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Bakalářská práce se zabývá tématem ochrany obyvatelstva žijících na území pod vodním 

dílem Pastviny. V první části jsou definovány právní předpisy k ochraně před povodněmi 

a základní pojmy, dále pak problematika bezpečnosti vodních děl s uvedenými příklady 

poruch. Druhá část práce se podrobně věnuje zvolenému vodnímu dílu Pastviny, v níž jsou 

popsána všechna důležitá technická data pro potřeby řešení dané problematiky. Dále jsou 

zhodnocena rizika související s provozem tohoto díla a je popsána ochrana obyvatelstva. 

Poslední část obsahuje analýzu, jejíž výstupy jsou podkladem k účinnější ochraně obyvatel 

před mimořádnými událostmi spojenými s popisovaným vodním dílem.  
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This bachelor thesis is dealing with the protection of inhabitants living below the Pastviny 

dam. The first part defines safety regulations on floods and basic expressions, then the issues 

related to the safety of the waterworks and the examples of failures follow. The second part 

deeply focuses on above mentioned Pastviny dam and includes all the important technical 

data needed for the solution of the related matters. Moreover, the risks concerning the dam 

operation are evaluated and the protection of the inhabitants is described. The final part 

involves analysis with the outputs helping to the more efficient protection of the inhabitants 

against extraordinary events connected with the mentioned waterworks. 
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1 ÚVOD 

Vodu považujeme za nezbytnou podmínku k existenci života na Zemi. Její uplatnění 

a využití směřuje do mnoho oblastí, je nejdůležitější surovinou všech průmyslových 

odvětvích, používá se k výrobě elektrické energie, v potravinářství, ale i v dopravě.  

Na druhou stranu se voda dokáže proměnit v nespoutaný živel, proti kterému je nutné se 

účinně a hlavně včasně bránit.  Hospodářskou činností člověka postupně došlo ke změnám 

rázu krajiny. Byly tvarovány a regulovány toky, osídlovány místa patřící v minulosti 

do záplavových území. Postupná změna klimatu a řada dalších vlivů způsobují, že voda 

na těchto místech není dostatečně zadržována a absorbována. Jako jedna z možností jak vodu 

v krajině zadržovat, je budování vodohospodářských staveb, zejména nádrží a přehrad. 

Ovšem i tyto stavby přinášejí svá rizika. Rovněž bezpečnost těchto staveb není zcela 

stoprocentní, proto je povinností všech odpovědných orgánů připravit nezbytná opatření 

zejména na ochranu obyvatelstva, majetku, životního prostředí, kulturního dědictví 

a infrastruktury. 

Zvolený zástupce vodohospodářských staveb, vodní dílo Pastviny na řece Divoké Orlici, 

leží převážně v horském území Orlických hor. Jeho hlavními úkoly jsou částečná ochrana 

území ležícího při řece Divoké Orlici před povodněmi a zajištění minimálního zůstatkového 

průtoku v řece níže po toku. Za jeho více než sedmdesátileté existence nastalo několik 

povodní, z nichž největší byla v roce 2000 po přívalových deštích a rychlém tání sněhu.  

 

Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře se základními předpisy a pojmy, 

které se vztahují k ochraně obyvatelstva před povodněmi a konkrétně definovat rizika spojená 

s provozem vodního díla Pastviny. Práce se zaměřuje na současný stav připravenosti obcí 

ležících na toku Divoké Orlice vzhledem k těmto mimořádným událostem. V případě nalezení 

nedostatků se pokusí nastínit optimalizaci systému ochrany obyvatel žijících na území 

pod zmíněným vodním dílem. 
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2 REŠERŠE 

Základní literární pramen týkající se tématu „Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem 

Pastviny“ je z hlediska právních předpisů především zákon č. 254/2000 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon). Dalšími důležitými zdroji informací jsou 

dokumenty od dotčených orgánů a správců, ale také informace na vybraných internetových 

stránkách. 

 

KOVÁŘ, M.: Ochrana před povodněmi. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-499-3 

Tato kniha se zabývá základními právními předpisy, pojmy a definicemi z oblasti ochrany 

před přirozenými a zvláštními povodněmi. Autor zde uvádí širokou škálu zásad, postupů 

a opatření realizovaných při přirozených a zvláštních povodních. Samostatná kapitola se 

věnuje příkladům poruch hrází u nás i ve světě. 

 

FIKEJS, V.: Plán ochrany území pod VD Pastviny před zvláštní povodní. Žamberk, 2005. 

Obsahem tohoto dokumentu jsou veškeré potřebné informace o možnosti vzniku a vývoji 

zvláštní povodně pod vodním dílem Pastviny. V rámci plánu je vymezen rozsah území 

ohroženého zvláštní povodní, organizace záchranných prací, opatření týkající se varování 

obyvatelstva pod vodním dílem a jeho včasné evakuace.  

 

Internetové stránky Povodí Labe, s. p., [online]. Dostupné z  WWW: <http:/www.pla.cz/>. 

Internetové stránky Povodí Labe poskytují základní údaje o povodí a o na nich vybudovaných 

vodních dílech. Dále jsou zde uvedeny všechny důležité vodohospodářské informace, včetně 

aktuálních informací o hydrologické situaci. 
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY PŘED POVODNĚMI 

Problematika povodní a řízení ochrany před povodněmi je upravována níže uvedenými 

právními předpisy. 

 

Základní zákony k ochraně před povodněmi: 

 

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

pozdějších předpisů, zejména Hlava IX Ochrana před povodněmi.  Hlava IX definuje 

pojem povodeň, povodňová opatření, záplavová území, stupně povodňové aktivity, 

povodňové plány, povodňové prohlídky. Dále ustanovuje předpovědní a hlásnou povodňovou 

službu, povodňové záchranné a zabezpečovací práce, dokumentaci a vyhodnocení povodní, 

povodňové orgány, ostatní účastníci ochrany před povodněmi a náklady na opatření 

na ochranu před povodněmi. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje integrovaný záchranný systém, 

složky integrovaného systému a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů 

a orgánů územních samosprávních celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení 

a válečného stavu (dále jen „krizové stavy“). 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, který definuje krizové řízení jako souhrn řídících činností 

včetně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 

krizové situace. 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých zákonů, který upravuje přípravu a hospodářských opatření pro krizové stavy 

a přijetí hospodářských opatření pro vyhlášení krizových stavů. Dále stanoví pravomoc vlády 

a správních úřadů, práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy. 
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje postavení obcí, občanů a jejich působností, dále definuje orgány obce a jejich 

pravomoci. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje postavení kraje, občanů a jejich působností, dále definuje orgány kraje a jejich 

pravomoci. 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), který stanovuje zásady 

pro poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou a postup předcházející poskytnutí státní pomoci. 

 

Související právní předpisy k ochraně před povodněmi: 

 

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, 

která stanovuje kritéria pro jednotlivé kategorie vodních děl a upravuje rozsah a četnost 

provádění technicko-bezpečnostního dohledu. 

Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 

vodních děl, která stanovuje obsahy manipulačních a provozních řádů. 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

která stanovuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob provádění evakuace, 

způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva. 

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 

záplavových území, která stanovuje způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území 

správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území 

vodoprávním úřadem. 

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Stanovuje seznam 

významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 

a obsah žádosti a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správce drobného vodního 

toku. 
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Metodické pokyny, normy a směrnice k ochraně před povodněmi: 

 

Metodický pokyn č. 15/05 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné 

a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 9/2005). Vymezuje hlavní pojmy 

a upřesňuje systém hlásné a předpovědní povodňové služby.  

Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti 

přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999), který obsahuje podrobný výčet povinností 

a oprávnění vlastníků vodohospodářských děl, mimo jiné i povinnost udržovat dílo v trvale 

dobrém a provozuschopném stavu tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, majetku 

a vodohospodářských, jakož i jiných chráněných zájmů.  

Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních 

povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000), který 

upřesňuje postup kvantifikace zvláštních povodní, stanovuje stupně povodňové aktivity 

při nebezpečí zvláštní povodně a rozsah území ohroženého zvláštní povodní. 

Metodický pokyn č. 14/95 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany 

území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005), který vymezuje 

vodní díla, pro která se plán zpracovává a stanovuje postup při zpracování plánu.  

Odvětvová norma vodního hospodářství TNV 752931 Povodňové plány. Norma slouží 

pro vypracování povodňových plánů, správních celků a nemovitostí ohrožených povodněmi. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik, která upravuje problematiku vyhodnocování a zvládání povodňových 

rizik v souladu s Evropským právem. 
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4 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Před samotným řešením dané problematiky, je nutné se seznámit se základními pojmy 

z oblasti ochrany obyvatelstva, vodních děl a povodní. Pojmy vychází z výše uvedených 

právních předpisů. 

4.1 Pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva je definována jako plnění úkolu civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití a další opatření k zabezpečení života, zdraví a majetku. 

[14] 

Mimořádná událost (dále jen „MU“) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [14] 

Krizová situace (dále jen „KS“) je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje 

jeden z krizových stavů. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy i statky státu a jeho 

občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou činností orgánů 

veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, 

havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. [18] 

Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, 

vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný 

signál, po jehož provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze 

nebezpečí a o opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. [18] 

Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

předání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události orgánům krizového řízení, 

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních plánů a krizových 

plánů. [18] 

Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) je koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [14]  

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo zmírnění bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [14] 
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Likvidačními pracemi se rozumí činnost k odvrácení následků způsobených mimořádnou 

událostí. [15] 

Krizový plán je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb krizových opatření 

a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají 

k zajištění připravenosti na řešení krizových situací. [18] 

4.2 Pojmy z oblasti vodních děl a povodní  

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. [16] 

Technicko-bezpečnostní dohled (dále jen „TBD“) je 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. [13] 

Kategorie VD - z hlediska TBD se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle 

ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení 

funkcí a užitků ve veřejném zájmu. [13] 

Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy. Povodní se rozumí přechodné 

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. [16] 

Přirozené povodně lze rozdělit: 

− Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci 

s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích 

a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků. 
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− Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla 

na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních 

a větších tocích. 

− Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často i přes 100 mm 

za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat 

kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých 

povodích vějířovitého typu. 

− Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. 

Vyskytují se v úsecích toků náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových 

zácep. [9] 

Zvláštní povodeň je 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. [10] 

Rozeznávají se tři typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat 

při stavbě nebo provozu vodního díla: 

1) Zvláštní povodeň typu 1 –  vzniká protržením hráze vodního díla, 

2) Zvláštní povodeň typu 2 –  vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních 

a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody), 

3) 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. [10] 

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 (zničení mostů, železnic, cest, budov, ochranných hrází a přehrad), 

extrémními průtoky (významně převyšující hodnoty tzv. stoleté povodně), ohrožením 

rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená záplavová území při přirozených 

povodních), vysokou pravděpodobností ohrožení lidských životů v zasaženém území. 

Graficky se vyjadřuje v podobě hydrogramu ve vybraném profilu vodního toku. [3] 
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Území ohrožená zvláštní povodní je 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. [10] 

Stupně povodňové aktivity (dále jen „SPA“) vyjadřují míru povodňového nebezpečí 

vázaného na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných 

profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené 

v příslušném povodňovém plánu [16]. U zvláštních povodní vyjadřují míru povodňového 

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

a možných poruch a havárií vodních děl [10]. 

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity [11], [16]: 

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na vodních tocích. Na vodním 

díle nastává také při nepříznivém vývoji bezpečnosti VD, odvozeném podle hodnocení 

sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu TBD, nebo při zjištění mimořádných 

okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Nebezpečí vzniku souvisí 

s provozní situací, při které může dojít k mimořádnému vypouštění nebo k odtoku, 

při kterém je dosažen stav I. SPA na vybraném vodočtu. 

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně 

v povodeň; vyhlašuje se také při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti VD, 

nebo při mimořádném vypouštění vody nebo neřízeném odtoku z VD, které vyvolávají 

průtokovou vlnu, při které je dosažen stav II. SPA na vybraném vodočtu. Bezpečnost 

díla se odvozuje podle stavu a vývoje sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu 

TBD při hodnocení překročení mezních hodnot vybraných veličin. 

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 

ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území; nastává při vzniku kritické 

situace na VD podle vyhodnocení TBD při dosažení kritických hodnot sledovaných 
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jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku zvláštní 

povodně typu 1 nebo za mimořádného vypouštění vody při použití nouzových opatření 

s vyvoláním průtokové vlny, při kterém je dosažen stav III. SPA na vybraném vodočtu. 

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 VD, 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 se zpracovává pro území ohrožené zvláštní 

povodní vybraným VD jako samostatný dokument. [10] 

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých 

informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu 

zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, 

zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných 

prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené 

směrodatné limity SPA. [16] 
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5 BEZPEČNOST VODNÍCH DĚL 

Následující kapitola nastiňuje problematiku bezpečnosti VD. Zmiňuje rizika protržení nebo 

narušení přehradních hrází, která i přes technologická, technicko-organizační a monitorovací 

opatření nelze zcela vyloučit. Druhá část kapitoly uvádí příklady porušení hrází VD, 

ke kterým došlo v různých částech světa v posledních dvou století. 

5.1 Přehrady 

Přehrada je stavba, která přehrazuje vodní tok a zadržuje vodu, tím vytváří vodní nádrž. 

V České republice je nejvyšší VD Dalešice (100 m) na řece Jihlavě, největší rozlohu má VD 

Lipno (48,7 m2) na řece Vltavě a co se týče objemu je největší VD Orlík na řece Vltavě 

(720 m3).   

Rozeznáváme následující typy přehrad: 

− sypané, naplavované, balvanité 

− betonové, železobetonové, zděné 

− gravitační 

− gravitační lehčená 

− pilířová 

− členěná 

− klenbová 

− se stálým poloměrem 

− se stálým středovým úhlem. [20] 

 

Bezpečnost přehrad ovlivňuje mnoho aspektů. Jedná se zejména o kvalitní stavební 

přípravu projektu stavby přehradní hráze, výběr místa, založení hráze přehrady, použití 

kvalitního materiálu a dodržení předepsaných stavebních postupů. Hráze přehrad stárnou 

a vyžadují pravidelnou údržbu a opravy. Udržovat dobrý technický stav hráze přehrady je 

základní předpoklad pro bezpečný průchod povodňové vlny krajinou. Dlouhotrvající vodní 

srážky doprovázené přívalovými dešti a vznik mimořádných přívalů vody mohou postihnout 

kteroukoliv část území České republiky (dále jen „ČR“) a následně zvýšit problémy 

v manipulaci s vodou na hrázích přehrad. Základním cílem zajištění bezpečnosti VD je 
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nedopustit přeliv vody přes korunu hráze. To by mohlo způsobit její rozrušení zvláště u hrází 

sypaných. Mapa hlavních vodních toků je uvedena v Příloze č. 1. 

Rovněž zemětřesením může být ohrožena kterákoliv část území ČR (viz Příloha č 2). Mezi 

seizmické oblasti s větší pravděpodobností výskytu zemětřesení lze řadit Karlovarský kraj, 

dále území mezi Trutnovem a Náchodem a oblast Opavy. Zemětřesením může dojít 

k narušení stability nebo těsnosti hráze, a proto musí být na přehradách v zasažených 

lokalitách zahájen okamžitý TBD. 

Dalším faktorem ohrožujícím stabilitu hráze u přehrad mohou být sesuvy půdy. V místech 

zadržení dochází k podmáčení přilehlých svahů (vlivem rozsáhlých srážek a přívalových 

dešťů) a následně pak k mohutnému sesuvu půdy do zadržené vody. Sesuv půdy způsobí 

prudké zvýšení hladiny vody a nežádoucí přeliv vody přes korunu hráze. [9] Příkladem je 

přehrada Vajont v Itálii – 350 milionů m3 horniny se zřítilo do přehrady a následná vlna, která 

se převalila přes hráz, dosahovala více než 100 m [8]. Počet obětí se vyšplhal na 2600, 

viz Obr. 5.1. 

V poslední době se zvýšila hrozba porušení stability hráze v důsledku terorismu. 

Neočekávaný teroristický čin by mohl svými následky znemožnit ovládání regulačních 

opatření na hrázi přehrady, v krajním případě i poškodit hráz, a tím způsobit vznik zvláštní 

povodně. [9] 

5.2 Mimořádné události vzniklé porušením hráze 

Historie zaznamenala mnoho případů porušení hrází s tragickými následky. Na Obr. 5.1 je 

graf vytvořený na základě dat získaných z [9], který představuje náhodný výběr případů 

přelití a protržení hrází přehrad. Dokumentuje případy, kdy docházelo k protržení převážně 

tehdy budovaných zemních hrází. V grafu nejsou zdokumentovány největší katastrofy na 

hrázích velkých řek v Číně, kde se uvádějí až stovky tisíc obětí.  
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Obr. 5.1 Případy přelití a protržení hrází přehrad [autor] 

 

Z výše uvedených událostí je zřejmé, že s existencí přehrady je vždy spojeno určité riziko 

jejího porušení (protržení). Porušením může vzniknout zvláštní povodeň, která může způsobit 

škody jak na majetku, tak především na lidských životech. Právě proto je nutné zaměřit se 

na ochranu obyvatelstva pod VD a nastavit ji tak, aby co možná nejlépe eliminovala možné 

ztráty. 
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6 VODNÍ DÍLO PASTVINY 

V České republice byla postavena řada VD, které zabraňují nebo zmírňují účinky ničivých 

povodní. Rozsáhlé a časté povodně v povodí Divoké Orlice během 19. století podnítily 

politické a hospodářské představitele postiženého území k aktivní podpoře řešení 

vodohospodářských problémů a k následné výstavbě VD Pastviny. 

Tato kapitola se podrobně věnuje popisu VD Pastviny na Divoké Orlici. Pojednává o jeho 

historii a využití. Charakterizuje jednotlivé části tohoto díla, jeho obsluhu, kontrolu a údržbu. 

6.1 Divoká Orlice 

Řeka pramení v rašeliništích Czarneho Bagna a Topieliska v Polsku jižně od lázeňského 

města Duszniki-Zdrój. Povodí Divoké Orlice má rozlohu 806,53 km2. Mezi její větší přítoky 

na území ČR patří Černý potok, Rokytenka, Zdobnice, Bělá a Bahnice. Na řece leží VD 

Pastviny, které je svojí rozlohou 92 ha největší v povodí Divoké Orlice. U Albrechtic 

nad Orlicí se stéká s Tichou Orlicí a vytváří řeku Orlici, která se v Hradci Králové stává 

levostranným přítokem Labe. [17] 

Obr. 6.1 Vodní dílo Pastviny [17] 
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6.2 Historie a využití vodního díla 

Vodní dílo Pastviny na Divoké Orlici (Obr. 6.1) bylo vybudováno na říčním kilometru 90,7. 

Projektantem se stalo vodohospodářské oddělení Zemského výboru v Praze. Autorem 

projektu byl Ing. Josef Kruliš. [6]  

Stavba jedné z posledních přehrad v tehdejším Československu byla zahájena slavnostním 

položením základního kamene 10. července 1933 a dokončena koncem roku 1938. 

Přehrada Pastviny je součástí výrazně víceúčelové soustavy vodního díla a její hlavní 

funkce se upřednostňují podle vývoje meteorologické a hydrologické situace v povodí. 

Při vysokých srážkových úhrnech a nepříznivé prognóze se dává přednost protipovodňové 

funkci nádrže. V letním období je zase žádoucí udržení nejvyšší možné hladiny v zásobním 

prostoru, aby byly zachovány dobré podmínky pro rekreaci a vodní sporty. V období sucha 

má přednost nadlepšování průtoků pod přehradou. [7] 

6.3 Technický popis  

Vodní dílo Pastviny I. (velká hráz) 

Hráz je gravitační, oblouková, zděná z lomového kamene na cementovou maltu. Na koruně 

hráze se nachází strojovna návodních uzávěrů a rychlouzávěrů přivaděče na vodní elektrárnu. 

Uvnitř hráze jsou vybudované dvě podélně vedené revizní štoly - horní a dolní, ve kterých se 

provádí měření sloužící ke kontrole a zajištění bezpečnosti hráze. Na levé části hráze je 

umístěn nehrazený korunový přeliv, který slouží k převedení velkých vod, sestávající ze šesti 

polí s různou úrovní přelivné hrany. Kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži je 

180,0 m3.s-1. Od přelivu je voda odvedena skluzem do vývaru, který je uzavřen 

železobetonovým prahem. Voda z nádrže je vypouštěna pomocí dvou spodních 

výpustí - ocelová potrubí o průměru 1 400 mm a celkové kapacitě 58,6 m3.s-1, umístěné u dna 

údolí, které jsou hrazeny z návodní strany tabulovými uzávěry a ze vzdušní strany 

segmentovými uzávěry. Přes korunu hráze vede komunikace spojující oba břehy. [17] 

 

Základní technické údaje VD Pastviny I. (velká hráz), které jsou uvedeny v dokumentu [4], 

jsou shrnuty v níže uvedené Tab. 6.1. 
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Tab. 6.1 Základní technické údaje [autor] 

Plocha povodí 180,83 km2 
Délka hráze v koruně 192,70 m 
Šířka hráze v koruně 6,50 m 
Šířka hráze v patě 29,60 m 
Výška hráze (ode dna) 31,30 m 
Průměrný roční průtok 3,60 m3.s-1 

Přelivy 
1. pole 470,24 m n. m.
2. pole 471,44 m n. m.
3. – 6. pole 471,85 m n. m.

 

Objemové parametry VD Pastviny I. (velká hráz), které jsou uvedeny v dokumentu [4], 

jsou shrnuty v níže uvedené Tab. 6.2. 

  

Tab. 6.2 Rozdělení prostorů nádrže [autor] 

 

Příčný řez hrází VD Pastviny I. viz Příloha 3. 

 

Vodní elektrárna Pastviny I. 

U paty přehrady se nachází vodní elektrárna pracující ve špičkovém režimu. To znamená, 

že voda se přes elektrárnu vypouští převážně jen v energetických špičkách – ráno a večer. 

Elektrárna je vybavena jednou Francisovou turbínou o hltnosti 12 m3.s-1 a instalovaném 

výkonu 3 000 kW. Ocelové potrubí o průměru 2 500 mm přivádějící vodu do elektrárny, je 

na vtoku opatřeno tabulovým rychlouzávěrem a před turbínou kulovým uzávěrem. [17] 

 Kóta (m n. m.) Objem (mil. m3) Zatopená plocha (ha)
Stálé nadržení 454,60 1,284 23 

Zimní období 
(1. 12. – 31. 3.) 

Zásobní prostor 454,60 - 467,60 5,527 68,2 
Ovladatelný ochranný 
prostor 467,60 - 470,24 1,962 81 

Letní období 
(1. 5. – 31. 10.) 

Zásobní prostor 454,60 - 468,60 6,236 72 
Ovladatelný ochranný 
prostor 468,60 - 470,24 1,253 81 

Celkový ovladatelný objem nádrže 470,24 8,773 - 

Neovladatelný ochranný prostor 470,24 - 472,60 2,050 - 

Celkový objem nádrže 472,60 10,823 92 
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Vodní dílo Pastviny II. (malá hráz) 

Hráz vyrovnávací nádrže je situována 1,077 km po proudu Divoké Orlice pod velkou hrází. 

Slouží k vyrovnávání průtoků v řece, tj. zadržování vody při špičkovém provozu elektrárny 

a vypouštění rovnoměrného odtoku po celý den. Hráz je přímá, gravitační, zděná o délce 40 m 

s hrazeným přelivem v pravé části a bezpodtlakou přepadovou plochou v levé části. Celkový 

objem nádrže je 190 tis. m3. Pod vyrovnávací nádrží je vodní elektrárna s jednou Kaplanovou 

turbínou o instalovaném výkonu 185 kW a hltností 5 m3.s-1. [17] 

6.4 Kategorie vodního díla 

Hodnocení VD z hlediska jeho funkčnosti, bezpečnosti a stability se provádí 

prostřednictvím TBD. VD je zařazeno do II. kategorie s četností technicko-bezpečnostních 

prohlídek jednou za dva roky. 

Vlastníkem a provozovatelem tohoto díla je stát, právo hospodaření má Povodí Labe s. p. 

Hradec Králové. Vlastníkem vodní elektrárny je ČEZ s. r. o.; Hradec Králové. Vodní dílo 

Pastviny II. (malá hráz) je v soukromém vlastnictví manželů Glonkových z Nekoře. [4] 

6.5 Zařízení pro kontrolu a řízení hospodaření s vodou 

Provoz, kontrola a údržba přehrady je zajišťována obsluhou VD, na které se podílejí 

zaměstnanci Povodí Labe.  Kontrolu zabezpečují také podél toku rozmístěné vodoměrné 

a srážkoměrné stanice, které přenášejí všechny údaje do monitorovacího systému VD 

a vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s. p. (dále jen „VHD PL“). 

Sledování přítoku do nádrže: 

− Vodoměrná stanice na pravém břehu Divoké Orlice v Orlickém Záhoří 

− Vodoměrná stanice na levém břehu Divoké Orlice v Klášterci nad Orlicí 

Sledování odtoku z nádrže: 

− Vodoměrná stanice na pravém břehu Divoké Orlice v Nekoři 

Sledování hladiny vody v nádrži: 

− Vodočet na zdi strojovny spodních výpustí v rozsahu měření po maximální 

povolenou hladinu 472,60 m. n. m. 

− Vodoměrná stanice a hladinoměr 
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Srážkoměrné stanice: 

− Srážkoměrná stanice na VD Pastviny v domku hrázného 

− Srážkoměrná stanice v Orlickém Záhoří 

− Srážkoměrné stanice Hanička a Zakletý Vrch [1] 

 

V profilu přehrady jsou stanoveny níže uvedené hodnoty N- letých průtoků (Qn) v m3.s-1 [4] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
33,7 47,1 71 101 121 165 204 

 

6.5.1 Hlásné profily 

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné 

profily se podle významu rozdělují do tří kategorií. 

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi 

na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření 

k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní 

povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované Českým hydrometeorologickým 

ústavem (dále jen „ČHMÚ“) nebo správci povodí. 

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou 

nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou 

zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. 

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které 

mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. [12] 

Příklad je na obrázku 6. 2. 

 

Pro území pod VD Pastviny (Nekoř – Záchlumí) platí stupně povodňové aktivity [4]: 

I. stupeň stav bdělost 110 cm 31 m3.s-1 barva zelená 

II. stupeň stav pohotovost 130 cm 41 m3.s-1 barva žlutá 

III. stupeň stav ohrožení 145 cm 49 m3.s-1 barva červená 
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Dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity a aktuální vodní stavy v době povodňové 

situace VHD PL oznamuje: 

− Městskému úřadu v Žamberku, který dále informuje obce ve svém obvodu 

− ČHMÚ v Hradci Králové 

− Hasičskému záchrannému sboru (dále jen „HZS“) Pardubického kraje [4] 

 

Dále v souladu s povodňovým plánem obsluha VD informuje: 

− Povodí Labe, s. p., středisko v Žamberku 

− Obecní úřad v Nekoři, Líšnici, Žamberku, Helvíkovicích a Záchlumí 

− VD Pastviny II. (malá hráz) – p. Glonka [4] 

 

Obr. 6.2 Most v Žamberku směr Kunvald [1] 

6.6 Manipulace s vodou za povodní 

Manipulace s vodou se provádí podle příslušných ustanovení manipulačního řádu VD 

Pastviny I. na Divoké Orlici. 

Povodňová situace na VD nastává naplněním nádrže na úroveň maximální hladiny 

zásobního prostoru (467,60 m n. m. zimní, 468,60 m n. m. letní), při současném přítoku 

do nádrže vyšším než 12 m3.s-1. 
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Pro zvýšení ochranného účinku nádrže bude na základě vydaného upozornění či výstrahy 

ČHMÚ na vývoj srážkové činnosti na příkaz VHD PL zahájeno předvypouštění zásobního 

prostoru nádrže odtokem do velikosti 40 m3.s-1. 

Za povodňové situace se vypouští přitékající množství až do velikosti 55 m3.s-1. O velikosti 

odtoku rozhodne VHD PL. Pokud bude stanovena velikost odtoku vyšší než 40 m3.s-1, oznámí 

VHD PL tuto skutečnost povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností nejpozději 

6 hodin před provedením příslušné manipulace. Při dosažení kóty 1. bezpečnostního přelivu 

se postupně uzavírají spodní výpusti tak, aby byla pokud možno zachována stávající velikost 

odtoku beze změny. 

Dochází-li k plnění neovladatelného ochranného prostoru a spodní výpusti jsou již zcela 

uzavřeny, je VHD PL oprávněn dát příkaz k zastavení špičkové vodní elektrárny Pastviny I. 

Při dosažení kóty maximální hladiny 472,60 m n. m. a nebezpečí jejího překročení se znovu 

otevírají spodní výpusti tak, aby tato hladina nebyla překročena. Odtok z nádrže za této 

situace nesmí překročit velikost přítoku do nádrže. 

Poklesne-li hladina po kulminaci povodně na kótu 471,60 m n. m., udržuje se dále 

otevíráním spodních výpustí odtok 40 m3.s-1 až do vyprázdnění ovladatelného ochranného 

prostoru nádrže. Vodní elektrárna Pastviny I. je opět v běžném provozu při poklesu hladiny 

na kótu 471,41 m n. m. a níže. [4] 
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7  RIZIKA SPOJENÁ S PROVOZEM VODNÍHO DÍLA PASTVINY 

V rámci provozu vodního díla je oblast spojená s rizikem možných přirozených a zvláštních 

povodní. V následující kapitole jsou shrnuta veškerá možná rizika a následně pak přiblížené 

přirozené a zvláštní povodně. 

 
Pro VD Pastviny byly vytipovány dominantní rizika (Tab. 7.1), která mohou vyvolat vznik 

MU. Jedná se o rizika, která svým rozsahem a dopadem mohou ohrozit obyvatelstvo žijící 

pod tímto vodním dílem [1]. 

Tab. 7.1 Výčet možných rizik na VD Pastviny [autor] 

Název události Výsledek hodnocení 

Povodně velkého rozsahu Je předpoklad vzniku MU 

Deformace a porušení stavebních objektů VD Je předpoklad vzniku MU 

Havárie technologických zařízení Malá pravděpodobnost vzniku MU

Havarijní zhoršení kvality vody Malá pravděpodobnost vzniku MU

Hrozba výbušnin, terorismu, sabotáže  Malá pravděpodobnost vzniku MU

Zemětřesení, sesuvy půdy Malá pravděpodobnost vzniku MU

 

7.1 Přirozené povodně  

Nejvíce pravděpodobný je vznik přirozené povodně, která se může vyskytnout 

v kterémkoliv ročním období. Na VD Pastviny se jako nejhorší ukázaly povodně v březnu 

roku 2000 (Tab. 7.2), jejichž příčinným jevem bylo vedle dešťových srážek i rychlé tání 

sněhu. 

Tab. 7.2 Historie přirozených povodní [5] 

Povodňová vlna Qmax. [m3.s-1] W40 [mil. m3] kóty hl. [m n. m.] Qtrans. [m3.s-1]
8. – 11. 3. 2000 200,2 8,8 461,61 97,9 
8. – 11. 2. 1946 194,3 9,4 461,61 95,8 
29. – 31. 5. 1941 148,4 3,6 465,61 40,0 
8. – 11. 7. 1997 140,0 4,2 465,61 40,0 
2. – 6. 11. 1940 107,5 3,9 465,61 40,0 

Použité zkratky: Qmax. – maximální přítok do nádrže, W40 – objem vlny nad neškodný odtok, kóty hl. – výchozí 

hladina v nádrži před zachycováním vlny, Qtrans.- nejvyšší odtok z nádrže 
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7.2 Zvláštní povodně 

Jak již bylo výše zmíněno, rozlišujeme tři druhy zvláštních povodní. Na VD Pastviny 

přichází v úvahu pouze zvláštní povodeň typu 1, ke které může dojít narušením pevnosti 

zdiva z důvodu stárnutí nebo konstrukčních závad za přispění vnějších vlivů, jako je tlak 

povodňové vlny, zemětřesení, provoz na hrázi nebo v důsledku teroristického činu. U zvláštní 

povodně typu 2 a 3 by v případě poruchy vytékající množství vody nepřekročilo neškodný 

odtok 40 m3.s-1, proto zmíněné typy povodní nemohou nastat. [1] 

Možné varianty zvláštní povodně typu 1, které jsou uvedeny v dokumentu [1], jsou shrnuty 

v níže uvedené Tab. 7.3.  

Tab. 7.3 Zvláštní povodně typu 1 [autor] 

Varianta I Varianta II Varianta III 

Normální průtok 

Zaplněný zásobní prostor 

Plocha průlomu 340 m2 

Kulminační průtok 565 m3.s-1 

 

Kulminace průtoku Q100 

Zaplněný celkový prostor 

Plocha průlomu 340 m2 

Kulminační průtok 1 370 m3.s-1 

 

Kulminace průtoku Q100 

Zaplněný celkový prostor 

Plocha průlomu 860 m2 

Kulminační průtok 

3 150 m3.s-1 

 

S ohledem na dobrý technický stav VD, řádnou údržbu a kontrolu bezpečnosti je výskyt 

zvláštní povodně velmi nepravděpodobný. Rovněž z hlediska teroristického útoku je, 

vzhledem k potřebné tonáži destrukčního materiálu a prostředků i časové potřeby na přípravu, 

tento útok spojený se vznikem zvláštní povodně nepravděpodobný. Z hlediska hypotetického 

je však nutné s touto možností počítat.[1] 
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8 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Zajištění ochrany obyvatelstva pod VD Pastviny je uvedeno v následující kapitole. I přes 

nízkou pravděpodobnost vzniku zvláštní povodně je potřeba definovat její dopady. Ochranou 

obyvatelstva se rozumí především varování, vyrozumění, evakuace a zajištění nouzového 

přežití.  

8.1 Dopady zvláštní povodně 

V případě nastalé plné destrukce hráze by situaci řídily krizové orgány obce s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP“) Žamberk a orgány kraje [1]. Do záchranných a likvidačních 

prací by byla zapojena převážná část složek IZS na celostátní a krajské úrovni. Došlo by 

k velkým ztrátám na životech a značným materiálním škodám. Následně vyvolané negativní 

jevy [2]: 

− kontaminace pitné vody (část zdrojů a studní v záplavovém území) 

− únik ropných produktů, poškození životního prostředí 

− destrukce budov 

− omezení nebo přerušení pozemní dopravy 

− přerušení dodávek energií (elektrické, tepelné, a plynu) 

− možné šíření epidemií (hlavně v letních měsících) 

8.2 Varování obyvatelstva 

Varování se provádí především pomocí koncových prvků varování začleněných 

do jednotného systému varování a vyrozumění. Koncové prvky jsou schopny generovat 

zvukové signály a vysílat verbální informace, dle principu činnosti je dělíme na rotační 

sirény, elektronické sirény a místní informační systémy (místní rozhlasy). Způsob šíření 

varovné informace může mít charakter akustický, verbální nebo optický, avšak všeobecná 

výstraha je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva a je charakterizován 

kolísavým tónem 140 sekund.  

Vzhledem k rychlému postupu čela průlomové vlny v závislosti na stavu vzniklé MU je 

nutné rozlišit dva způsoby varování obyvatel [1]: 

a) V době hrozícího rizika vzniku MU na hrázi VD – při vyhlášení 2. nebo 3. stupně 

povodňové aktivity, tedy v době, kdy ještě nedošlo k destrukci hráze, se provede 
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varování především pomocí koncových prvků varování (Tab. 8.1), složek IZS 

a vozidel s rozhlasovým zařízením. Další možností jsou spojky (sousedé, 

dobrovolníci), televizní a rozhlasové vysílání, rozesílání textových zpráv na mobilní 

telefon nebo přes informační povodňový panel. 

b) V době destrukce hráze již není možné provést varování pomocí spojek a výjezdem 

vozidel složek IZS do prostoru. Rozhodujícím prostředkem jsou koncové prvky 

varování.  

Tab. 8.1 Přehled koncových prvků v jednotlivých obcích [autor] 

Obec 
Sirény 

Místní rozhlas 
Rotační Elektronické 

Nekoř 1 - 1 

Líšnice 2 - 1 

Žamberk 3 1 - 

Helvíkovice 1 - - 
Záchlumí 3 - 1 

 

8.3 Vyrozumění obyvatelstva 

 Vyrozumění probíhá cestou krajského operačního a informačního střediska (dále jen 

„KOPIS“) IZS HZS Pardubického kraje. Vyrozumění orgánů obcí, povodňových a krizových 

orgánů, představitelů složek IZS a vybraných subjektů je nařízeno podle „Plánu vyrozumění“. 

Nejprve je nutné vyrozumět vedoucí vybraných složek IZS – starosty (zástupce) ohrožených 

obcí a krizové orgány ORP Žamberk. [1] 

Na obrázku č. 8.1 je znázorněno varování a vyrozumění při zvláštní povodni na VD 

Pastviny. 
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 Obr. 8.1 Schéma varování a vyrozumění obyvatelstva při zvláštní povodni [1] 

8.4  Evakuace obyvatelstva 

 Z hlediska rozsahu se bude jednat o evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci většího 

územního celku. V případě včasného odhalení KS na VD, včasným varováním 

a vyrozuměním příslušných osob a složek se bude jednat o evakuaci samovolnou. [1] 

Obyvatelstvo se neřízeně přemístí s využitím vlastních dopravních prostředků do předem 

stanovených prostorů podle pokynů odpovědných orgánů. U většiny evakuovaných osob 

půjde o dlouhodobou evakuaci, vyžadující dlouhodobý pobyt mimo domov s náhradním 

ubytováním (Tab. 8.2).  

Tab. 8.2 Předpokládané počty ohrožených nemovitostí a osob v jednotlivých obcích [1] 

Obec 
Počet 

ohrožených 
osob 

Počet 
ohrožených 
nemovitostí 

Počet ohrožených objektů 

sportovních společenských výrobních
Nekoř 60 18   -  2 
Líšnice 550 180 1 -  -  
Žamberk 1000 300 2 5 6 
Helvíkovice 300 100 1 1 1 
Záchlumí 150 100  - 1 1 
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8.5 Zajištění nouzového přežití  

Součástí nouzového přežití je poskytnutí nouzového (náhradního) ubytování, nouzového 

zásobování potravinami, pitnou vodou a dalšími nezbytnými předměty k přežití. 

1. Nouzové ubytování 

Nouzové ubytování je zajištěno v předem vytipovaných prostorách (viz Tab. 8.3). 

Tab. 8.3 Nouzové ubytování [autor] 

Obec Nouzové ubytování 

Nekoř Penzion, Kulturní dům, ZŠ a MŠ Nekoř  

Líšnice Obecní úřad, MŠ a ZŠ Líšnice 

Žamberk 
Internát SOU zámek, hotel Panský dům,  
Albertinum, Sportovní hala 

Helvíkovice 
Obecní úřad, obec Kameničná (ZŠ a Kulturní dům),  
obec Dlouhoňovice (ZŠ a tělocvična) 

Záchlumí 
Sál Fontána, hasičská zbrojnice Bohousová, 
podnik ŽPSV a.s., Litice nad Orlicí 

 

2. Nouzové stravování 

Nouzové stravování je zajištěno ve veřejných stravovacích zařízeních především 

ve školních jídelnách a restauracích jednotlivých obcí (viz Tab. 8.4). 

Tab. 8.4 Nouzové stravování [autor] 

Obec Nouzové stavování 

Nekoř Penzion, školení jídelna, Kulturní dům 
Líšnice Školní jídelna 
Žamberk Školní jídelna 

Helvíkovice 
Školní jídelny v okolních obcích 
(obec Kameničná, Dlouhoňovice) 

Záchlumí 
Školní jídelna, restaurace Fontána, 
restaurace Zátiší 

 

3. Nouzové zásobování pitnou vodou 

Nouzové zásobování pitnou vodou zabezpečují Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a.s. a Vencl – servis Vodovody a kanalizace, s.r.o., Žamberk [2]. 
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VD Pastviny 

 

4. Základní nouzové služby obyvatelstvu 

Mezi základní nouzové služby obyvatelstvu patří poskytování informací o situaci 

a přijímaných opatřeních, zásobování nezbytnými prostředky denní potřeby, 

zdravotnické služby, sociální služby, psychologické služby a podobně. 

5. Nouzové dodávky energií 

Nouzové dodávky energií jsou zabezpečovány náhradními zdroji elektrické energie, 

plynu, tepla. 

6. Organizování humanitární pomoci 

V případě nutnosti organizování humanitární pomoci postiženým obyvatelům bude 

pomoc poskytována dobrovolně a bezplatně pomocí státních orgánů, fyzických 

a právnických osob a nevládních organizací.  

8.6 Území ohrožené zvláštní povodní 

V území ohrožené zvláštní povodní se nacházejí obce Nekoř, Líšnice, Žamberk, 

Helvíkovice a Záchlumí (Obr. 8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2 Mapa ohroženého území [19] 
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Nekoř 

V obci Nekoř žije 910 obyvatel, z nichž ohroženo je 7% (viz Příloha č. 4). Obec má 

k dispozici místní rozhlas a jednu rotační sirénu umístěnou na střeše obecního úřadu, které 

svým pokrytím postačí k varování obyvatel žijících v ohroženém území. Nouzové ubytování 

je řešeno v rámci obce. V obci je zřízen sbor dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). 

Líšnice 

V Obci Líšnice žije 753 obyvatel, z nichž ohroženo je 75% (viz Příloha č. 5). Obec má 

k dispozici místní rozhlas a dvě rotační sirény, jedna je umístěná na střeše obecního úřadu 

a druhá vedle hasičské zbrojnice. Tyto prvky svým pokrytím postačí k varování obyvatel 

žijících v ohroženém území. Nouzové ubytování je řešeno v rámci obce, ale vzhledem k počtu 

postiženého obyvatelstva nebude možné zajistit dostatečné množství kapacit. V obci je zřízen 

SDH. 

Žamberk  

V ORP Žamberk žije 6 000 obyvatel, z nichž ohroženo je 17% (viz Příloha č. 6). Město 

Žamberk nemá místní rozhlas, pouze sirény rozmístěné na území města. Jsou celkem čtyři, 

z nichž jedna je elektronická. Rotační sirény jsou umístěné za požární stanicí HZS, na sídlišti 

u Polikliniky a u kotelny U žirafy. Elektronická siréna je umístěná na radnici. Sirény svým 

pokrytím postačí k varování obyvatel žijících v ohroženém území. Nouzové ubytování je 

řešeno v rámci města. Město má SDH, HZS ČR a Policii ČR.  

Helvíkovice 

V obci Helvíkovice žije 430 obyvatel, z nichž ohroženo je 69% (viz Příloha č. 7). Obec 

nemá místní rozhlas, pouze jednu rotační sirénu umístěnou na sloupu vedle obecního úřadu. 

Siréna svým pokrytím postačí k varování obyvatel žijících v ohroženém území. Nouzové 

ubytování je řešeno v rámci obce, ale vzhledem k počtu ohroženého obyvatelstva nebude 

možné zajistit dostatečné množství kapacit. V obci je zřízen SDH. 

Záchlumí 

Obec Záchlumí tvoří katastrální území Záchlumí, Bohousová a Litice nad Orlicí 

dohromady zde žije 720 obyvatel z nich ohroženo je 21% (viz Příloha č. 8). Obec má 

k dispozici místní rozhlas a sirény umístěné na obecním úřadě v Záchlumí, na hasičské 

zbrojnici Bohousová a v Liticích nad Orlicí u restaurace Zátiší. Tyto prvky svým pokrytím 

postačí k varování obyvatel žijících v ohroženém území. Nouzové ubytování je řešeno 

v rámci obce. V obci je zřízen SDH.  
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9 SWOT ANALÝZA 

Pro vyhodnocení skutečností zjištěných autorkou práce od pověřených úřadů, obcí 

a správců (viz Přílohy č. 4 – 8) byla zpracována SWOT analýza. 

Metoda SWOT slouží ke komplexnímu posuzování interakce kladů a záporů a jeho 

bezprostředního okolního prostředí. Je založena na identifikaci silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb (Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats) [21]. Metoda je 

základem pro zaměření celé rozvojové strategie regionu – Strategický plán rozvoje obce, 

který je členěn do několika tematických celků.  

9.1 Vyhodnocení metodou SWOT   

Pro účel této práce byl pro posouzení SWOT analýzy vybrán tematický celek vodní režim. 

Tato metoda je dále v oblasti vodní režim provedena u všech ohrožených obcí, které 

se nacházejí na území pod vodním dílem Pastviny.  

Obec Nekoř 

Silné stránky Slabé stránky 

- systém varování obyvatelstva 
- havarijní a krizová dokumentace 
- komunikace 

- objekty v záplavovém území 
- malá retenční schopnost 

Příležitosti Hrozby 

- zkapacitnění koryta řeky 
- zvýšení břehů 

- ohrožení osob a majetku při kulminačním 
průtoku větším než Q10 

 

Silné stránky 3 Slabé stránky 2 
Příležitosti 2 Hrozby 1 
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Obec Líšnice 

Silné stránky Slabé stránky 

- systém varování obyvatelstva 
- havarijní a krizová dokumentace 
- komunikace 

- objekty v záplavovém území 
- malá retenční schopnost 
- kapacita koryta (konstrukce mostu v profilu 
koryta) 

Příležitosti  Hrozby 

- úprava toku 
- zkapacitnění mostů a mostků 

- ohrožení osob a majetku při kulminačním 
průtoku Q5 – Q20 

 

Silné stránky 3 Slabé stránky 3 
Příležitosti 2 Hrozby 1 

Obec s rozšířenou působností Žamberk 

Silné stránky Slabé stránky 

- systém varování obyvatelstva 
- havarijní a krizová dokumentace 
- komunikace 

- objekty v záplavovém území 
- malá retenční schopnost 
 

Příležitosti  Hrozby 

- úprava a zkapacitnění koryta toku,  
- výstavba betonových zídek 

- ohrožení osob a majetku při kulminačním 
průtoku větším než Q10 

 

Silné stránky 3 Slabé stránky 2 
Příležitosti 2 Hrozby 1 

Obec Helvíkovice  

Silné stránky Slabé stránky 

- systém varování obyvatelstva 
- havarijní a krizová dokumentace 
- komunikace 

- objekty v záplavovém území 
- malá retenční schopnost 
 

Příležitosti  Hrozby 

- úprava toku  
- zvýšení břehů 

- ohrožení osob a majetku při kulminačním 
průtoku Q2 – Q20 

 

Silné stránky 3 Slabé stránky 2 
Příležitosti 2 Hrozby 1 
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Obec Záchlumí 

Silné stránky Slabé stránky 

- systém varování obyvatelstva 
- havarijní a krizová dokumentace 
- komunikace 

- objekty v záplavovém území 
- malá retenční schopnost 
 

Příležitosti  Hrozby 

- úprava toku  
- zvýšení břehů 

- ohrožení osob a majetku při kulminačním 
průtoku větším než Q5 – Q20 

 

Silné stránky 3 Slabé stránky 2 
Příležitosti 2 Hrozby 1 

 

Shrnutí SWOT analýzy 

 Z prováděné SWOT analýzy je zřejmé, že ohrožené obce pod vodním dílem Pastviny jsou 

řádně zabezpečené a splňují tak nastavené bezpečnostní požadavky. Z příležitostí vyplývají 

možné rezervy pro zkvalitnění protipovodňových opatření, jejichž cílem je minimalizovat 

následky povodní a tím zamezit ztrátám na životech a majetku. 

8.7 Návrh opatření 

Výskyt zvláštní povodně je velmi nepravděpodobný, proto je snahou obcí nastavit 

protipovodňová opatření na hodnoty povodní přirozených. Povodeň v roce 2000 poukázala 

na nedostatky v kapacitě koryt, při jejichž překročení dochází k vybřežení.   

Rychlý časový nástup povodně značně omezuje použití mobilních hrazení a naopak 

vyžaduje stabilní a pevná zařízení.  

V ohrožených oblastech je proto vhodné místně zvýšit břehy koryt stabilními nábřežními 

zídkami. S nimi již počítá ORP Žamberk ve svém projektu protipovodňových opatření. 

V současné době Povodí Labe s. p., jako investor, připravuje projektovou dokumentaci 

ke stavebnímu řízení.  

U koryt je třeba:  

− zajistit stabilitu břehů opevněním 

− zpevnit dna koryt výstavbou prahů a stupňů 

− zvýšit, nebo alespoň udržet jejich maximální průtočné kapacity s cílem zlepšit 

a regulovat odtok povodňových průtoků. 
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Dále bych navrhovala doplnit stávající systém varování, vyrozumění a informování 

instalováním bezdrátového rozhlasu. Jedná se o druhotné doplnění fungujícího systému 

v Žamberku a Záchlumí, kde může sloužit jednak pro běžné informování občanů, ale hlavně 

jako záloha v případě výpadku mobilní sítě. 

Také vlastní připravenost obyvatel a odpovědných orgánů hraje důležitou roli. V rámci 

prevence je třeba prověřovat připravenost záchranného systému na případnou povodeň. 

Simulovaná cvičení mohou odhalit nedostatky v zapojení IZS, krizového štábu, povodňových 

komisí i dalších složek. Zkušenosti jednotlivých obcí jsou v tomto ohledu velice rozdílné, 

případně žádné. 

Podporovány jsou z dotačních programů výstavby a obnovy poldrů, jako minimalizace 

škod při povodních obnovou přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou 

staveb podél toku. Polosuché poldry, na rozdíl od suchých mají trvalé částečné nadržení vody. 

Kromě funkce ochranné, plní ekologickou funkci menší vodní plochy. Vedle stálého nadržení 

vyplňují zátopovou plochu polosuchého poldru další prvky cenné z pohledu přírody a krajiny, 

které snášejí zatopení (tůně, mokřady, vrbové háje).  
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10 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat součastný stav připravenosti obcí na mimořádné 

události spojené s provozem vodního díla Pastviny a v případě zjištění nedostatků navrhnout 

opatření týkající se ochrany obyvatelstva pod zvoleným vodním dílem.  

Stávající stav protipovodňové ochrany u obcí, které byly předmětem zkoumání, splňuje 

zákonné podmínky a je zabezpečen na dostatečné úrovni. Povodeň v roce 2000 poukázala na 

dosavadní nedostatky a stala se základem pro protipovodňové plánování.  

Vezmeme-li v úvahu vznik zvláštní povodně, vzhledem k charakteru průlomové vlny, 

nebudou pak určitě nastavená opatření dostačující.  

V bakalářské práci bylo navrhnuto několik variant na zkvalitnění stávajících 

protipovodňových opatření, které by mohly být v praxi přínosem hlavně starostům 

ohrožených obcí. Shrnutí zjištěných informací je obsaženo ve SWOT analýze, která poskytla 

přehled o současném stavu. 

Přílohu tvoří přehledné účelové mapy pro jednotlivé dotčené obce, které vznikly na základě 

shromážděných informací na příslušných obecních úřadech. Obyvatelům jednoduše a rychle 

poslouží k orientaci a mohou se stát součástí informačního systému. Obsahují vyznačení 

záplavových území, shromaždišť, nouzových ubytování, umístění a dosah sirén, to vše na 

podkladě vodohospodářské mapy s použitím ortofotosnímků pro lepší názornost. 

Vodní dílo Pastviny nemělo v celém období svého trvání závažnější technické problémy. 

Spolu s ostatními součástmi soustavy spolehlivě plní hlavní účely, ke kterým byla 

vybudována. Ačkoliv se názory na provozování a stavby přehrad různí, je jisté, že při většině 

přívalových vod dokážou spolehlivě ochránit území pod nimi. Lidé podél Divoké Orlice dnes 

už ani netuší, kolikrát jim VD Pastviny ušetřilo starosti s často katastrofálními následky 

velkých vod. Navíc okolí patří k nejnavštěvovanější části Orlických hor a je již natolik 

zakomponováno do krajiny a mysli obyvatel, že představa jeho trvalého vyřazení z funkce, 

nebo dokonce zrušení, není vůbec přípustná. 
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Mapa seismologických observatoří v České republice          Příloha č. 2 

 

Česká regionální síť se skládá z následujících seismologických observatoří (Obr.1): 

PRU – Průhonice 

KHC – Kašperské hory 

DPC – Dobruška / Polom 

NKC – Nový Kostel  

PVCC – Panská ves 

UPC – Úpice  

PRA – Praha 

OKC – Ostrava / Krásné pole 

VRAC – Vranov 

MOCR – Moravský Beroun 

JAVC – Velká Javorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Mapa stanic 

 

 

 

Zdroj: www.ig.cas.cz 



 

 

Příčný řez hrází vodního díla Pastviny I.             Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Převzato a upraveno z dokumentu Povodí Labe s. p.: Míra ochrany území pod VD 

Pastviny při povodni. Hradec Králové, 2000. 



 

 

Obec Nekoř                 Příloha č. 4 

Identifikační údaje: 
Název obce (města): Nekoř 
Počet obyvatel: 910 
Počet ohrožených obyvatel (% ohroženého obyvatelstva): 60 obyvatel, 7 % 
Vzdálenost obce (města) od VD: 1- 3,3 km 
Přibližná doba příchodu průlomové vlny do obce (města): 0,04 – 0:20 hodin 

Systém varování obyvatelstva: 
Místní rozhlas Ano Pokrytí                  95 %

Sirény 
Elektronická Ne Počet    0 ks Pokrytí                    0 %
Rotační Ano Počet    1 ks Pokrytí                  60 %

SMS portál Ne Registrováno           - 
Rozhlasový vůz Ne Počet                      0 ks 
Megafony Ne Počet                      0 ks 

Havarijní a krizová dokumentace: 
Evakuační plán 
Četnost aktualizace 
Shromaždiště 
Evakuační trasy 
Nouzové ubytování  
 
Nouzové stravování 

NE, je součástí povodňového plánu 
- 
náměstíčko 
v rámci obce 
Penzion (30 míst), ZŠ Nekoř (40 míst), MŠ Nekoř 
(20 míst), Kulturní dům (100 míst) 
školní jídelna, Penzion Nekoř 

Povodňový plán 
Četnost aktualizace 
Četnost povodňových prohlídek 
Četnost zasedání povodňové komise 
 
Je povodňové nebezpečí promítnuto 
v územně plánovacím procesu? (aktivní 
zóna záplavového území) 

ANO 
dle potřeby, min. 1x za rok 
dle potřeby, 2 x za rok 
dle potřeby nebo při námětových cvičení,  
min. 1 x za rok 
ANO 
 
 

Havarijní plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s HZS) - 

Krizový plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s ORP, KÚ) - 

Jiná dokumentace  - 

Komunikace: 
Způsob komunikace se správcem vodního díla 
Četnost prověření komunikace 

telefonicky, mailem 
dle potřeby 

Způsob a forma informování obyvatel obce o 
možném riziku a o způsobu provedení 
přípravných opatřeních 

poskytování informací na obecním úřadě 
a v obecních zpravodajích 

Jak často probíhají námětová cvičení? naposledy v roce 2007 
Je v obci (městě) SDH, policie? Jsou zapojeni? pouze SDH. ANO  



 

 

 



 

 

Obec Líšnice                                   Příloha č. 5 

Identifikační údaje: 
Název obce (města): Líšnice 
Počet obyvatel: 753 
Počet ohrožených obyvatel (% ohroženého obyvatelstva): 550 obyvatel, 75 % 
Vzdálenost obce (města) od VD: 4,2 – 8,5 km 
Přibližná doba příchodu průlomové vlny do obce (města): 0:27 – 1:10 hodin 

Systém varování obyvatelstva: 
Místní rozhlas Ano Pokrytí                 100 %

Sirény 
Elektronická Ne Počet   0 ks Pokrytí                     0 %
Rotační Ano Počet   2 ks Pokrytí                   70 %

SMS portál Ano Registrováno    40 osob 
Rozhlasový vůz Ano Počet                       1 ks
Megafony Ne Počet                       0 ks

Havarijní a krizová dokumentace: 
Evakuační plán 
Četnost aktualizace 
Shromaždiště 
Evakuační trasy 
Nouzové ubytování  
 
Nouzové stravování 

NE, je součástí povodňového plánu 
- 
u zemědělského družstva, u obecního úřadu 
v rámci obce 
MŠ Líšnice (100 míst), ZŠ Líšnice (150 míst), 
obecní úřad (100 míst) 
školní jídelna  

Povodňový plán 
Četnost aktualizace 
Četnost povodňových prohlídek 
Četnost zasedání povodňové komise 
 
Je povodňové nebezpečí promítnuto 
v územně plánovacím procesu? (aktivní 
zóna záplavového území) 

ANO 
dle potřeby, min. 1x za rok 
dle potřeby, 2 x za rok 
dle potřeby nebo při námětových cvičení,  
min. 1 x za rok 
ANO 
 

Havarijní plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s HZS) - 

Krizový plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s ORP, KÚ) - 

Jiná dokumentace  - 

Komunikace: 
Způsob komunikace se správcem vodního díla 
Četnost prověření komunikace 

telefonicky, mailem 
dle potřeby 

Způsob a forma informování obyvatel obce o 
možném riziku a o způsobu provedení 
přípravných opatřeních 

poskytování informací na obecním úřadě, 
rozesílání letáků do všech domácností  

Jak často probíhají námětová cvičení? naposledy v roce 2005 
Je v obci (městě) SDH, policie? Jsou zapojeni? pouze SDH. ANO 



 

 

 



 

 

Obec s rozšířenou působností Žamberk             Příloha č. 6 

Identifikační údaje: 
Název obce (města): Žamberk 
Počet obyvatel: 6 000 
Počet ohrožených obyvatel (% ohroženého obyvatelstva): 1000 obyvatel, 17 % 
Vzdálenost obce (města) od VD:  8,6 – 14,2 km 
Přibližná doba příchodu průlomové vlny do obce (města): 1:10 – 2:28 hodin 

Systém varování obyvatelstva: 
Místní rozhlas Ne Pokrytí                     0 %

Sirény 
Elektronická Ano Počet   1 ks Pokrytí                   75 %
Rotační Ano Počet   3 ks Pokrytí                   75 %

SMS portál Ano Registrováno     55 osob 
Rozhlasový vůz Ano Počet                        7 ks
Megafony Ano Počet                        1 ks

Havarijní a krizová dokumentace: 
Evakuační plán 
Četnost aktualizace 
Shromaždiště 
Evakuační trasy 
Nouzové ubytování  
 
Nouzové stravování 

ANO 
dle potřeby, min. 1x za rok 
autobusové nádraží 
v rámci města 
hotel Panský dům (30 míst), Albertinum (50 míst), 
internát SOU zámek (100 míst), sport. hala (50 míst) 
školní jídelna  

Povodňový plán 
Četnost aktualizace 
Četnost povodňových prohlídek 
Četnost zasedání povodňové komise 
 
Je povodňové nebezpečí promítnuto 
v územně plánovacím procesu? (aktivní 
zóna záplavového území) 

ANO 
dle potřeby, min. 1x za rok 
1x za rok 
dle potřeby nebo při námětových cvičení,  
min. 1 x za rok 
ANO 

Havarijní plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s HZS) 

ANO, provádí se pouze výpis z havarijního plánu 
Pardubického kraje 

Krizový plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s ORP, KÚ) 

ANO, provádí se pouze rozpracování krizového 
plánu Pardubického kraje 

Jiná dokumentace  - 

Komunikace: 
Způsob komunikace se správcem vodního díla 
Četnost prověření komunikace 

telefonicky, mailem 
dle potřeby 

Způsob a forma informování obyvatel obce o 
možném riziku a o způsobu provedení 
přípravných opatřeních

rozesílání seznamovacích brožur do všech 
domácností, školských, zdravotních a sociálních 
zařízení 

Jak často probíhají námětová cvičení? 1 x za rok  
Je v obci (městě) SDH, policie? Jsou zapojeni? Policie ČR, Městská policie, HZS a SDH. ANO 



 

 

 



 

 

Obec Helvíkovice                 Příloha č. 7 

Identifikační údaje: 
Název obce (města): Helvíkovice 
Počet obyvatel: 430 
Počet ohrožených obyvatel (% ohroženého obyvatelstva): 300 obyvatel, 69 % 
Vzdálenost obce (města) od VD: 14,3 - 16,1 km 
Přibližná doba příchodu průlomové vlny do obce (města): 2:28 - 3:07 hodin 

Systém varování obyvatelstva: 
Místní rozhlas Ne Pokrytí                  0 %

Sirény 
Elektronická Ne Počet    0 ks Pokrytí                  0 %
Rotační Ano Počet    1 ks Pokrytí                80 %

SMS portál Ne Registrováno          - 
Rozhlasový vůz Ne Počet                    0 ks 
Megafony Ano Počet                    1 ks 

Havarijní a krizová dokumentace: 
Evakuační plán 
Četnost aktualizace 
Shromaždiště 
Evakuační trasy 
Nouzové ubytování  
 
Nouzové stavování 

NE, je součástí povodňového plánu 
- 
u obecního úřadu 
v rámci obce 
obecní úřad (35 míst), obec Kameničná (ZŠ a 
kulturní sál), obec Dlouhoňovice (ZŠ a tělocvična) 
školní jídelny v okolních obcích 

Povodňový plán 
Četnost aktualizace 
Četnost povodňových prohlídek 
Četnost zasedání povodňové komise 
Je povodňové nebezpečí promítnuto 
v územně plánovacím procesu? (aktivní 
zóna záplavového území) 

ANO 
dle potřeby, min. 1x za rok 
jen dle potřeby 
jen dle potřeby 
ANO 

Havarijní plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s HZS) - 

Krizový plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s ORP, KÚ) - 

Jiná dokumentace  - 

Komunikace: 
Způsob komunikace se správcem vodního díla 
Četnost prověření komunikace 

mailem 
dle potřeby 

Způsob a forma informování obyvatel obce o 
možném riziku a o způsobu provedení 
přípravných opatřeních 

informace na webu, v obecních zpravodajích, od 
povodňové hlídky 

Jak často probíhají námětová cvičení? naposledy 2005 
Je v obci (městě) SDH, policie? Jsou zapojeni? pouze SDH. ANO 
 



 

 



 

 

Obec Záchlumí                 Příloha č. 8 

Identifikační údaje: 
Název obce (města): Záchlumí 
Počet obyvatel: 720 
Počet ohrožených obyvatel (% ohroženého obyvatelstva): 150 obyvatel, 21 % 
Vzdálenost obce (města) od VD: 20,3 - 25,7 km 
Přibližná doba příchodu průlomové vlny do obce (města): 3:31 - 5:19 hodin 

Systém varování obyvatelstva: 
Místní rozhlas Ano Pokrytí                100 %

Sirény 
Elektronická Ne Počet    0 ks Pokrytí                    0 %
Rotační Ano Počet    3 ks Pokrytí                  80 %

SMS portál Ne Registrováno           - 
Rozhlasový vůz Ne Počet                      0 ks 
Megafony Ne Počet                      0 ks 

Havarijní a krizová dokumentace: 
Evakuační plán 
Četnost aktualizace 
Shromaždiště 
Evakuační trasy 
Nouzové ubytování  
 
 
Nouzové stravování 

NE, je součástí povodňového plánu 
- 
u obecního úřadu 
v rámci obce 
sál Fontána (150 míst), hasičská zbrojnice 
Bohousová (50 míst), podnik ŽPSV Litice nad Orlicí 
(50 míst) 
školní jídelna, restaurace Fontána, restaurace Zátiší 

Povodňový plán 
Četnost aktualizace 
Četnost povodňových prohlídek 
Četnost zasedání povodňové komise 
Je povodňové nebezpečí promítnuto 
v územně plánovacím procesu? (aktivní 
zóna záplavového území) 

ANO 
dle potřeby 
dle potřeby, min. 1 x ročně 
dle potřeby, min. 1 x ročně 
ANO 

Havarijní plán 
četnost aktualizace (spolupráce s HZS) - 

Krizový plán 
Četnost aktualizace (spolupráce s ORP, KÚ) - 

Jiná dokumentace  - 

Komunikace: 
Způsob komunikace se správcem vodního díla 
Četnost prověření komunikace 

mailem 
dle potřeby 

Způsob a forma informování obyvatel obce o 
možném riziku a o způsobu provedení 
přípravných opatřeních 

poskytování informací na obecním úřadě a 
v obecních zpravodajích 

Jak často probíhají námětová cvičení? - 
Je v obci (městě) SDH, policie? Jsou zapojeni? pouze SDH. ANO 



 

 

 


