
Příloha č. 1 

NÁVRH  P L Á NU   O CH R A N Y   Ú Z E M Í 

správního obvodu ORP Prostějov pod vodním dílem 

OPATOVICE 

před zvláštní povodní 

 

 
 
 

Vlastník (správce) vodního díla:   Česká republika 

Správní obvod kraje:  Jihomoravský kraj 

Správní obvod obce s rozšířenou působností: Vyškov 

Správce vodního toku: Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Správce povodí: Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Parametry zvláštních povodní vypracoval: Vodní díla – TBD Brno 

Datum (den, měsíc, rok): 5.4.2009 



 2 

Obsah 

1 Základní informace o vodním díle ..................................................................................... 3 

1.1 Stručný popis .............................................................................................................. 3 

1.2 Základní parametry .................................................................................................... 3 

1.3 Výpustná a odběrná zařízení ...................................................................................... 4 

2 Analýza možnosti vzniku zvláštní povodně ....................................................................... 4 

2.1 Možnosti vzniku zvláštní povodně ............................................................................. 4 

2.2 Kritické hodnoty sledovaných jevů ............................................................................ 5 

2.3 Vymezení záplavové oblasti ....................................................................................... 6 

2.4 Rozsah a důsledky zvláštní povodně .......................................................................... 6 

3 Preventivní opatření ........................................................................................................... 7 

3.1 Zabezpečovací práce na vodním díle ......................................................................... 7 

3.2 Záchranné práce na ohroženém území ....................................................................... 7 

3.3 Plán varování obyvatelstva ......................................................................................... 7 

3.4 Plán vyrozumění ......................................................................................................... 8 

3.5 Plán evakuace ............................................................................................................. 8 

3.6 Plán nouzového přežití ............................................................................................... 9 

3.7 Režim pohybu osob .................................................................................................... 9 

4 Likvidační práce k odstranění následků zvláštní povodně ............................................... 10 

5 Obnovovací práce na postiženém území .......................................................................... 11 

6 Síly a prostředky ............................................................................................................... 11 

7 Ohrožené obce .................................................................................................................. 12 

8 Preventivní informace obyvatelstvu ................................................................................. 12 

9 Přílohy .............................................................................................................................. 13 

 



 3 

1 Základní informace o vodním díle 

1.1 Stručný popis 

Opatovice, vodní dílo II. kategorie, se nachází na vodním toku Malá Haná na území obce 

Opatovice, ORP Vyškov. Do tohoto VD ústí přítoky od Ruprechtova, Ježkovi a Pařezovic. U 

obce Dědice se vodní tok Malá Haná vlévá do Velké Hané. Dále se oba toky nazývají Hanou 

a protékají územím Jihomoravského a Olomouckého kraje po soutok s řekou Moravou. 

VD Opatovice je víceúčelová nádrž, slouží k ochraně před povodní na toku Haná, zajištění 

odběru povrchové vody, využití nouzového zásobování města Vyškova v období kritického 

sucha, rekreaci.  

Vzdouvající objekt tvoří nehomogenní zemní sypaná hráz, Těsnící jádro je ze sprašových 

zemin, které je zavázáno do podloží betonovým injekčním bločkem. Stabilizační části hráze 

jsou vybudovány z kamenitého materiálu.  

1.2 Základní parametry 

Délka koruny hráze 177,1 m 

Výška koruny hráze nad základy 36,1m 

Šířka koruny hráze  5,4 m 

Šířka hráze v základech 169m 

Kóta  koruny  hráze 335,1 m n.m.  

Objem hráze 232 163 m3 

Sklon návodního líce hráze pod korunou 1 : 1,4 1 : 1,3 

Sklon vzdušného líce hráze 1 : 1,3 

Kóta hladiny stálého nadržení 315,5 m n.m. 

Kóta max. hladiny zásobního prostoru 333,4 m n.m. 

Objem zásobního prostoru 7,784 mil. m3 

Kóta max. retenční neovladatelné hladiny 334,1 m n.m. 

Celkový objem nádrže 9,867 mil. m3 
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1.3 Výpustná a odběrná zařízení 

Boční přeliv 

Zařízení na převedení povodňových průtoků tvoří boční bezpečnostní přeliv na pravém břehu 

nádrže o délce 31m. 

Kapacita při  maximální hladině              334,1 m n.m. 35,8 m3s-1  

Kapacita při  mezní bezpečné hladině      335,5 m n.m. 86,5 m3s-1  

 

Odběrná věž - spodní výpusti 

Výpustný objekt tvoří věž umístěná při pravém břehu údolí. Uvnitř věže jsou nátoky do dvou 

spodních výpustí. 

Počet výpustí 2 

Kapacita při max. bezpečnostní hladině 2 x 4,25 m3s-1 

Kapacita při max zásobní hladině 2 x 4,20 m3s-1 

Kapacita při min. zásobní hladině 2 x 2,95 m3s-1 

 

2 Analýza možnosti vzniku zvláštní povodně 

Níže uváděné 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) 

2.1 Možnosti vzniku zvláštní povodně 

Na základě transformace provedení 10 000-leté povodňové vlny – hráz není přelita – bylo za 

nejpravděpodobnější označeno porušení v důsledku průsakové eroze. Jako nejkritičtější místo 

se jeví styk spodních výpustí s tělesem hráze  při maximální hladině dosáhnuté při 

transformaci povodňové vlny. 

Největší možné následky nastanou při počáteční úrovni hladiny na hodnotě maximální 

hladiny 334,1 m. n. m.. Porucha na vodním díle vyvolá povodeň s kulminačním odtokem 

1939 , který nastane po 125 minutách od počátku protržení hráze, přičemž k vyprázdnění 90% 

objemu nádrže dojde po 155minutách od počátku poruchy. 

Byly určeny dvě varianty zvláštní povodně 
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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. 

2.2 Kritické hodnoty sledovaných jevů 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny kritické hodnoty týkající se obcí spadajících do 

správního obvodu ORP Prostějov. 

profil V 

vzdálenost 

od VD 

[m] 

čelo vlny 

[hod:min] 

kulminace 

[hod:min] 

opadnutí 

[hod:min] 

hloubka 

[m] 

max. 

rychlost 

[m.s-1] 

Dřevnovice 
A 

22483 
6:00 9:10 21:35 7,31 1,03 

B 7:30 10:55 22:00 5,76 0,83 

Nezamyslice 

(nad) 

A 
23689 

6:30 9:45 23:45 3,46 1,01 

B 8:25 11:45 23:20 2,94 0,78 

Nezamyslice 

(pod) 

A 
24413 

6:45 10:05 24:15 3,17 1,00 

B 8:45 12:10 24:05 2,77 0,77 

Mořice  

(nad) 

A 
25696 

7:25 10:45 24:10 2,77 0,96 

B 9:35 13:00 25:25 2,13 0,74 

Mořice 

(pod) 

A 
26390 

7:40 11:15 25:50 2,98 0,95 

B 10:50 14:00 26:45 2,29 0,67 

Němčice 

(nad) 

A 
27084 

7:40 11:15 25:50 2,98 0,95 

B 10:50 14:00 26:45 2,29 0,67 

Němčice 

(pod) 

A 
27685 

8:05 12:00 26:50 3,25 0,95 

B 11:30 15:05 28:40 2,62 0,66 

Vrchoslavice 

(nad) 

A 
27395 

8:00 11:55 26:45 3,11 0,95 

B 11:25 14:50 28:20 2,47 0,66 

Vrchoslavice 

(pod) 

A 
28256 

8:20 12:15 27:10 3,31 0,94 

B 12:00 15:25 29:30 2,76 0,65 

Dlouhá Ves 
A 

28808 
8:25 12:25 27:25 2,90 0,95 

B 12:30 15:40 30:05 2,36 0,64 
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Zvláštní povodeň pokračuje dále na území ORP Přerov (Měrovice, Stříbrnice, Křenovice, 

Popůvky, Kojetín, Bezměrov). Zde se bude muset plán ochrany území měnit kvůli dostavbě 

nového úseku dálnice D1 Brno – Přerov. 

Velká nejistota je pod obcí Kojetín, kde je inundační území Moravy. 

2.3 Vymezení záplavové oblasti 

Záplavová území pro ZPV1 na území ORP Prostějov v příloha území 

2.4 Rozsah a důsledky zvláštní povodně  

K určení rozsahu a důsledků jsem použil mapové podklady od Povodí Moravy, s.p. 

Na územním obvodu ORP Prostějov zasáhne zvláštní povodeň obce Dřevnovice (průlomová 

vlna bude vzduta o násep železnice ve směru Nezamyslice – Morkovice-Slížany), Těšice 

(vzdutím o železniční násep dojde k zalití severní části), Nezamyslice (centrální část), Mořice 

(severní část), Němčice nad Hanou (jižní část), Vrchoslavice (severní část) a Dlouhá Ves 

(severní a východní část). Vzhledem k tomu, že průlomová vlna zasáhne většinu obcí jen 

okrajově, nebudou škody tak velké. V záplavové oblasti se nenacházejí žádné velké objekty, 

kde by se shromažďoval velký počet osob, kulturní památky (zámek Nezamyslice, zámek 

Mořice jsou mimo ohroženou oblast), velkochovy hospodářského zvířectva ani drůbeže, 

sklady nebezpečných látek a čerpací stanice.  

Severně v záplavové oblasti toku Haná se na území ORP Prostějov nachází železniční 

komunikace celostátního významu Brno – Přerov, k přelití nebo narušení násypu nedojde, 

stejně jak k ohrožení železniční stanice Nezamyslice. 

Celostátní silniční komunikace D1 Brno – Přerov se na území ORP Prostějov nenachází 

v ohrožené oblasti. 

Předpokládaný počet ohrožených obyvatel (viz. níže).  

Důsledky zvláštní povodně mohou být následující: 

• ohrožení zdraví a života obyvatel 

• zaplavení a statické narušení obydlí 

• traumata evakuovaných osob 

• poškození infrastruktury 

• kontaminace chemickými látkami, fekáliemi z kanalizací a domácích septiků atd. 

• úhyn domácího zvířectva 

• možný vznik epidemií 
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3 Preventivní opatření 

3.1 Zabezpečovací práce na vodním díle 

V případě rychlého nepříznivého vývoje situace provádí obsluha vodního díla nouzová a 

varovná opatření dle stanovených postupů v manipulačním řádu pro VD Opatovice. (řešeno 

v Jihomoravském kraji) 

3.2 Záchranné práce na ohroženém území 

Ve správním obvodu území ORP Prostějov se čelo zvláštní povodně ocitne nejdříve za 6 

hodin od vzniku mimořádné události. Je to doba relativně dlouhá, v které se musí stihnout 

prvotní záchranné práce. 

• zajistit včasné vyrozumění a varování obyvatelstva 

• včasná evakuace osob, zvířat a majetku 

Dále je nutno provést 

• zajištění nouzového přežití  

• poskytování zdravotnické pomoci 

• zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí a nákaz 

• zabezpečit režim pohybu osob a dopravních prostředků 

3.3 Plán varování obyvatelstva 

Varování při vzniku zvláštní povodně provádí vlastník (správce) vybraného vodního díla, 

což je Povodí Moravy s.p.. Ten oznámí nebezpečí zvláštní povodně územně příslušnému 

operačnímu a informačnímu středisku hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. 

OPIS HZS kraje provede Jednotným systémem varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) 

varování obyvatelstva na ohroženém území pomocí dálkově ovládaných sirén. Lze využít i 

dálkově ovládaný místní rozhlas. V obci, kde není dálkově ovládaná siréna nebo místní 

rozhlas informuje OPIS starostu (místostarostu) o nutnosti varovat obyvatele místně 

ovládanou sirénou v obci nebo obecním rozhlasem!!! 

Starosta obce má povinnost varovat obyvatele nacházející se na území obce před hrozícím 

nebezpečím. 

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude 

následovat tísňová informace o hrozící nebo vzniklé mimořádné události. Elektronické sirény 
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(popř. dálkově ovládané obecní rozhlasy) odbaví verbální informaci „Nebezpečí zátopové 

vlny“.   

Tísňovou informaci lze odvysílat do obecního rozhlasu, využít megafony, popř. osobní 

pochůzky. 

Přehled sirén na území ORP Prostějov je uveden v havarijním plánu kraje ODKAZ 1 

3.4 Plán vyrozumění 

Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodního díla a vývoji směřujícímu k narušení jeho 

funkce a hrozbě vzniku zvláštní povodně, vlastník VD  informuje o průběhu vývoje 

mimořádné události na vodním díle 

• povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů 

• správce povodí (VHD Povodí s.p.) 

• příslušný OPIS HZS ČR  

• v případě nebezpečí z prodlení i bezprostředně ohrožené subjekty 

 

Hrázný vyrozumí: 

• příslušného pracovníka Vodní díla – TBD Brno 

• hlavního pracovníka TBD Povodí Moravy, s.p. Brno nebo 

• vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. Brno 

 

Vodohospodářský dispečink dále vyrozumí: 

• Generálního ředitele PM nebo jeho zástupce 

• OPIS HZS Olomouckého kraje 

• Ministerstvo zemědělství 

• Ministerstvo životního prostředí 

Pro vyrozumění starostů obcí ohrožených zvláštní povodní využije OPIS kartu vyrozumění 

ODKAZ 2 

3.5 Plán evakuace 

Nařídit evakuaci fyzickým a právnickým osobám může v souladu s platnou legislativou 

povodňový orgán obce, velitel zásahu, Hasičský záchranný sbor kraje a vláda.  
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Evakuace se provádí po varování obyvatelstva a nařízení evakuace do předem stanovených 

prostorů. K evakuaci se využívají všechny okamžitě dostupné dopravní prostředky a to 

zejména vlastní.  

Evakuace se připravuje na největší možné ohrožení. Plán evakuace je součástí havarijního 

plánu kraje. ODKAZ 3 

 

Evakuace se zahajuje na základě rozhodnutí územně příslušných povodňových orgánů, 

v případě vyhlášení stavu nebezpečí nebo stavu nouze příslušného krizového orgánu. 

Evakuaci je nutné provádět rychle a v závislosti na aktuální situaci. 

3.6 Plán nouzového přežití 

Pro evakuované obyvatelstvo, a obyvatelstvo, které nemá možnost po pominutí důvodu 

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

ubytování a další opatření k zajištění nouzového přežití. Plán nouzového přežití je součástí 

havarijního plánu kraje ODKAZ 4 

Vzhledem k okolnostem, za jakých se nouzové přežití bude organizovat (i v nezaplavených 

částech obcí), je nutné počítat s: 

• poruchou nebo výpadky v dodávce elektrické energie případně plynu, 

• zhoršením dopravní obslužnosti, 

• komplikacemi při poskytování zdravotnické péče 

3.7 Režim pohybu osob 

V případě vyhlášení evakuace obyvatelstva v obcích ohrožených zvláštní povodní VD 

Opatovice bude povolen vstup do tohoto území pouze zasahujícím jednotkám složek IZS a 

orgánům koordinující záchranné a likvidační práce nebo určeným osobám (členové 

povodňových komisí, pracovníci TBD, majitelé nebo vlastníci vodních děl, přizvaní odborníci 

s povolením vstupu atd.). 

Regulace dopravy a pohybu osob v záplavovém území bude řízena Policií ČR.  

Policie ČR provede regulaci dopravy, odklony od ohroženého území ve spolupráci se Správou 

a údržbou silnic Olomouckého a Jihomoravského kraje pomocí dopravního značení.  

V ohroženém území ORP Prostějov se nachází převážně komunikace místného významu, 

jediná frekventovanější komunikace je silnice II. třídy číslo 443 napojující se na dálnici D1 u 

Vrchoslavic. Zmíněná dálnice D1 není ohrožena. 
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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. 

Likvidační práce provádí: 

• složky IZS (dle rozhodnutí příslušného koordinujícího orgánu), 

• právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem, uživatelem, 

provozovatelem poškozeného objektu, 

• právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby, které jsou oprávněnou osobou 

vyzvány k poskytnutí osobní a věcné pomoci, 

• právnické a podnikající fyzické osoby, které uzavřely Dohodu o poskytnutí osobní a 

věcné pomoci. 

Předpokládané 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  

• provizorní opravy komunikací 

• zajištění objektů proti rabování 
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5 Obnovovací práce na postiženém území 

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

zásahu složek IZS) 

Předpokládané obnovovací práce: 

• obnovení funkčnosti inženýrských sítí (kanalizace, telekomunikační sítě, dodávka 

vody, elektrické energie, plynu) 

• obnova vodních zdrojů (dezinfekce studní) 

• stavebně technická opatření (vysoušení objektů, demolice, odstranění sutin a 

vzniklého odpadu atd.) 

• odstranění naplavenin a bahenního nánosu, odtěžení kontaminované zeminy 

• obnova průjezdnosti komunikací v plném rozsahu 

• opatření k ochraně veřejného zdraví (desinfekce objektů, dezinfekce studní) 

• humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu (humanitární sbírky, duchovní pomoc) 

• 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) 

 

6 Síly a prostředky 

K provádění záchranných a likvidačních prací lze využít 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 

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

operačního řízení cestou OPIS HZS Olomouckého kraje. 

Nasazení ostatních sil a prostředků bude provedeno přímo jejich vyžádáním příslušnou 

povodňovou komisí, krizovým štábem nebo orgánem koordinující provádění záchranných, 

likvidačních nebo obnovovacích prací. 



 12 

7 Ohrožené obce 

V následující tabulce jsou uvedeny obce s příslušným počtem obyvatel. 

OBEC Počet obyvatel Počet ohrožených obyvatel 

Dřevnovice 490  

Nezamyslice 1701  

Mořice 464  

Němčice nad Hanou 2119  

Vrchoslavice 597  

Dlouhá Ves Spadá pod Vrchoslavice  

 

8 Preventivní informace obyvatelstvu 

Formou informativních letáků nebo knížeček v důsledku kvalitnější komunikace mezi orgány 

krizového řízení a ohroženým obyvatelstvem. Usnadňují poté organizaci a spolupráci 

obyvatelstva v ohrožených oblastech v případě vzniku mimořádné události. 

Měly by obsahovat: 

• Stručnou charakteristiku zvláštní povodně (v důsledku nevědomosti lidí, co to zvláštní 

povodeň je) 

• Varování obyvatelstva – uvedení jak budou obyvatelé varováni v případě vzniku 

zvláštní povodně a co mají dělat (viz tabulka níže) 

Tón 

sirény 

Délka 

tónu (s) 
Název varovného signálu Činnost obyvatelstva 

Kolísavý 140 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA  

(hrozí vznik ZP) 

Zazní verbální informace (elektronické sirény) 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. 

Sledujte vysílaní českého rozhlasu, televize a 

regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové 

vlny, nebezpečí zátopové vlny!“ 

Možná tísňová informace 

V obci … byl vyhlášen třetí stupeň – stav 

ohrožení na vodním díle … a hrozí 

bezprostřední vznik zvláštní povodně 

Zahájit vlastní činnosti k ochraně zdraví, životů, 

majetku zvířat a k případné evakuaci. 

Při hrozbě vzniku ZP 

- Zajistit stalý poslech sdělovacích prostředků 

- Informovat se o rozsahu zaplavení, o času 

příchodu čela povodňové vlny 

- Informovat se o místě evakuace, prostoru 

soustředění,trasách evakuace 

- Připravit evakuační zavazadla pro rodinu, 

vozidlo 

- Připravit evakuaci zvířectva 

- Zabezpečit dům, uzavřít vodu, plyn, elektřinu 

- Připravit se na okamžitou evakuaci 
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Kolísavý 140 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA  

(při vzniku ZP) 

Zazní verbální informace (elektronické sirény) 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. 

Sledujte vysílaní českého rozhlasu, televize a 

regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové 

vlny, nebezpečí zátopové vlny!“ 

Možná tísňová informace 

V důsledku bezprostředního ohrožení zvláštní 

povodní byla v obci … (ulice, čtvrť) 

vyhlášena evakuace 

Vyhlášení evakuace 

- upozornit sousedy a v případě potřeby jim 

pomoci s evakuací 

- uvolnit hospodářská zvířata v ohroženém 

území 

- okamžitě zanechat veškerou činnost a zahájit 

přesun na místo, které nebude zasaženo ZP 

- okamžitě se přesunout do evakuačního 

prostoru nebo prostoru soustředění 

 

• Obsah evakuačního zavazadla 

Jako evakuační zavazadlo poslouží batoh, kufr, cestovní taška.  

Zavazadlo označte svým jménem a adresou 

Doporučený 

obsah 

Základní trvanlivé potraviny, konzervy, pitná voda – vše na dva až tři dny 

Předměty denní potřeby, jídelní miska, příbor 

Léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby 

Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti 

Náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka 

Přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž 

 

Uvažovaný počet letáků je stanoven 5400, což odpovídá celkovému počtu obyvatel 

v ohrožených obcích ORP Prostějov. Při úvaze že do jedné domácnosti by stačil jeden leták, 

je číslo sníženo na 2500 letáků. 

9 Přílohy 

Mapové podklady území zasažené zvláštní povodní 

Plán evakuace 

Přehled sirén 

Karta vyrozumění 

Plán nouzového přežití 

 


