vzniká poruchou hradicí 

konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok 

vody), 

 c) zvláštní povodeň typu 3 (dále jen ,,ZPV3“) – vzniká nouzovým řešením 

kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného 

mimořádného vypouštění vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie 

uzávěrů a hrazení bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí 

protržení hráze vodního díla.  

Zvláštní povodeň může, vzniknou i jako důsledek teroristické nebo vojenské činnosti. [1] 

Průtoková (průlomová) vlna při zvláštní povodni – vyvolává prudké zvýšení průtoků a 

vodních stavů a je charakteristická vysokou rychlostí (až 50 km/hod.), značnými 

destrukčními účinky (ničení mostů, železnic, cest, budov, ochranných hrází), extrémními 



 

průtoky (významně převyšují hodnoty tzv. stoleté povodně), ohrožením rozsáhlých území 

(významně přesahuje vymezená záplavová území při přirozených povodních), vysokou 

pravděpodobností ohrožení lidských životů a majetku v zasaženém území. Graficky se 

vyjadřuje v podobě hydrogramu ve vybraném profilu vodního toku. [1] 

 Technickobezpečnostní dohled (TBD) – odborná činnost ke zjištění technického stavu 

vodního díla z hlediska jeho bezpečnosti, stability, možných příčin poruch a návrhu 

opatření k nápravě. Provádí se zejména pozorováním vodního díla, měřením jeho 

deformací se zpracováním a hodnocením výsledků ve vztahu k předem určeným mezním 

hodnotám9 nebo kritickým hodnotám10, předpokladům stanovených projektem, 

poznatkům z výstavby, technickobezpečnostních prohlídek a dosavadního provozu 

vodního díla. [1] 

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

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

stability a možných poruch a havárií vodních děl. [1] 

 

Příloha č. 2:  Příčný řez nehomogenní a homogenní zemní hrází 

 

Zdroj [14] 



 

Příloha č. 3  Rozdělení přehrad podle konstrukčního a statického uspořádání 

Podle konstrukčního a statického uspořádání se dělí na: 

 gravitační – tížné (přímé, duté, pilířové přehradní zdi); 

 klenbové přehrady (jedno a více obloukové); 

 se smíšeným účinkem klenbovým a gravitačním; 

 členěné (deskové, klenbové a kopulovité); 

 zvláštní (z předpjatého betonu, kotvené). 

Gravitační - tížné přehrady 

 Vzdorují účinkům statických i dynamických sil na přehradu kompaktně vlastní 

tíhou. 

 Účinky vnějších sil a vlastní tíhy přenášejí svou stavební konstrukci na 

základovou spáru přehrady. 

 Mají příčný profil – trojúhelníkový. 

 Návodní líc bývá svislý, případně sklon 1:0,05, sklon vzdušného líce 1:0,7 – 1:0,9. 

 Šířka koruny hráze min. 2 m. 

 Přehrada je tvořená bloky (šířka bloků do 15m), oddělenými dilatačními spárami. 

 

Schéma základních prvků příčného řezu gravitační přehradou: 

 
  

Klenbové přehrady 

 Přenášení zatížení klenbovým účinkem do boků údolí. 

 Navrhují se v úzkém údolí při kvalitním geologickém podloží (skalním). 

 Přehradní těleso klenbové přehrady může být zakřivené ve vodorovném směru, ale 

staticky výhodnější je zakřivení ve vodorovném i svislém směru. 



 

 Provádění je náročné na kvalitu betonu i bednění pracovních bločků. 

 

Klenbové přehrady a) zakřivení ve vodorovném směru, b) zakřivení ve vodorovném i 

svislém směru: 

 

Tížné přehrady s klenbovým účinkem 

 Přehrady tohoto typu vzdorují zatížení jednak svou tíhou, jednak klenbovým 

účinkem. 

Členěné klenbové přehrady 

 Zřídka používané. 

 Tvoří několik kleneb, oddělených pilíři, které jsou obvykle zakřivené jen ve 

vodorovném směru. 

Zdroj [14]  

  



 

Příloha č 4:  Ohrožené objekty a místa náhradního ubytování/stravování 

ohrožené objekty 

počet 

osob  

* 

trvalé 

bydliště 

** 

vzdálenost od 

hráze Mohelno 

[km] 

Sezónní rekreační středisko "Pod stepí" 100   0,2 

Mohelenský mlýn   10 0,5 

Počet chat:  5 10   0,5 - 1 

Sezónní tábořiště "Fiola I" 100   1,5 

Sezónní rekreační středisko "Fiola II" 300   1,7 

Chalupa Lhánice *** 4   2,3 

Zemědělský statek – Škoda *** 2   2,5 

celkem osob 
516 10   

526   

* počet osob je dán počtem chat v zatopeném území a průměrným počtem 2 osoby na 

 jednu chatu 

** počet osob je dán počtem bytových jednotek v zatopeném území a průměrným 

počtem  3 osoby na jednu bytovou jednotku  

*** Chybějící objekty v současném plánu na ochranu obyvatel před zvláštní povodní.  

 

 Dočasné ubytování obyvatel z míst ohrožené zvláštní povodní bude v obci Mohelno 

v mateřské škole a sokolovně. Stravování bude zajištěno ze základní školy v Mohelně, 

v období prázdnin zajistí stravování jídelna z nedaleké letecké základny Náměšť nad 

oslavou. 



 

Rekreační středisko 
Pod stepí

Mohelenský mlýn

Tábořiště Fiola I
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Zdroj [11],[15] 

 



 

Příloha č. 5:  Opatření při narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně 

Charakteristika krizové 

situace 

Prvotní opatření Opatření příslušného 

správního úřadu 

Opatření dalších 

subjektů 

SaP pro řešení 

krizové 

situace HZS Policie ČR Zdravotnictví 

 - vysoká hladina v nádrži a 

zaplavení okolí po přívalových 

deštích 
- rychlý nárůst průtoku oproti 

vývoji přirozené povodně 
- zanedbání nařízených 

povinností vlastníka VD s 

následkem vzniku technické 

havárie VD 
 
Primární dopady: 
- možnost úmrtí, ohrožení a 

zranění osob, které nestačily 

evakuovat 
- zničení nebo silné poškození 

majetku, obytných domů, 

objektů a infrastruktury  
- narušení komunikací a 

mostních objektů 
- vznik nánosů bahna, trosek a 

možný únik nebezpečných látek 
- úhyn zvěře a domácích zvířat 
- znečistění zdrojů pitné vody  
 
Sekundární dopady : 
- nedostatek pitné a užitkové 

vody 
- vznik epidemií 

- čerpání vody z obytných 

domů a důležitých objektů  
- vyrozumění orgánů krizového 

řízení  
- varování a vyrozumění, 

obyvatelstva 
 - průzkum a monitorování 

situace  
-likvidace primární MU 

(hašení, vyprošťování),  
-řízení, provádění a koordinace 

ZaLP,  
-organizace součinnosti složek 

IZS(úroveň operační a taktická) 
- koordinace náhradního 

ubytování, stravování a 

základní humanitární pomoci 
- poskytování psychologické 

služby 
- zajištění evakuace 

bezprostředně ohrožených osob 
- informování ohrožených osob 

o postupu ZLP 
- zajištění nočního osvětlení v 

místě činnosti (prostoru MU) 
- podílí se na obnově a 

vytváření evakuačních a 

zásobovacích cest 

 - Zajištění 

veřejného 

pořádku a 

bezpečnosti 
- 

poskytování 

bezpečnostní 

a technické 

podpory 

ostatním 

složkám IZS 
-uzavření 

prostoru, 

odklon a 

regulace 

dopravy 
-zřízení 

nouzových 

parkovišť 
-vyšetřování 

příčin a 

důsledků 

MU 
-identifikace 

zemřelých 

osob 

 - poskytuje 

předlékařskou a 

lékařskou pomoc 
- organizuje a 

řídí odsun do 

zdrav. zařízení 
- poskytuje 

psychologickou 

a 

posttraumatickou 

službu 
- zajišťuje 

zdravotnické 

zabezpečení 

evakuace 

- zpohotovení povodňové 

komise 
- nepřetržitá činnost 

předpovědní a hlásné 

povodňové služby 
- vyhlašování stupňů 

povodňového ohrožení 
- vyžádání mech. a techn. 

prostředků k provedení 

likvidačních a 

obnovovacích prací 
- vydává pokyn k 

vyrozumění a varování 
- svolává poradní a 

pracovní orgány (BR a KŠ) 
- navrhuje vyhlášení stupně 

nebezpečí 
- koordinace ZaLP 
- nařizuje evakuaci 
- vyžaduje AČR, pracovní 

a věcnou výpomoc 
- koordinuje zabezpečení 

nouzového přežití 

(ubytování, stravování a 

ošacení v postižené oblasti) 
- organizuje humanitární 

pomoc 
- zabezpečení 

protipovodňových opatření 

 - dobrovolníci a SDH - 

vyhledávání a likvidace 

uhynulých hosp. zvířat a 

volné zvěře 
- VaK obnova funkčnosti 

kanalizačních sítí a ČOV 
- TS zabezpečení 

neodkladného 

odpadového hospodářství 
- odvysílání tísňových 

informací 

veřejnoprávními médii 
- humanitární a 

charitativní organizace 

poskytují pomoc 
- SSHR poskytuje 

techniku a dezinfekční 

materiál, PHM, náhradní 

zdroje, zdravotnický 

materiál, těžkou a 

speciální techniku 
- energetické služby: 

obnova dodávek 

elektrické energie, 

aktivace náhradních 

zdrojů 
- KSÚS KV uvolnění a 

zprovoznění komunikací 

 - HZS 
- Záchranný 

útvar HZS ČR 

Hlučín 
- vlastníci a 

správci toků - 

Policie (ČR a 

MP) 
- Zdravotníci 
- AČR 
- KrÚ 
- ORP 
- SÚS (krajská) 
- SSÚD 

(dálnice) 
- SDH 
- Technické 

služby města 
- speciální 

technika a 

služby (ARGIS, 

KRIZKOM) 
- dobrovolníci 
- ostatní složky 

IZS 
- Pohřební 

služba 

Zdroj [16] 



 

Příloha č. 6:  Opatření prováděná PKORP a ŠPKORP při SPA  

Opatření při 1. stupni povodňové aktivity – bdělost. 

V této situaci ŠPKORP [17]: 

 - sleduje vývoj vodních stavů na základě zpráv hlásné služby. 

 - odesílá hlášení o případných mimořádných srážkách na povodňovou komisi kraje. 

 - upozorní na vývoj situace PKK, PK MěÚ Ivančice, PK MěÚ Náměšť nad 

Oslavou, VD Dalešice a Mohelno, důležité závody. 

 

Opatření při 2. stupni povodňové aktivity - pohotovost. 

 Je-li tento stupeň vyhlášen bez předchozího 1.SPA, provedou se všechna opatření, 

která se provádějí při 1. Stupni povodňové aktivity, dále v případě nutnosti je třeba svolat 

PKORP, která [17]: 

 - určí způsob zajištění nepřetržité služby, 

 - vyhlásí 2. SPA pro příslušné PK obecních úřadů, závodů, podniků a organizací 

nebo na toku 

 - organizuje zabezpečovací práce jako:  

 odstraňování překážek 

 opatření proti vylití vod, přelití hrází 

 opatření na ochranu koryt a břehů 

 opatření proti zpětnému vzdutí 

 odčerpávání vnitřních vod 

 prohlídky ohrožených míst 

 - 1 x denně informuje o stavu PKK 

 - vede záznamy v povodňové knize a zabezpečuje podle potřeby fotodokumentaci 

 

Opatření při 3. stupni povodňové aktivity – ohrožení. 

 Je-li tento stav vyhlášen bez předchozích SPA, provedou se výše popsané činnosti. 

Povodňová komise za tohoto stavu pracuje nepřetržitě [17]: 

- vyhlásí 3. SPA ohroženým obcím a závodům. 

- upozorňuje další orgány a organizace na nebezpečí povodně. 

- organizuje, řídí a koordinuje opatření prováděná orgány obcí. 

- rozhoduje o opatřeních, jež je nutno učinit ke zmírnění průběhu povodní a 



 

hrozících škod. 

- organizuje využití mechanizačních prostředků, které jsou k disposici u orgánů a 

organizací na správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč se spoluprácí 

s ORP Náměšť nad Oslavou (příp. okresu). 

- organizuje a řídí záchranné práce, v případě potřeby vyžaduje plnění všeobecných 

povinností na ochranu před povodněmi. 

- v případě nutnosti vyžádá PKORP prostřednictvím starosty města Třebíč, nebo 

náčelníka OVS, pomoc vojenských útvarů Armády ČR 

- 2 x denně informuje PKK o situaci. (Podle potřeby a vývoje situace je možno 

dohodou mezi PKORP a vodohospodářským dispečinkem stanovit jinou, zpravidla 

větší četnost výměny informací.) 

- vede záznamy v povodňové knize. 

- zabezpečuje provádění prohlídek ohrožených úseků. 

 

 Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod OÚ, převezme řízení ochrany před 

povodní v plném rozsahu PKORP. Den a hodinu převzetí je povinna oznámit povodňové 

komisi OÚ.  

Zdroj [17] 

  



 

Příloha č. 7:  Mapy s vyznačeným záplavovým územím a s koncovými prvky varování 

Záplavové území při zvláštní povodni - protržení hráze Dalešice 

 

Záplavové území při zvláštní povodni - protržení hráze Mohelno 

 

Zdroj [15] 

  



 

Příloha č. 8:  Specifikace Dalešické přečerpávací elektrárny 

 Vodní nádrž  

 Dalešice Mohelno 

Celkový objem nádrže  126.900 mil. m
3 

 17.100 mil. m
3
 

Objem stálého nadržení  59.200 mil. m
3
  5.700 mil. m

3
 

Zásobní objem nádrže  63.000 mil. m
3
  11.300 mil. m

3
 

Ochranný objem  4.700 mil. m
3
  0.100 mil. m

3
 

Kóta dna nádrže   

Kóta hladiny stálého nadržení  362.600 m n.m.  290.800 m n.m. 

Kóta hladiny zásobního objemu  380.500 m n.m.  303.200 m n.m. 

Kóta maximální hladiny  381.500 m n.m.  303.300 m n.m. 

Plocha při maximální hladině  517.033 ha 117.400 

 Hydrologické údaje  

 Dalešice Mohelno 

Plocha povodí 1138.30 km
2 

 1154.95 km
2
 

Průměrný průtok 6.31 m
3
/s  6.38 m

3
/s 

Minimální průtok 0.78 m
3
/s  0.78 m

3
/s 

Neškodný průtok 40.00 m
3
/s  40.00 m

3
/s 

   

N- letý průtok:    

100 letý 310.00 m
3
/s 315.00 m

3
/s 

 Technické parametry 

 Dalešická Přehrada Mohelnská přehrada 

Hráz:   

Typ hráze  sypaná, kamenitá  tížná, betonová 

Těsnění  Střední jílové těsnění  

Kóta koruny hráze  384.000 m n.m.  307.150 m n.m. 

Výška hráze nad základem  100.00 m  49.00 m 

Výška hráze nadednem  88.00 m  38.65 m 

Délka hráze  300.00 m  185.00 m 

Šířka v koruně  8.00 m  7.75 m 

Objem hrázového tělesa  1950 tis. m3  90 tis. m3 

Kategorie dle TBD 1 1 

Výpustná a odběrná 

zařízení: 

  

Základová výpust   

Umístění  Sdružený objekt  Ve hrázi 

Počet 2 2 

Průměr potrubí  4000 mm  3000 mm 



 

Kapacita  66.000 m
3
/s  109.000 m

3
/s 

Provozní uzávěr  skříňový stavidlový  rozstřikovací 

Asanační -  

Umístění -  Ve hrázi 

Počet - 1 

Průměr potrubí -  700 mm 

Kapacita -  6.100 m
3
/s 

Poznámka Nemá asanační výpusť  Napojeno na spodní výpustě 

Celková kapacita výpustí  132.000 m
3
/s  224.100 m

3
/s 

Bezpečnostní přelivy:   

 Boční Hrazený Korunový hrazený 

Umístění  na pravém břehu uprostřed hráze 

Počet přelivných polí 2 2 

Šířka přelivného pole  11.00 m  11.50 m 

Celková šířka přelivu  22.00 m  23.00 m 

Kapacita  155.000 m
3
/s  155.000 m

3
/s 

Kóta přelivné hrany  377.950 m n.m.  299.750 m n.m. 

Hrazení přelivu  Segment  Segment 

Poznámka  Kóta zahrazené tabule 382,10  Kóta horní hrany segmentu 303,60 

Celková kapacita přelivů  155.000 m
3
/s  155.000 m

3
/s 

Elektrárna: Špičková vodní elekrtárna Průběžná vodní elektrárna 

Umístění  Strojovna pod hrází  Strojovna pod hrází 

Výkon jednoho soustrojí  112500.00 kW  1200.00 kW 

Počet soustrojí 4 1 

Celkový výkon  450000.00 kW  1200.00 kW 

Spád  90.0  35.0 

Hltnost turbíny  150.000 m
3
/s  4.100 m

3
/s 

Typ turbíny  Reverzní Francisova  Kaplanova 

 

Zdroj [13] 

  



 

Příloha č. 9 Mapy s vyznačenými uzavírkami a objízdnými trasami 

 

Objízdná trasa uzavírky
silnice č. II/392 (most)

Uzavírka
Objízdná trasa

 

 Silnice bude uzavřena od křižovatky silnice II. třídy 152 až ke křižovatce silnice II. 

třídy 392 v obci Mohelno.   



 

 

Objízdná trasa uzavírky
silnice č. III/39218 (hráz)

Uzavírka
Objízdná trasa

 

 Tato uzavřená trasa bude od křižovatky silnic III. třídy 15247 v obci Slavětice až ke 

křižovatce se silnicí III. třídy 39217 v obci Kramolín.  

Zdroj [10],[15] 

 



 

 

Příloha č. 10:  Kategorie vodních děl 

 

Odvětví 
Kategorie vodních děl 

Kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie IV. 

Ohrožené obyvatelstvo 
Řádově tisíce až 

desetitisíce 
Řádově stovky až tisíce Řádově desítky až stovky  Řádově jednotky 

Ztráty na životech Velké Předpokládané Mohou být Nepravděpodobné 

Obnova Složitá a nákladná Složitá a nákladná Proveditelná Proveditelná 

Škody pod VD 

Rozsáhlé škody na obytné 

a průmyslové zástavbě, 

silniční a železniční síti, 

ohrožena mohou být další 

VD 

Rozsáhlé škody na obytné 

a průmyslové zástavbě, 

silniční a železniční síti, 

ohrožena mohou být další 

VD 

Obytné a průmyslové 

zástavbě i dopravní síti, 

ohrožena mohou být 

další méně významná 

vodní díla 

Malé materiální 

škody 

Ztráty způsobené 

vyřazením určeného 

vodního díla z provozu 

Velmi vysoké a těžko 

nahraditelné 
Značné Plně nahraditelné Malé 

Škody na životním 

prostředí 

Vysoké, překračují 

význam vyššího územního 

samosprávného celku 

Vysoké, překračují 

význam vyššího územního 

samosprávného celku 

Nepřekračují význam 

vyššího územního 

samosprávného celku 

Zanedbatelné 

 

 Zdroj [2]



 

 

Příloha č. 11:  Parametry zvláštních povodní pod VD Dalešice a VD Mohelno 

 

ZPV1 VD Dalešice 

Ve výpočtu parametrů ZPV1 hráze VD Dalešice bylo uvažováno s následujícím scénářem 

porušení hráze v důsledku vnitřní eroze [15]: 

 Při hladině na kótě 381,5 m n.m.(kóta hladiny ochranného …381,50 m n.m.) a 

povodni KPV10000 se vlivem sufoze s počátečním kanálem v úrovni kóty 372 m n.m. 

vytvoří během cca 44 minut dutý prostor jehož klenba propadne a vytvoří průrvu o šířce 

18,68 m v úrovni kóty 312,17 m n.m. a šířky 143,56 m v úrovni koruny hráze. [15] 

 Za předpokladu, že hladina ve vyrovnávací nádrži Mohelno bude na kótě 303,2 m 

n.m. a plné funkčnosti spodních výpustí i bezpečnostních přelivů se naplní retenční prostor 

a v důsledku přelévání koruny hráze VD Mohelno dojde k porušení hráze překlopením. 

 

ZPV2 VD Dalešice 

Jako ZPV2 je stanovena porucha ovládání provozního uzávěru jedné spodní výpusti 

s kulminačním průtokem QZPV2=65,9 m
3
/s. [15] 

 

ZPV3 VD Dalešice 

Jako ZPV3 je uvažováno s maximální kapacitou všech výpustných zařízení VD Mohelno, 

což představuje celkový průtok QZPV3=537,5m
3
/s. Variantně je doporučeno i prověření 

prázdnění Q=170m
3
/s. [15] 

 

ZPV1 VD Mohelno 

Pro vznik zvláštní povodně v následku překlopení hráze byl uvažován následující scénář 

[15]: 

 Při hladině v nádrži na kótě 303,30 m n.m. dojde k posunutí a 

následnému překlopení dvou betonových bloků tížné hráze. 

 Překlopením dvou bloků vznikne otvor v hrázi s přelivnou hranou na kótě 280,30 m 

n. mořem a šířkou 31 m. [15] 

 Variantně byl řešen i průběh povodně vzniklé usmyknutím dvou přepadových bloků 

za předpokladu vzniku otvoru v hrázi o šířce 31 metrů s přelivnou hranou na kótě 270,30 



 

m n.m. kdy kulminace dosáhne 6188,887m
3
/s. [15] 

ZPV2 VD Mohelno 

Jako ZPV2 je stanovena porucha ovládání segmentových uzávěrů na přepadech 

s kulminačním průtokem QZPV2=310 m
3
/s a objemem 17,128 mil.m

3
. [15] 

 

ZPV3 VD Mohelno 

Jako ZPV3 je uvažováno s maximální kapacitou všech výpustných zařízení VD Mohelno, 

což představuje celkový průtok QZPV3=536,7m
3
/s a objem 17,128mil.m

3
. Variantně je 

doporučeno i prověření prázdnění nádrže průtokem Q=170m
3
/s. [15] 


