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Anotace 

 STRAKOŠ, P.: Ochrana území obce s rozšířenou působností před zvláštní povodní. 

VŠB – TU Ostrava, 2008 

 Bakalářská práce je obsahově rozdělena do dvou částí. V první je uvedena stručná 

charakteristika zvláštních povodní, výčet pojmů a výtah z literatury týkající se tvorby plánů 

ochrany území pod vodními děly. V druhé části je uveden již vytvořený plán ochrany území 

konkrétní obce Prostějov a jeho posouzení podle legislativních požadavků a plánů ochrany 

jiných obcí. Také je zde uveden mnou vytvořený návrh plán ochrany obcí, které jsou 

ohroženy vodním dílem nacházejícím se v jiném kraji. Dále je zde uvedena jedna kapitola, ve 

které jsou uvedeny preventivní informace, které by se měly sdělit obyvatelstvu v ohroženém 

území, aby byl plán ochrany účinnější 

 

Klíčová slova: Vodní dílo, zvláštní povodeň, plán ochrany území 

 

 

Annotation  

 STRAKOŠ P:Protection of village area with extended activity. 

 

  Bachelor thesis is divided into two parts. In first part is brief characterization of 

special floods, specification of conceptions and literature summary dealing with creating of 

plans of area protection by water cannons. In second part  is introduced just created plan of 

area protection of specific community Prostějov and its examination according to legislative 

requirements a protection plans of other communities. Also there is proposal of protective 

plan of communities, that are endangered by water structure situated in other region. Further 

more is one chapter introduced, which contains protective information, which should be 

notified to inhabitants Libiny in endangered areas, to provide protection more effective.. 

 

Key words: Hydraulic structure, Special flood, plan of area protection 
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1 Úvod 

Povodně všeobecně jsou jedny z nejničivějších a nejčastějších mimořádných událostí, 

které ovlivňují naši společnost. Vyskytovaly se v dobách minulých, vyskytují se dnes, ve větší 

či menší míře a lidstvo se vždy snažilo, aby jejich následky na životech a zdraví byly co 

nejmenší. I přesto, že již vzniklo hodně prací, zabývajících se ochranou před povodní, nikdy 

nedosáhneme absolutní ochrany životů, zvířat a majetku, protože kdykoliv může přijít 

povodeň takového rázu, že nebudou stačit ochranné prvky. 

Ochrana před povodní je realizována především systematickou prevencí a snahou co 

nejvíce ovlivnit průběh povodně. Dříve tomu tak ale nebývalo, značného pokroku se dosáhlo 

až po ničivých povodních na Moravě roku 1997 a v Čechách v roce 2002. Tehdy došlo 

k značným změnám, hlavně v chápání ochrany před přírodními katastrofami. Mezi hlavní 

patří změny v legislativě a v prevenci při mimořádných událostech. 

Povodně můžeme rozdělit na dva typy, tedy na povodně přirozené a zvláštní. V této práci 

se budu zabývat povodní zvláštní. Je to povodeň, ke které dochází v důsledku mimořádné 

události na vodním toku a zejména na vodním díle. Může dojít k poruše vodního díla, což 

když vede k jeho destrukci (protržení ochranné hráze toků nebo příčné hráze přehrady) a 

vzniku povodňové vlny, která má značné ničivé účinky a vyžaduje rychlé jednání a 

bezodkladná opatření.  Kvůli rozsahu, rychlosti průběhu a destrukčním účinkům této situace 

bude zpravidla vyžadováno použití nástrojů krizového řízení podle krizových plánů. Situace 

je řešena krizovým plánem kraje, jehož přílohou jsou povodňové plány pro přirozené a 

zvláštní povodně. 

Snahou je uvést v práci stručnou charakteristiku zvláštních povodní, možnosti jejich 

vzniku a posoudit plány ochrany území před účinky zvláštní povodně, optimalizovat je 

v případě nalezení nedostatků.  

Pro svoji práci jsem si vybral plány ochrany území obce s rozšířenou působení Prostějov, 

na jejímž území se vyskytuje jedno vodní dílo. Na území sousední obce s rozšířenou 

působností Vyškov se nachází také vodní dílo, od kterého by v případě mimořádné události 

postupovala zvláštní povodeň, která by zasáhla i obce na jihu ORP Prostějov.  
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2 Rešerše 

 

Český hydrometeorologický ústav. Počasí – Krizové situace způsobené přírodními vlivy, 

Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2002. ISBN: 80-7212-189-8 

Publikace přibližuje důležitost meteorologie při vzniku krizových situací způsobených 

přírodními vlivy. 

 

Internetové stránky Ministerstva zemědělství 

Na těchto stránkách se nachází informace o ministerstvu samotném, ale z hlediska mojí práce 

zde nalezme jednotlivá vodní díla a jejich zařazení do kategorií. 

 

Internetové stránky Ministerstva životního prostředí 

Na těchto stránkách se nachází velké množství informací týkající se vodního hospodářství a 

povodní. Z hlediska mojí práce jsem je nevíce využíval k stahovaní si jednotlivých 

metodických pokynů, týkajících se ochrany území pod vodním dílem. 

 

KOVÁŘ, M.. OCHRANA PŘED PŘIROZENÝMI A ZVLÁŠTNÍMI POVODNĚMI 

Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby, MV – generální ředitelství HZS ČR, Praha, 2003. ISBN:80-86640-17-5 

Tato publikace slouží jako velmi přehledná příručka zabývající se povodněmi. Je to přehledný 

výtah z jednotlivých zákonů a metodických pokynů doplněná o další zajímavé informace 

týkající se problematiky. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu, 1. vyd. SPBI 

Ostrava 2005. ISBN: 80-86634-55-8 

Tato publikace přibližuje právní rámec vymezující oblast krizového řízení a také vzájemné 

vazby mezi jednotlivými orgány. 

 

 



 8 

3 Povodeň 

Nejprve musím uvést, co to vůbec povodeň je, jak je definovaná v zákoně a jaké máme 

jejich dělení. 

3.1 Povodně dle vodního zákona 

Podle zákonu o vodách [5] je povodeň charakterizována jako přechodné výrazné zvýšení 

hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území 

mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit 

škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok 

je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových 

vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle (zvláštní povodeň). 

3.2 Rozdělení povodní 

Povodně v ČR lze rozdělit na přirozené a zvláštní. Do přirozených patří letní a zimní 

povodně. [1] 

Letní povodeň 

Tento druh povodní se vyskytuje v období duben až listopad. Je způsoben především 

intenzivními nebo krátkodobými srážkami. V letních měsících jsou velmi často obvyklé 

srážky dlouhodobé, které svojí intenzitou po několik dnů nad určitým územím začnou 

ohrožovat povodí řek, protože půda už další vodu nevsakuje. Krátkodobé srážky lze označit 

jako průtrže mračen,  kdy díky své rychlosti dokáží zaplavit rozsáhlé plochy během několika 

minut. Jsou velmi nepředvídatelné, kde zrovna spadnou. 

Zimní povodeň 

Na našem území se vyskytují s koncem zimy, tedy v měsících únor až duben. Na povrchu 

území bývá rozsáhlá sněhová vrstva, která taje v závislosti na teplotě vzduchu. Pokud se 

teplota vzduch zvýší velmi rychle nad 0°C , dochází k tzv. oblevě a riziko rozsáhlých povodní 

je mnohem větší. Nejhorší scénáře můžeme očekávat, pokud dochází k oblevě i ve vyšších 

nadmořských výškách, kde bývá většinou velmi velká vrstva sněhu. 

Zimní povodně rozdělujeme na samotné tání sněhu, dešťové srážky a nebezpečný chod 

ledů, ledové zácpy a nápěchy na vodních tocích, které se mohou vzájemně kombinovat. 
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Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií vodního díla při jeho 

stavbě či užívaní, které vzdouvá nebo akumuluje vodu, nebo nouzovým řešením kritické 

situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem.  
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4 Pojmy 

Pro dobré porozumění mojí práce uvádím v této kapitole uvedeno pojmy, které se budou dále 

vyskytovat. Většina z nich je obecně známá z medií, některé již méně. [2,5,8,15] 

 

Zvláštní povodeň 

Je povodeň, která je 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. 

• zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla 

Nejčetnější příčinou destrukce sypaných přehrad je vnitřní eroze hráze nebo jejího 

podloží. Nejpravděpodobnějším místem poruchy je exponovaná oblast na styku heterogenních 

materiálů, betonových objektů, případně potrubí a násypu hráze. 

Druhou nejčastější příčinou destrukce sypané hráze je její přelití při povodních v důsledku 

nedostatečné kapacity nebo poruchy bezpečnostních a výpustných zařízení. 

• zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a 

výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody) 

• zvláštní povodeň typu 3 - 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 a nebo vojenské činnosti. 

 

Průtoková vlna při zvláštní povodni  

Je velmi často nazývána jako průlomová. 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. 
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Průtok Q vody ve vodotečích – Q představuje množství vody, která protekla korytem 

vodoteče za jednotku času. Q = V.t-1 [m3/s]. 

Průtok N-letý (QN) je dosažen nebo překročen průměrně jednou za N let. 

 

Kontrolní povodňová vlna (KPV) 

Je povodňová vlna se zvolenou dobou opakování N let, určená kulminací, objemem a 

hydrogramem jako podklad pro návrh a ověření bezpečnosti vodohospodářských děl za 

povodní. 

 

Záplavové území  

Je administrativně určené území, které vymezuje záplavová čára, odpovídající hladině při 

návrhové povodni. 

 

Území ohrožené zvláštní povodní  

Území, které může být při vzniku zvláštní povodně zaplaveno vodou. Vymezuje se 

kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku končí v profilu, kde kulminační 

průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku přirozené povodně s dobou opakování 

100 let (Q100), který vymezuje záplavové území. Na úseku toku pod tímto území se 

postupuje podle územně příslušného povodňového plánu. Jejich rozsah se vymezí . v 

krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem. 

 

Technicko-bezpečnostní 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 hodnotám nebo kritickým hodnotám, předpokladům 

stanovených projektem, poznatkům z výstavby, technicko-bezpečnostních prohlídek a 

dosavadního provozu vodního díla. 

 

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. 
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Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 

Je operačním plánem, respektive souborem dokumentů, které obsahují způsob zajištění 

včasných a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném 

vodním díle, vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových 

podkladů, možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivizace povodňových a 

krizových orgánů, přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových 

záchranných prací na ohroženém území zvláštní povodní. Plán ochrany území pod vodním 

dílem před zvláštní povodní se zpracovává pro území ohrožené zvláštní povodní vybraným 

vodním dílem jako samostatný dokument. 

 

Obce s rozšířenou působností (ORP) 

Obce s rozšířenou působností představují typ obcí vykonávajících státní správu v 

přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené 

působnosti.  
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5 Povodňové orgány 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před 

povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech 

příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni 

včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi [6]. 

Z hlediska zaměření této práce nás zajímají hlavně povodňové orgány  obcí s rozšířenou 

působností, dále jen ORP a do této kapitoly bych zařadil i činnost vlastníků vodních děl. 

V následujícím textu jsem čerpal ze zákonu o vodách [5]. 

5.1 Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností 

Povodňovou komisi ORP zřizuje její starosta a stává se jejím předsedou. Další členy 

komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu 

a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě 

pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je 

podřízen povodňovému orgánu kraje. 

5.1.1 Úkoly povodňových orgánů ORP  

• potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s 

povodňovým plánem správního obvodu ORP 

• zpracovávají povodňový plán správního obvodu ORP a předkládají jej správci povodí 

k odbornému stanovisku 

• organizují provádění povodňových prohlídek 

• prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů 

• organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a 

účastníků ochrany před povodněmi 

• ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska 

povodňové ochrany 

• organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu ORP, 

informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s 

rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav 

a Hasičský záchranný sbor České republiky 

• organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a 



 14 

v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou 

pomoc 

• vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti 

• využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami 

integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační 

středisko Hasičského záchranného sboru České republiky 

• v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě 

se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených 

manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu ORP 

• v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky 

nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech 

• spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a 

zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené 

funkce v území 

• soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost 

provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni 

• vedou záznamy v povodňové knize 

 

5.2 Vlastníci vodních děl 

Vlastníci vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně, v rámci 

zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi provádějí různá opatření na zmírnění 

povodně, aby došlo k co největšímu snížení povodňových škod. Z hlediska této práce se ale 

zaměřím hlavně na vlastníky vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost 

zajistit technicko-bezpečnostního dohledu 

5.2.1 Vlastníci vodních děl I. až III. kategorie 

• Poskytnou příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a organům 

integrovaného záchranného systému údaje o parametrech možné zvláštní povodně 

(zejména charakteristiky povodňových vln a rozsah ohroženého území) a o provádění 

technicko-bezpečnostního dohledu v období povodňové aktivity, nebo krizového 

stavu. 

• V době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých zaměstnanců a dostupnost 

věcných prostředků a prověřují jejich připravenost, 
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• Oznamují neprodleně příslušným povodňovým orgánům, správcům vodních toků a 

Hasičskému záchrannému sboru České republiky skutečnosti rozhodné pro vyhlášení 

stavů pohotovosti a ohrožení při nebezpečí vzniku zvláštních povodní, pokud možno 

s předpovědí dalšího vývoje  

• Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodních děl a vývoji směřujícím k narušení 

jejich funkce a vzniku zvláštní povodně varují povodňové orgány níže po toku podle 

povodňových plánů územních celků, Hasičský záchranný sbor České republiky a v 

případě nebezpečí z prodlení i bezprostředně ohrožené subjekty. 

• Na rozestavěných vodních dílech plní úkoly vlastníka vodního díla, které jsem uvedl 

výše, stavebník. 



6 Rozdělení vodních děl 

Rozdělení vodních děl do kategorií z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu provádí 

podle zákona o vodách [5] ministerstvo zemědělství. Rozdělení pro něj vykonává společnost 

Vodní díla – TBD, a.s.. 

Rozdělení určených vodních děl do jednotlivých kategorií se provádí na základě 

odstupňování klasifikace škod, k nimž by došlo, kdyby se vzdouvací konstrukce určeného 

vodního díla protrhla při plném vzdutí vody. Následující text je zpracován z metodického 

pokynu Ministerstva zemědělství týkajícího se kategorizace vodních děl[9]. 

6.1 Faktor rizika 

Je to součtem škod a ztrát na ohrožení lidských životů, k nimž by došlo při protržení hráze 

za plného vzdutí vody na úroveň koruny hráze.  

Při jeho stanovení se neuvažuje se pravděpodobnost poruchy, daná současným 

technickým stavem vodního díla.  

• Ohrožení životů - nejdůležitější 

• Přímé škody – škody na díle a podél toku 

• Nepřímé škody – následné škody způsobené např. přerušením výroby 

• Ztráta užitku – škody způsobené neschopností užívat vodní dílo 

Vyjadřuje se bodově a podle součtu bodů je vodní dílo navrženo do kategorie I. – IV. Jeho 

zařazení do určité kategorie provádí MZ na základě podkladů vypracovaných VD – TBD a.s.. 

6.2 Provádění kontrol TBD 

Jako jedno z nejdůležitějších preventivních opatření před mimořádnou událostí je 

provádění kontrol na vodním díle. 

Pro jednotlivé kategorie vodních děl jsou stanoveny intervaly, ve kterých se musí 

provádět kontroly. Pro nejdůležitější kategorie VD, což jsou kategorie I. a II., může provádět 

kontrolu pouze firma VD – TBD a.s.. Intervaly provádění kontrol jsou uvedeny níže v tab. 1. 

Tab. 1: Intervaly provádění kontrol[zdroj: vlastní] 

Kategorie VD Časový interval Provádí kontrolu 

I. 1 x ročně Jen VD – TBD a.s. 

II. 1 x za dva roky Jen VD – TBD a.s. 

III. 1 x za čtyři roky Mohou vykonávat jiné soukromé subjekty 

IV. 1 x za deset let Jiné soukromé subjekty nebo vlastník VD 
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6.3 Stupně prohlídek  

Na vodních dílech kategorií I. a II. jsou prováděny tři stupně prohlídek, které jsem 

graficky znázornil v tab. 2. Prvním je každodenní kontrola vodního díla hrázným, zapisování 

údajů do tabulek atd. Druhý stupeň je příjezd pracovníků VD – TBD na vodní dílo a 

provádění různých geologických měření, odborné prohlídky stavu hráze, vyhodnocení dat 

z měřících přístrojů a následné vyhodnocení ve zprávě o vodním díle. Poslední stupeň je 

posouzení zprávy příslušným vodoprávním úřadem, pod nějž vodní dílo spadá. 

Tab. 2: Stupně prohlídek [zdroj: vlastní] 

1. stupeň Vlastník Hrázný vykonává denní obchůzky 

2. stupeň VD – TBD a.s. 

Provádění měření 

Data z měřících přístrojů 

Vypracování zprávy o stavu VD 

3. stupeň Vodoprávní úřad Dohled nad prací VD – TBD a.s. 

 

 



7 Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 

Při havárii, válečném nebo teroristickém napadení vodního díla s protržením hráze, kdy 

následuje vznik zvláštní povodně s ničivými účinky na území pod vodním dílem, se požaduje 

zpracování samostatného plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (dále 

jen „Plán“). Tento Plán se začleňuje do krizových plánů krajů. Pro zpracování musí být 

zjištěny od vlastníků vodních děl údaje o parametrech zvláštní povodně.[2]  

Cílem Plánu je co nejvíce zamezit ztrátám na životech, ochránit zdraví ohrožených 

obyvatel a snížit dopady na majetek a životní prostředí. 

7.1 Předpoklad činností a podkladů pro zpracování Plánu 

7.1.1 Stupně povodňové aktivity 

Vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázaného na mezní nebo kritické hodnoty z 

hlediska bezpečnosti, stability a možných poruch a havárií vodních děl.[5,8] 

• První stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti - nastává při dosažení stanovených 

mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při 

zjištění mimořádných okolností na vodním díle, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní 

povodně. Činnost zahajuje hlídková služba na ohroženém vodním díle. 

• Druhý stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti - navrhuje vlastník vodního 

díla při překročení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z 

hlediska bezpečnosti vodního díla. Vlastník ohroženého vodního díla neprodleně 

oznámí dosažení hodnot příslušným povodňovým orgánům, které druhý stupeň 

povodňové aktivity vyhlásí na území ohroženém zvláštní povodní. Vlastník (správce) 

dále dosažení hodnot a skutečností rozhodných pro vyhlášení druhého stupně 

povodňové aktivity oznámí správci vodního toku a hasičskému záchrannému sboru 

kraje. Současně zahájí zabezpečovací práce na vodním díle. Zahajuje se činnost 

územně příslušné hlásné povodňové služby. 

Zabezpečující práce na vodním díle ovlivňující průběh povodně  musí být koordinovány s 

příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí. Zabezpečovací 

práce na vodních dílech zařazených do I. nebo II. kategorie se projednávají s osobou 

pověřenou prováděním technicko-bezpečnostního dohledu, pokud nehrozí nebezpečí z 

prodlení. 
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• Třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení - navrhuje vlastník po 

vyhodnocení osoby provádějící TBD při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů 

a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla a možnosti vzniku kritické situace 

na vodním díle. Vlastník neprodleně oznámí dosažení hodnot územně příslušným 

povodňovým orgánům, které třetí stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území 

ohroženém zvláštní povodní a současně nařizují zabezpečovací a podle potřeby 

záchranné práce a evakuaci. Vlastník dále organizuje povodňové zabezpečovací práce 

s cílem zabránit přelití nebo protržení hráze vodního díla, případně organizuje 

provizorní uzavření protržené hráze vodního díla. 

Podle průběhu situace na vodním díle může vlastník nebo starosta obce s rozšířenou 

působností navrhnout hejtmanovi příslušného kraje, vyhlášení stavu nebezpečí na území 

ohroženém zvláštní povodní. Pokud nelze účinně řešit zvláštní povodeň po vyhlášení stavu 

nebezpečí v rámci postižených krajů, může vláda vyhlásit nouzový stav. 

7.1.2 Řízení a koordinace 

Řízení a koordinace prací spojených s ochranou před povodněmi, do doby vyhlášení 

krizové situace podle krizového zákona přísluší povodňovým orgánům obcí, obcím s 

rozšířenou působností a krajům. Ministerstvo vnitra zabezpečuje ústřední koordinaci 

záchranných a likvidačních prací, jestliže mimořádná událost přesahuje území kraje a o tuto 

koordinaci požádá velitel zásahu, starosta obce s rozšířenou působností nebo hejtman. Úkoly 

Ministerstva vnitra plní generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.[3] 

7.1.3 Podklady pro vyhotovení plánu 

• Základní údaje o vodním díle 

• Analýzy nebezpečí protržení hráze vodního díla 

• Výpočet průlomové vlny zvláštní povodně na území pod vodním dílem 

• Rozsah ohroženého území 

• SPA na vybraných vodních dílech 

• Vyhodnocení účinků průlomové vlny na ohroženém území 

• Stanovení kriterií pro vyhlášení krizového stavu na vodním díla a ohroženém území 

pod ním 

• Stanovení nouzových opatření k ochraně hráze před přelitím a protržením 

• Výčet základní opatření ke snížení následků na území pod vodním dílem při vzniku 

zvláštní povodně 
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7.2 Cíl plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní   

Aby byly dopady co nejmenší, je důležité, aby fungovalo: 

• Včasné vyrozumění 

• Včasné varování obyvatelstva  

• Provádění evakuace obyvatelstva, zvířat a pokud zůstane čas tak i majetku 

• Rychlé zahájení záchranných akcí 

• Zahájení zabezpečovacích prací na hrázích ohrožených děl 

• Zabezpečení nouzového přežití evakuovaného obyvatelstva 

• Omezení pohybu osob a dopravních prostředků v případě vyhlášení III. stupně 

povodňové aktivity na vodním díle 

• Vyčlenění sil a prostředků na obnovu území zasaženého zvláštní povodní 

Podklady pro vytvoření a cíle plánu ochrany jsou zpracovány z příručky o zvláštních 

povodních[2], dále bych vyzvedl dle mého názoru dvě nejdůležitější opatření při vzniku ZP.  

7.3 Varování obyvatelstva 

V případě vzniku mimořádné události na vodním díle a následném vzniku ZP má největší 

vliv na záchranu životů a zdraví včasné upozornění obyvatel a následně provedená evakuace. 

Jelikož rychlost šíření se průlomové vlny je vysoká a následky katastrofální, musí být systém 

varování obyvatelstva na území pod vodním dílem dobře propracovaný. Velký důraz bych 

přikládal na obeznámenost obyvatel v případě spuštění varovného signálu. Napomáhajícím 

prvkem informovanosti obyvatelstva je používání elektronický sirén. 

7.4 Evakuace obyvatelstva 

Po včasném varovaní obyvatelstva přichází na řadu rychle provedená evakuace osob, 

zvířat a věcí do bezpečných prostor mimo ohrožené území. Vzhledem k rychlosti postupu 

průlomové vlny je přední evakuace osob. Upřednostňoval bych evakuaci řízenou, než 

samovolnou, protože mnozí lidé nedokážou rozeznat reálnou hrozbu nebezpečí a své obydlí 

nechtějí opustit.  
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8  Rozsah a dopady zvláštní povodně  

8.1 Stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní 

Podmínkou pro vyčíslení účinku zvláštní povodně v území pod dílem je relace, že 

kulminace odtoku převyšuje přirozený neovlivněný kulminační průtok Q100. Vyčíslením 

účinku se rozumí stanovení hranice ohroženého území ve směru postupu vlny při její 

kulminační hladině. Zde jsem využil metodického pokynu č. 7 MŽP[10]. 

Hranice ohroženého území se zpravidla stanovuje podle varianty typů zvláštních povodní 

(typu 1 až 3).  

Hranice ohroženého území pro typu 2 a 3 ve směru po toku končí v profilu, kdy 

kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na menší z hodnot Q100.  

8.1.1 Podklady pro stanovení hranice 

Hranice vychází z hydraulického výpočtu nebo matematického modelu. Abych ji mohli 

stanovit, musíme mít tyto podklady: 

• mapový podklad v měřítku alespoň 1 : 10 000 nebo digitální model terénu 

osobně bych doporučil digitální modely terénu pro snazší modelování 

• geometrické charakteristiky objektů 

• případně účelové geodetické zaměření vybraných částí terénu (podélný profil, 

charakteristické příčné řezy, údolní profily apod.).  

Obecně se doporučuje výše uvedené podklady zajistit s předstihem a společně pro 

následné využití jak při zpracování hranic záplavového území od přirozených povodní, tak 

pro určení účinků zvláštní povodně typu 1 až 3. 

Provedený výpočet postupu povodňové vlny je vhodné ve vybraných profilech doplnit 

objemovými kontrolami za účelem platnosti bilance celkového objemu vody v čase a 

vzdálenosti. 

8.1.2 Dokumentace území ohroženého zvláštní povodní 

• průvodní zpráva (identifikační údaje, zpracovatel, datum zpracování, použité 

podklady, popis výpočtu, tabelární doložení výsledků) 

• zakreslenou hranicí ohroženého území  

• případně obalové křivky hladin (průtoků) podél trasy koryta pod dílem 

• hydrotechnické výpočty 
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8.2 Dopady zvláštních povodní 

8.2.1 Obyvatelstvo 

 V případě ohrožení obyvatelstva na životě a zdraví jsou dopady zvláštní povodně 

obzvláště kritické, pokud se pod vodním dílem vyskytuje obec s vysokým počtem obyvatel. 

Jelikož průlomová vlna má velmi velký dosah, v České Republice by se dalo uvažovat, že 

vždy bude některé vetší město ohroženo. Nejkatastrofičtější scénáře nastávají, pokud se větší 

obec nachází do 5km od vodního díla, kde se uvažuje ohrožení obyvatelstva jako 100%. 

Pokud se ale obec nachází dále než 20km, průlomová vlna zde dorazí přibližně za hodinu a 

míra ohrožení obyvatelstva je zde už mnohem nižší, kolem 30%. 

 Jako další dopad na obyvatelstvo jsou traumata spojená s evakuací, ze ztrát blízkých a 

majetku. 

8.2.2 Obytná zástavba 

 V případě zvláštní povodně dochází k největším škodám na toku v blízkosti vodního 

díla. Průlomová vlna zde dosahuje velké rychlosti a na ničivé síle ji přidává, pokud na svém 

čele tlačí trosky již poničených objektů, vyvrácené stromy atd. V takovém případě zvláštní 

povodeň ničí dřevené objekty při výšce třetiny výšky budovy a rychlosti kolem 2,5 ms1, 

zděné objekty při výšce poloviny výšky budovy a rychlosti nad 4ms1. 

 Po opadnutí povodně bývá velmi často statika objektů narušena a pokud nedošlo 

k zřícení během povodně, není budova schopna provozu a musí být stržena. 

8.2.3 Průmyslová zástavba 

 Nejčastější škody kromě úplného zničení budov průmyslové zástavby je neschopnost 

provozovat dále výdělečnou činnost. Stroje bývají poničené vodou a nánosy bahna. 

Zprovoznění bývá nákladné a doba, po kterou nelze vykonávat činnost, znaméná další ztráty 

ze zisku. 

 Další škody jsou v hodnotách uskladněného materiálu pro výrobu a již hotových 

výrobků. 

8.2.4 Zemědělství 

 Kromě zničení budov zemědělské zástavy se musí počítat s velkým úhynem drůbeže a 

dobytka, což by mohlo vést k dalšímu vzniku epidemií. 

 V lesním hospodářství jsou nejčastěji škody na vyvrácených stromech, dále úhyn lesní 

zvěře a opět nebezpeční vzniku epidemií. 
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8.2.5 Dopravní infrastruktura 

 Nejčastěji dochází k poškození mostních konstrukcí přehrazujících tok pod vodním 

dílem. Vlivem velké síly průlomové vlny a trosek na jejím čele lze uvažovat, že mostní 

konstrukce takový tlak nevydrží a zhroutí se. Pokud mostní konstrukce odolává delší dobu 

zvláštní povodni, tak dochází k zpomalení průlomové vlny. 

 Železniční a silniční násypy podél vodních toků jsou korigují průběh zvláštní povodně, 

nedochází k rozlití do stran, což je dobře pokud je za nimi zástavba. Bohužel neubírají na síle 

zvláštní povodně. 

8.2.6 Kontaminace chemickými látkami 

V důsledku zasažení průmyslové výroby, skladišť nebezpečných látek a benzínových 

pump dochází k únikům nebezpečných látek a následné kontaminaci. 

8.2.7 Kontaminace fekáliemi 

Dochází k ní po vniknutí vody do kanalizací a vyplavení septiků. Nejčastější následek by 

mohl být vznik epidemií. 
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9 Posouzení plánů ochrany území obcí s rozšířenou působností před 

zvláštní povodní  

Pro posouzení plánů ochrany území ORP před zvláštní povodní jsem si vybral správní 

obvod ORP Prostějov v Olomouckém kraji. 

Na tomto správním území se nachází jedno vodní dílo II. kategorie Plumlov, které spadá 

do správního obvodu Olomouckého kraje a druhé dílo Opatovice, taktéž II. kategorie, které 

sice spadá do správního obvodu Jihomoravského kraje, ale ohroženo zvláštní povodní je 

několik obcí ze správního obvodu ORP Prostějov. 

9.1 Struktura plánu ochrany území pod vodním dílem Plumlov 

Uvádím stručný popis vypracovaného plánu ochrany území pod VD Plumlov[21]. 

9.1.1 Základní informace 

Poloha vodního díla je na vodním toku Hlučela na území obce Mostkovice, přibližně 2,5 

km západně od ORP Prostějov. Vodní nádrž slouží za účelem protipovodňových opatření na 

toku Hlučela, k zásobování vodou v obdobích sucha a dále v neposlední řadě k rekreaci. 

Hráz je vodního díla je sypaná, přímá s návodním jílovým těsněním. Střední část je 

nasypána z netříděných svahových a suťových zemin a vzdušná stabilizační část hráze je z 

lomového kamene prosypávaného štěrkem. Informace o VD jsou uvedeny v tab. 3 a tab. 4 

Tab. 3: Základní parametry VD Plumlov [zdroj: Povodí Moravy, s.p.] 

Délka koruny hráze 465,5 m 

Výška koruny hráze nad základy 19,9 m 

Šířka koruny hráze  6,0 m 

Šířka hráze v základech 70,0 m 

Kóta  koruny  hráze 278,56 (278,98) m n.m.  

Objem hráze 232 486 m3 

Kóta hladiny stálého nádržení 266,38 (266,80) m n.m. 

Kóta hladiny zásobního prostoru 273,58 (274,00) m n.m. 

Objem zásobního prostoru 2,73 mil. m3 

Kóta max. retenční ovladatelné hladiny 276,43 m n.m. 

Kóta max. retenční neovladatelné hladiny 277,58 m n.m. 

Celkový objem nádrže 5,566 mil. m3 
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Tab. 4: kapacity spodních výpustí [zdroj: Povodí Moravy, s.p.] 

při  hladině stálého nádržení     266,38 (266,80) m n.m. 2 x 4,8 m3s-1  

při  max. zásobní hladině          273,58 (274,00) m n.m. 2 x 10,3 m3s-1  

při  max. hladině                       277,58 (278,00) m n.m. 2 x 12,4 m3s-1  

9.1.2 Analýza možnosti vzniku zvláštní povodně 

Protože vodní dílo bylo zařazeno do II. kategorie, zpracovávala analýzu vzniku zvláštní 

povodně firma Vodní díla – TBD a.s. 

Bylo zjištěno, že nejpravděpodobnější je vznik zvláštní povodně prvního typu (ZPV1). 

ZPV 2 a ZPV3 jsou řešeny v rámci Povodňového plánu ORP Prostějov 

Největší možné následky představuje porucha hráze, která by mohla nastat při povodňové 

situaci, kdy hladina vystoupí nad max. hladinu 277,58 m.n.m. V důsledku zatěžovacího stavu 

dojde k vnitřní průsakové erozi. Počáteční otvor 0,1m se zvětšuje, až dojde k prolomení. 

Dojde k prudkému nárůstu odtoku a kulminaci. Pokračuje prohlubování nátrže. Kulminace 

odtoku 2 659 m3.s-1 nastává po 24,81 min. 

Stanovené kritické hodnoty 

Stupně povodňové aktivity jsou pro VD Plumlov uvedeny v tab. 5: 

Tab. 5: Stupně povodňové aktivity [zdroj: HZS Prostějov] 

1. stupeň – bdělost 2. stupeň – pohotovost 3. stupeň – ohrožení 

přítok nebo odtok  

nad 5,0 m3.s-1 
přítok nebo odtok  

nad 8,0 m3.s-1 
přítok nebo odtok  

nad 13,0 m3.s-1 

 

Hlavní charakteristiky ZPV1 reprezentující největší možné následky při teoretické havárii 

hráze, které jsou uvedeny níže v tab. 6. 

Tab. 6: Charakteristika ZPV1 [zdroj: HZS Prostějov] 

doba trvání 

vzestupné větve 

hydrogramu 

[ min ] 

kulminační průtok 

[ m3. s-1 ] 

objem povodňové 

vlny 

[ mil. m3 ] 

celková doba trvání 

po dosažení Q100 

v korytě pod hrází 

[ hod ] 

24,81 2 659 5,410 31 

 

Dále jsou uvedeny údaje na dalších místech toku (jednotlivé obce), které jsou zvláštní 

povodní ohroženy. 
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Rozsah a dopady 

Povodňová vlna zvláštní povodně pod vodním dílem Plumlov zasáhne kromě obcí 

Mostkovice, Bedihošť, Hrubčice, Kralice na Hané, Čehovice a Ivaň také obec s rozšířenou 

působností Prostějov, budou škody velké. Bude zasaženo velké množství podnikatelských 

subjektů, elektrorozvodna, chráněné kulturní památky, čerpací stanice, sklady nebezpečných 

látek, objekty, kde se shromažďuje velký počet osob (nemocnice, obchodní centra, školy 

atd.). Z výpočtů průběhu povodně vyplývá, že neodolají mosty na řece Hloučela. Dá se tedy 

předpokládat vytváření zátarasů a zřícení mostovky. Velké chovy hospodářského zvířectva 

ani drůbeže se v záplavové oblasti nenacházejí.  

9.1.3 Preventivní opatření 

• Zabezpečovací práce na vodním díle 

• Záchranné práce pod vodním na ohroženém území 

• Plán varování obyvatelstva 

• Plán vyrozumění 

• Plán evakuace 

• Plán nouzového přežití obyvatelstva 

• Režim pohybu osob a dopravních prostředků 

9.1.4 Likvidační práce 

• nejnutnější stavební, technické nebo demoliční práce (čerpání zaplavených sklepů a 

lagun, vyznačení nebezpečných prostor, trhací práce) 

• neodkladná opatření k ochraně veřejného zdraví (hygienická opatření, odvoz ostatků 

obětí, odstranění kadavérů) 

• zdravotnická opatření (poskytnutí psychologické pomoci) 

• odstranění překážek na vodním toku (likvidace naplavenin, zátarasů) 

• likvidace ekologických škod  

• umožnění obnovení alespoň provizorního provozu na místních komunikacích  

• opatření zamezující vzniku následných škod na zachráněném majetku (soustředění na 

vhodném místě, zajištění proti krádeži, atd.) 

9.1.5 Obnovovací práce 

• obnovení funkčnosti inženýrských sítí 

• obnova vodních zdrojů 
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• stavebně technická opatření (vysoušení objektů, demolice) 

• odstranění naplavenin a bahenního nánosu 

• odtěžení kontaminované zeminy 

• obnova průjezdnosti komunikací 

• opatření k ochraně veřejného zdraví 

• humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu 

• další (odchyt volně se pohybujících zvířat, která byla chována v zajetí nebo 

v podmínkách domácího chovu, zabezpečení majetku před odcizením, pokud tuto 

činnost nemůže z objektivních důvodů zajistit jejich majitel). 

9.1.6 Síly a prostředky 

K provádění záchranných a likvidačních prací se počítá s využitím sil a prostředků podle 

havarijního plánu 

• základní složky IZS, 

• ostatní složky IZS (např. 156. záchranný prapor AČR), 

• prostředky obcí, 

• firmy, se kterými jsou uzavřeny dohody o poskytnutí osobní a věcné pomoci 

• ostatní fyzické a právnické osoby. 

9.1.7 Přehled obcí 

Formou tabulky zpracovaný přehled ohrožených obcí, ve kterém jsou uvedeny počty osob. 

9.1.8 Přílohy 

Zde jsou uvedeny grafické podklady a další již zpracované dokumenty týkající se ochrany 

území pod vodním dílem před zvláštní povodní, zaručující rychlé a účinné použití tohoto 

plánu v případě vzniku mimořádné události.  

9.2 Posouzení plánu ochrany území pod vodním dílem Plumlov 

K posouzení plánu jsem použil metodický pokyn [8], ve kterém je určen postup, jak by se 

mělo při vypracovávání postupovat a jako druhý podklad pro porovnání jsem použil plán pro 

ochranu území pod vodním dílem Kníničky v Jihomoravském kraji [22]. 

Posuzovaný plán hodnotím, že je na velmi vysoké úrovni. Obsah plánu je velmi dobře 

zpracován, plní požadavky metodického pokynu, navíc ve velmi přehledné formě, která 

usnadňuje rychlou orientaci v případě vzniku mimořádné události. 
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V daném plánu je využíváno i jiných již vypracovaných dokumentů přidaných do příloh, 

které usnadňují zvládání krizových situací. Především upřednostňuji využití karet obcí. 

V porovnání s plánem pod vodním dílem Kníničky (Jihomoravský kraj) [22] se mi jeví 

jako velmi vyvedený, protože plán vypracovaný městem Brnem je velmi strohý, zaměřený 

spíše na možnosti vzniku zvláštní povodně. Grafická forma mi nepřipadá moc přehledná. 

9.3 Plán ochrany území pod vodním dílem Opatovice 

Vodní dílo Opatovice se nachází západně od ORP Vyškov v Jihomoravském kraji. Plán 

ochrany pod vodním dílem pro ORP Prostějov (dále jen „Plán“) není, což by v případě vzniku 

zvláštní povodně mělo velké následky. Jelikož oddělení krizového řízení Jihomoravského 

kraje má vypracované plány pro svoje území, sehnal jsem potřebné údaje. Pokusil jsem se 

udělat návrh, jak by měl vypadat Plán pod vodním dílem Opatovice. 

Při vypracování jsem použil velmi přehledné struktury z plánu pod vodním dílem 

Plumlov[21] a podkladů získaných z Povodí Moravy, s.p. a VD – TBD, a.s..[20] 

Mnou vypracovaný návrh Plánu přikládám do přílohy a zde uvedu jen stručný jeho popis 

a jak jsem při jeho tvorbě postupoval. 

9.4 Návrh plánu ochrany území pod vodním dílem Opatovice 

Při navrhování Plánu jsem se držel struktury výše uvedeného plánu pod VD Plumlov a 

zasazoval jsem do něj informace a okolnosti tykající se VD Opatovice o následně vzniklé 

zvláštní povodni. Průběh zvláštní povodně daným územím se ale podstatně liší, proto bylo 

potřeba při vytváření návrhu přihlédnout ke všem okolnostem. 

9.4.1 Základní informace 

Prvně jsem se zaměřil na situaci, umístění vodního díla, jeho využití, strukturu hráze a 

krátký popis toku Haná, na kterém je VD umístěno.  

Při technickém popisu VD jsem využil přehledných tabulek, ve kterých lze vyhledat 

všechny potřebné hodnoty jako je například rozměry a objem VD, max. hladiny a odběrná a 

výpustná zařízení. 
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9.4.2 Analýza možnosti vzniku 

Zde jsou uvedeny informace vychází z dokumentu zpracovaného roku 2001 firmou Vodní 

díla – TBD a.s.: VD Opatovice Parametry zvláštních povodní. 

Jako nejpravděpodobnější varianta povodně byla zvolena ZPV1 (narušení vzdouvacího 

prvku vodního díla).  

Na rozdíl od Plánu VD Plumlov se nedojde k přelití hráze VD, zvláštní povodeň vznikne 

porušením hráze v důsledku průsakové eroze. Jsou uvažovány dvě varianty průběhu zvláštní 

povodně: 

• Varianta A – porucha nastane při kulminaci 10 000-leté povodňové vlny, kdy hladina 

v nádrži dosahuje v nejnepříznivější situaci 334,74 m. n. m. a přítok do nádrže 

odpovídá 10 000-leté povodňové vlně 

• Varianta B – při hladině v nádrži odpovídající maximální hladině, která je 334,1 m. n. 

m., a přítok do nádrže je zanedbatelný. 

Kritické hodnoty na sledovaných místech ORP Prostějov jsem pro obě varianty uvedl opět 

v přehledných tabulkách. 

K vymezení rozsahu a dopadů v záplavové oblasti jsem použil mapy od Povodí Moravy, 

s.p., které jsem zařadil do přílohy Plánu. V této části plánu shledávám velkou odchylku od 

VD Plumlov, protože zvláštní povodeň zasáhne obce na území ORP Prostějov až se šesti 

hodinovým zpoždění a v mnohem menší síle. Přesto dopady nejsou zanedbatelné. 

9.4.3 Preventivní opatření  

• Zabezpečovací práce na VD – nespadá pod ORP Prostějov 

• Plán varování obyvatelstva – po obdržení zprávy od Povodí Moravy, s.p. na 

příslušný OPIS Olomouckého kraje a ten provede Jednotným systémem varování a 

vyrozumění (dále jen „JSVV“) varování obyvatelstva na ohroženém území pomocí 

dálkově ovládaných sirén.  

V plánu varování obyvatelstva jsem uvedl slovo „ODKAZ 1“, což by v měl být přímý 

hypertextový odkaz na přehled sirén na území ORP Prostějov, který je uveden 

v havarijním plánu kraje. 

• Plán vyrozumění – zde je uvedena hierarchie vyrozumění při vzniku zvláštní 

povodně. 

Opět se zde objevuj napsané slovo „ODKAZ 2“, který slouží k otevření karty vyrozumění, 

kde jsou uvedeny kontakty starostů ohrožených obcí. 
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• Plán evakuace – jelikož budou zasaženy zvláštní povodní jen části obcí, počítá se 

s úplnou evakuací jen ohrožené oblasti dle map získaných od Povodí Moravy, s.p.  

K evakuaci budou využity všechny dostupné dopravní prostředky, především vlastní.  

Sslovo „ODKAZ 3“ slouží pro otevření plánu evakuace v havarijním plánu kraje. 

• Plán nouzového přežití – je nutno zajistit ubytovaní pro evakuované obyvatelstvo, 

zajistit dodávky potravin, pitné vody, energie, služeb atd. 

Opět jsem zde uvedl slovo „ODKAZ 4“, což nás nasměruje na příslušnou položku 

nouzového přežití vypracovaného v havarijním plánu kraje. 

• Režim pohybu osob – v tomto bodě počítám s nasazením sil PČR k omezení vstupu 

do ohrožené oblasti v spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského a 

Olomouckého kraje. Na území se nachází dálniční tah D1 Brno – Přerov, který nebude 

na území ORP Prostějov ohrožen, stejně tak by nemělo dojít k ohrožení železničního 

spojení Brno – Přerov. 

9.4.4 Likvidační práce k odstranění následků zvláštní povodně 

Likvidační práce se vykonávají bez zbytečného odkladu tak, aby složky IZS mohly opustit 

místa postižené povodní a ukončit záchranné práce a předat postižené území k provedení 

obnovovacích prací.  

Při likvidaci následků bych použil stejného postupu jako v plánu VD Plumlov, protože 

většina dopadů na území je podobná, jen v menším měřítku. 

9.4.5 Obnovovací práce na postiženém území 

Obnovovací práce jsou prováděny po ukončení záchranných a likvidačních prací (po 

ukončení zásahu složek IZS).  

9.4.6 Síly a prostředky 

Nasazení sil a prostředků složek IZS (základních, ostatních) bude provedeno v rámci 

operačního řízení cestou OPIS HZS Olomouckého kraje. Použití ostatních sil a prostředků 

bude provedeno vyžádáním příslušnou povodňovou komisí, krizovým štábem nebo orgánem 

koordinující provádění záchranných, likvidačních nebo obnovovacích prací. 

9.4.7 Ohrožené obce 

Do přehledné tabulky jsem zpracoval názvy ohrožených obcí na území ORP Prostějov a 

počty jejich obyvatel z získaných z dat Českého statistického úřadu. V tabulce jsem nechal 

jeden sloupec volný, do kterého by se měl doplnit přesný počet ohrožených obyvatel 
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nacházející se v zátopovém území při vzniku zvláštní povodně. Mnou odhadované počty po 

konzultaci na obecním úřadu obce Němčice na Hané jsou pro obec: 

Dřevnovice – 210 osob 

Nezamyslice – 420 osob 

Mořice – 70 osob 

Němčice na Hané - 200 osob 

Vrchoslavice - 30 osob 

Dlouhá Ves – 40 osob 

9.4.8 Preventivní informace obyvatelstvu 

Vzhledem k malé informovanosti obyvatel o možnosti vzniku zvláštní povodně jsem 

přidal tuto kapitolu. Informovat obyvatelstvo navrhuji formou letáků nebo malých brožurek, 

kde by byly uvedeny tyto základní informace. 

• Co je to zvláštní povodeň (její rozdíl od přirozené povodně) 

• Jak bude obyvatelstvo informováno 

• Jak se má chovat po zaznění varovného signálu 

• Obsah evakuačního zavazadla 

Stanovil jsem, že by bylo potřeba cca 1000 letáků (brožurek) pro všechny domácnosti 

v obcích, které jsou v záplavovém území. 

9.4.9 Přílohová část 

Do této části jsem přiložil mapy získané od Povodí Moravy, s.p., ve kterých je graficky 

znázorněno ohrožené území. 

Nejprve je uvedena přehledná mapa obcí na toku Haná, na které je zobrazen klad listů. 

Dále jsou přiloženy jednotlivé mapy obcí ORP Prostějov. 

Dále bych zde připojil jednotlivé přílohy, které jsou zařazeny v havarijním plánu 

Olomouckého kraje, jako je: 

• plán evakuace, který obsahuje její rozdělení na samovolnou a řízenou, evakuační 

trasy, počty evakuovaných obyvatel, prostředky nasazené k řízené evakuaci 

• přehled sirén v ohroženém území, jejich rozmístění a druh 

• karta vyrozumění, obsahující kontakty na starosty ohrožených obcí 

• plán nouzového přežití, zajišťující ubytování, zásobování atd. 
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10 Závěr 

Při zadaní mojí práce jsem mysle, že se pustím jen do zhodnocení současného stavu plánu 

pro ochranu území obcí s rozšířenou působností před zvláštní povodní podle normativních 

podkladů uvedených v metodickém pokynu vydaným Ministerstvem životního prostředí. Jako 

zastupující ORP pro svoji práci jsem si vybral území obce Prostějov. Po konzultaci u HZS 

jsem získal plán ochrany území pod vodním dílem Plumlov, který jsem posoudil velmi 

kladně, ať už po stránce obsahové, či stránce grafické, která by v případě vzniku mimořádné 

události umožnila jeho efektní použití. 

Dále jsem se při konzultaci dozvěděl, že šest obcí na území ORP Prostějov je ohroženo 

případným vznikem zvláštní povodně pod vodním dílem Opatovice, které se nachází na území 

ORP Vyškov. Pro tyto obce plán ochrany vypracovaný není, což by mělo katastrofické 

následky v případě vzniku mimořádné události. Proto jsem se v mojí práci pokusil zpracovat 

plán ochrany území, který by mohl být využit jako návrh plánu, který bude zařazen do 

krizového plánu kraje. Jako podklad pro strukturu návrhu jsem použil výše uvedený plán pod 

vodním dílem Plumlov a zpracoval informace získané na Povodí Moravy,s.p. a Oddělení 

krizového řízení Jihomoravského kraje. 

Při shromažďování materiálů pro vytvoření mého návrhu jsem narazil na několik 

problémů týkajících se plánů pro ochranu území. Například nedodání podkladů s parametry 

zvláštní povodně od Povodí Moravy,s.p. na HZS Prostějov, když tyto podklady byly 

zpracovány již v roce 2003. Dále například neshledávám šťastným, že nebylo určeno přesně, 

kdo má jednotlivé plány vypracovat, jestli HZS jednotlivých ORP jako je tomu 

v Olomouckém či Zlínském kraji, nebo Oddělení krizového řízení krajů, jak se děje v kraji 

Jihomoravském. 

Pokud se ale vrátím zpět ke svému návrhu po stránce obsahové, chtěl bych zvýraznit roli 

varování, následně provedenou evakuaci a reakci obyvatelstva na vznik mimořádné události. 

Proto jsem přidal do svého návrhu kapitolu zabývající se preventivním informativní 

obyvatelstva, ve které uvádím údaje, které by se měli například pomocí informativních letáků 

předat obyvatelům v ohrožené oblasti. Lidé v České Republice jsou sice o problematice 

povodní hodně obeznámeni z médií, ale slovo zvláštní povodeň je pro ně stále novým 

pojmem a neznají velkou rychlost šíření ani katastrofické následky. Tuto položku plánu 

ochrany bych zařadil i do stávajícího plánu pod vodním dílem Plumlov. Ovšem musím zmínit 

možnost, že by zařazení této položky mohlo mít i negativní účinek, vyvolávající spíše paniku. 

Přesto si troufám říct, že větší informovanost by byla spíše užitkem. 
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V práci jsem prvně uvedl stručnou charakteristiku a posouzení vzniku zvláštních povodní. 

Poté  jsem se zabýval plány ochrany území, kde jsem navrhl prvek, který by měl zlepšit 

připravenost obyvatelstva na vznik mimořádné události a v neposlední řadě jsem vypracoval 

návrh Plánu ochrany území správního obvodu ORP Prostějov pod vodním dílem Opatovice. 

Tím jsem splnil cíl bakalářské práce, kterou lze použít jako zdroj pro optimalizaci stávajícího 

plánu pod vodním dílem Plumlov a také lze využít mnou zpracovaného návrhu plánu pro 

vodní dílo Opatovice. 
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11 Použité zkratky 

AČR – Armáda České Republiky 

ČR – Česká Republika 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění 

MU – mimořádná událost 

MZ – Ministerstvo zemědělství 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

OPIS – Operační a informační středisko 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

PČR – Policie České Republiky 

Plán – Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 

TBD – Technicko-bezpečnostní dohled 

VD – vodní dílo 

VD – TBD, a.s. – Akciová společnost Vodní díla – TBD 

ZP – zvláštní povodeň 
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12 Seznam tabulek 

Tab. 1   Intervaly provádění kontrol[zdroj: vlastní] 

Tab. 2   Stupně prohlídek [zdroj: vlastní] 

Tab. 3   Základní parametry VD Plumlov [zdroj: Povodí Moravy, s.p.] 

Tab. 4   Kapacity spodních výpustí [zdroj: Povodí Moravy, s.p.] 

Tab. 5   Stupně povodňové aktivity [zdroj: HZS Prostějov] 

Tab. 6   Charakteristika ZPV1 [zdroj: HZS Prostějov] 
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