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ANOTACE 

 

PLECHATÝ, L.: Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk. 
Diplomová práce na VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011.              

85 stran, 9 příloh.   

Diplomová práce popisuje stavební konstrukce jezu. Dále jsou v práci popsány způsoby 

záchrany z vodního válce. Je provedena analýza rizik nebezpečných činností při záchranných 

prácích na jezech. V práci jsou dále popsány technické prostředky pro zásah na vodní hladině 

pouţívané u jednotek PO. Zabývá se rozborem nebezpečných jezů v okrese Šumperk a 

navrhuje karty těchto nebezpečných jezů pro potřeby jednotek PO. Je provedeno zhodnocení 

vybavení technickými prostředky pro práci na vodě zasahujících jednotek PO. V závěru práce 

je provedeno vyhodnocení odborné přípravy dané problematiky.     

Klíčová slova: nebezpečný jez, Šumperk, vodní válec, záchrana na jezu.   

 

 

 

ANNOTATION 

PLECHATÝ, L.: Preparation of Passports for Weirs for Firefighting Operations of Fire 

Brigades in the Šumperk Region. Diploma thesis at the VSB - TU of Ostrava, Faculty of 

precautionary engineering, 2011. 85 pages, 9 attachments. 

 

This thesis describes the structural design of weir. The thesis also describes ways of saving 

water cylinder. It contains the risk analysis of hazardous activities in the rescue of weirs.  

This study describes the technical means to hit the water used by the PO Brigades. It deals 

with the analysis of dangerous weirs in the district Sumperk, and proposed the card needs to 

dangerous rapids units. It is an assessment with necessary technical equipment for work on 

the water hitting by the PO Brigades. The conclusion describes the evaluate training in this 

field. 

 

Key words: dangerous weir, Sumperk, water cylinder, saving on the weir. 
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1. Úvod 

Vodní turistika se v poslední době dostává do podvědomí stále více lidí. Na vodu se díky 

půjčovnám vodáckých potřeb, které jsou snad na kaţdém rohu, dostává stále více a více lidi. 

Průměrně se ročně na vodu dle statistik vydá 250 aţ 300 tisíc lidí. Mnoho z nich jsou 

nezkušení vodáci a většina je na vodě poprvé v ţivotě. Na vodě neodhadnou své síly a často 

 i posilněni alkoholem chtějí kamarádům dokázat nemoţné. Tyto skutečnosti vedou mnohdy k 

tragickým koncům.  

Největší nebezpečí na řekách přestavují jezy, které jsou na řekách vytvořeny pro různé 

vodohospodářské účely. Na jezech ročně utone přes 20 lidí a další desítky jsou ve váţném 

stavu odvezeny do nemocnic. Kvůli silničním billboardům, díky kterým ročně zemře na 

silnici cca 7 lidí, se vedou značné diskuze a plánuje se jejich úplné zrušení. U jezů, kde je tato 

statistika mnohem horší, je to úplně jinak. Prevenci a bezpečnost na jezech nikdo neřeší. 

Stejné je to i při budování cyklostezek, kde stát ročně vydává nemalé finanční prostředky na 

jejich výstavbu a rekonstrukci, ale na bezpečnost na vodáckých trasách a na zabezpečení 

rizikových jezů vydá jen nepatrný zlomek těchto finančních prostředků. Jez muţe být 

nebezpečný nejen pro vodáky. Můţe být nebezpečný jak pro pěší turisty, tak také pro 

cyklisty, kteří mnohdy pří výletech navštěvují tyto zajímavé vodní stavby. Chvíle 

nepozornosti u vodního díla se můţe stát osudnou. Proto je nutné zabezpečení nebezpečných 

jezů také ze břehů, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám na lidských ţivotech.   

Cílem této práce je zmonitorovat všechny nebezpečné jezy v okrese Šumperk a vytvořit 

pro ně karty jezů, které budou k pomoci záchranářům v případě, kdy někdo na vodě přecení 

svoje síly. Tím se ocitne v nebezpečí a bude potřebovat pomoc od záchranářů. Karta jezů 

bude určena pro jednotky PO a bude jim dávat prvotní informace o jezu, o moţných 

příjezdových cestách, o nebezpečích které mohou u jezu nastat a bude poskytovat kontakt na 

majitele jezu.  

Součást práce tvoří také analýza rizik činnosti jednotek PO, které mohou nastat při 

zásahu na nebezpečných jezech. Jsou popisovány technické prostředky pouţívané při 

záchraně na nebezpečných jezech. Je zhodnoceno vybavení technickými prostředky pro zásah 

na vodní hladině předurčených jednotek PO v okrese Šumperk. V závěru práce je provedeno 

hodnocení odborné přípravy jednotek PO v dané problematice.  
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2. Rešerše literatury 

 

Pro objasnění problematiky nebezpečných jezů bylo nutno prostudovat odbornou 

literaturu. Informace o stavebních konstrukcích jezů a o moţných nebezpečích, které na 

jezech mohou nastat, lze získat v následující literatuře.  

 

 

GABRIEL, Pavel, et al. Jezy. Praha: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1989. 456 s. 

ISBN L17-C3-IV-31f/78330. 

Kniha popisuje problematiku jezu. Jsou zde popsány všechny pouţívané stavební 

materiály, které se při stavbě jezů pouţívají. V knize jsou provedeny výpočty pro stanovení 

správných odtokových poměrů při stavbě jezu. Informace z této knihy jsem aplikoval při 

popisu stavebních konstrukcí jezů. 

 

PTÁČEK, Petr. Záchrana z válce. Nové Město nad Metují: Ing. Petr Ptáček, 2007. 52 s. ISBN 

978-80-254-0253-5 

Publikace popisuje všechny nebezpečí, které vznikají v podjezí při vytvoření vodního 

válce. Dále jsou v publikaci popsány moţné způsoby záchrany z vodního válce a u kaţdé 

metody jsou popsána moţná nebezpečí, která mohou nastat při záchraně. Pro práci jsem 

publikaci vyuţil při popisu jednotlivých moţných metod způsobu záchrany na nebezpečných 

jezech v dané oblasti.  

 

LOSKOT, Jaromír, et al. Záchrana na tekoucích vodách. 2. vydání. [s.l.] : VZS ČČK, 1999. 

68 s. ISBN 80-902805-1-X.  

Publikace vydaná Vodní záchrannou sluţbou Českého červeného kříţe popisuje moţné 

příčiny nebezpečí na tekoucích vodách. Popisuje také pouţívané záchranné a ochranné 

prostředky při záchraně na vodě. V poslední části publikace jsou uvedeny moţné způsoby 

záchrany na vodním toku. Publikaci jsem vyuţil při popisu pouţívaných záchranných a 

ochranných prostředků a také při navrhovaní způsobu záchrany z vodního válce.    
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3. Statistika činnosti JPO na vodní hladině 

 

Statistika sleduje různé činnosti práce, které vykonávají jednotky PO. Práce na vodě se ve 

statistice sleduje ve třech činnostech zásahu jednotek PO a to:  

 práci na vodě, 

 práci na vodě a pod vodou, 

 vyhledávání, záchraně osob z vody. 

 

Všechny tyto činnosti jsou zaznamenávány a sledovány ve SSU pro celou Českou 

republiku. Kaţdoročně jsou zveřejňovány ve Statistické ročence, kterou vydává Generální 

ředitelství HZS ČR jako přílohu časopisu 112. 

3.1 Přehled mimořádných událostí s nasazením JPO na vodní hladině v ČR 

 

V České republice je dle statistických dat, která jsou sledována od roku 2002, průměrně 

1500 mimořádných událostí, kdy je činnost jednotek PO zaměřena na práci na vodní hladině.  

Tento průměr navyšují roky, kdy některá území České republiky postihly povodně a tím došlo 

k navýšení činností práce na vodní hladině. Jedná se hlavně o roky 2002, 2006, 2009 a 2010.  

 

Tabulka č. 1 aţ 9 zobrazuje statistiku počtu zásahu JPO na vodní hladině od roku 2002 do 

roku 2010. Zásahy jsou rozděleny dle druhu zasahující jednotky. [12]  

 

Tabulka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Statistika zásahu na vodní hladině JPO v letech 2002 aţ 2010 

Rok 2002 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku celkem 

činnost počet počet počet počet počet 

práce na vodě 777 455 41 5 1278 

práce na vodě 

a pod vodou 
296 366 13 7 682 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

246 79 7 0 332 

celkem 1319 900 61 12 2292 
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Rok 2003 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku celkem 

činnost počet počet počet počet počet 

práce na vodě 528 177 18 2 725 

práce na vodě 

a pod vodou 
217 133 6 1 357 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

161 19 1 0 181 

celkem 906 329 25 3 1263 

      

      

Rok 2004 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku celkem 

činnost počet počet počet počet počet 

práce na vodě 475 147 28 0 650 

práce na vodě 

a pod vodou 
208 75 7 2 292 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

162 14 2 0 178 

celkem 845 236 37 2 1120 

      

Rok 2005 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku Celkem 

činnost počet počet počet počet Počet 

práce na vodě 550 260 21 2 833 

práce na vodě 

a pod vodou 
228 198 4 0 430 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

226 34 4 0 264 

celkem 1004 492 29 2 1527 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

5 

 

 
 

Rok 2006 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku Celkem 

činnost počet počet počet počet Počet 

práce na vodě 643 416 9 4 1072 

práce na vodě 

a pod vodou 
322 250 2 2 576 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

184 37 2 0 223 

celkem 1149 703 13 6 1871 

      

      

Rok 2007 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku Celkem 

činnost počet počet počet počet Počet 

práce na vodě 417 130 12 2 561 

práce na vodě 

a pod vodou 
223 89 4 0 316 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

161 25 4 0 190 

celkem 801 244 20 2 1067 

   

   

Rok 2008 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku Celkem 

činnost počet počet počet počet Počet 

práce na vodě 456 148 11 0 615 

práce na vodě 

a pod vodou 
218 79 2 0 299 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

186 41 2 0 229 

celkem 860 268 15 0 1143 
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Rok 2009 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku Celkem 

činnost počet počet počet počet Počet 

práce na vodě 479 266 14 1 760 

práce na vodě 

a pod vodou 
229 234 5 0 468 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

213 92 6 0 311 

celkem 921 592 25 1 1539 

 

Rok 2010 HZS ČR JSDH obce 
HZS 

podniku 
JSDH podniku Celkem 

činnost počet počet počet počet Počet 

práce na vodě 526 346 22 5 899 

práce na vodě 

a pod vodou 
285 319 3 0 607 

vyhledávání, 

záchrana osob 

z vody 

274 104 8 0 386 

celkem 1085 769 33 5 1892 

 

Graf č. 1 přehledně ukazuje nasazení JPO na vodní hladině od roku 2002 do roku 2010 

 

Graf č. 1 Nasazení  JPO na vodní hladině v rocích 2002 aţ 2010 
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3.2 Přehled mimořádných událostí s nasazením JPO na vodní hladině v Olomouckém 

kraji 

V následující tabulce č. 10 jsou uvedeny počty zásahů JPO na vodní hladině 

v Olomouckém kraji a v okrese Šumperk od roku 2002 do roku 2010. Graf č. 2 vykresluje 

nasazení JPO na vodné hladině v Olomouckém kraji. Graf č. 3 vykresluje nasazení JPO 

v okrese Šumperk v letech 2002 aţ 2010. [11] 

Tabulka č. 10 Nasazení JPO v Olomouckém kraji a v okrese Šumperk v letech 2002 aţ 2010 

Rok Olomoucký kraj okres Šumperk 

2002 53 9 

2003 66 9 

2004 47 7 

2005 51 7 

2006 94 11 

2007 33 7 

2008 25 7 

2009 79 6 

2010 97 8 

 

 

Graf č. 2 Nasazení JPO v Olomouckém kraji v letech 2002 aţ 2010 
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Graf č. 3 Nasazení JPO v okrese Šumperk v letech 2002 aţ 2010 

4. Charakteristika jezů 

Mezi nejrozšířenější vodní stavby, které se budují jiţ od nepaměti, patří vzdouvací 

stavby. Ty přehrazují vodní koryto a trvale nebo dočasně vzdouvají vodní hladinu a tím 

umoţňují efektivní vyuţívání vody k různým vodohospodářským účelům. Přispívají také ke 

stabilizaci koryta. Do kategorie vzdouvacích staveb se řadí i jezy. 

Jezy se navrhují a budují jako víceúčelové stavby. Jezy se budují především k těmto 

účelům:  

 zmenšení sklonu dna toku a tím sníţení rychlosti proudění vody nad 

jezem, 

 zajištění dostatečné hloubky vody nad jezem v místě odběru vody pro 

vodárenské, průmyslové, zemědělské a protipoţární účely,  

 vytvoření spádu pro vyuţití vodní energie, 

 vytvoření vhodných podmínek pro rekreaci, 

 zajištění potřebných plavebních hloubek v toku i v období minimálních 

průtoků. 
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Výstavba jezů má i negativní stránky, které jsou: 

 ztíţení odchodu ledu (vznik ledové zácpy), 

 vzdutá hladina ovlivňuje stavby (mosty, komunikace, budovy), 

 ovlivnění reţimu podzemních vod (podmáčení pozemků nad jezem, 

vysoušení pozemků pod jezem), 

 morfologické změny koryta řeky pod jezem (prohlubování koryta). [1] 

4.1 Rozdělení jezů 

Podle konstrukce se jezy dělí na pevné a pohyblivé. Jez pevný je tvořen stabilní jezovou 

konstrukcí, která je ze dřeva, betonu, kamene, apod. Výška vzdutí hladiny nad jezem závisí na 

průtoku v řece. Pohyblivý jez se skládá z pevné spodní části a pohyblivých hradících 

jezových uzávěrů různého konstrukčního uspořádání. Pohyblivé jezové uzávěry slouţí 

k regulaci výšky hladiny nad jezem. Při průchodu velkých vod se hradící jezový uzávěr buď 

vysune, nebo sklopí a tím umoţní průchod velkých vod. [1] 

 

4.1.1 Pevné jezy    

Pevné jezy trvale vzdouvají vodu v toku. Při budování pevných jezů je pouţito 

tradičních stavebních materiálů. Beton, ţelezobeton, kamenné zdivo a dřevo.  

U pevných jezů se hladina horní vody mění v závislosti na průtoku v korytě.  

Pevný jez (obr. č. 1) se skládá se čtyř hlavních částí, a to z pevného jezového tělesa, 

základu s konstrukčními prvky zabraňujícími průsaku pod jezové těleso, podjezí, které je 

upraveno jako vývar, a z břehových pilířů, které slouţí pro napojení jezu na břehy koryta 

toku. [1] 
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Obr. č. 1 Schéma pevného jezu [1] 

Pomocí pevných jezů nelze regulovat hladinu horní vody, ale jejich výhodou je, ţe 

nevyţadují obsluhu. Výstavba pevných jezů je investičně málo náročná a při správném 

provedení jsou náklady na údrţbu malé. Vhodné navrţení pevného jezu a technicky 

správně řešené pevné jezy zapadají vesměs dobře do celkového okolí krajiny a nepůsobí 

rušivě. 

V dnešní době se můţeme setkat s různými typy pevných jezů. Pro přehlednost je lze 

dělit do těchto hlavních skupin:   

 Podle pouţitého stavebního materiálu na jezy dřevěné, kamenné, betonové, 

ţelezobetonové, zděné a kombinované. 

 Podle tvaru příčného řezu na jezy s přelivnou plochou tvořenou přelévanou svislou 

stěnou, na jezy se střechovitým tvarem přelivné plochy, na jezy s obdélníkovým 

nebo lichoběţníkovým tvarem jezového tělesa, na jezy se zaoblenou korunou a 

lichoběţníkovým tvarem jezového tělesa, a jezy s proudnicovými přelivnými 

plochami. 

 Podle způsobu převádění vody přes jez na jezy přepadové a násoskové, na jezy bez 

vývaru a jezy s vývarem. 

 Podle vodotěsnosti jezového tělesa na jezy propustné a nepropustné.  
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 Dřevěné pevné jezy 

V dnešní době se pouţívají jen jako dočasné konstrukce. Existují ale velké 

počty těchto jezů, které je třeba udrţovat nebo rekonstruovat, jelikoţ je důleţitá 

jejich historická hodnota. Na stavbu dřevěných jezů je vhodné pouţít dřevo 

dubové, modřínové nebo borové. Nevhodné dřevo ke stavbě jezů je smrkové, 

protoţe má menší obsah pryskyřice.  

Nejjednodušší pevný dřevěný jez vznikne zaraţením dřevěných pilot napříč 

toku a horní konce pilotů vytvoří přelivnou hranu v poţadované výšce nad 

horním dnem. Piloty se z obou stran obsypou kamenným záhozem a na kaţdé 

straně jezu se vytvoří poţadovaný sklon. [1] 

 

Obr. č. 2 Schéma dřevěného jezu [1] 

Pro všechny dřevěné jezy je podstatné, ţe v podjezí není vybudován vývar. 

K tlumení energie dochází vlivem hloubky dolní vody. Proto se  

u dřevěných jezů vytváří značné výmoly, které ohroţují bezpečnost vlastního 

jezu. Pro zabránění výmolu se dno podjezí zpevňuje kamenným záhozem.  

 Kamenné jezy 

Pro stavbu kamenných jezů se pouţívá kámen odolný vůči mrazu. Tyto 

kameny jsou obvykle z vyvřelých hlubinných hornin.  
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Patří k nejrozšířenějším pevným jezovým konstrukcím. Jezové těleso tvoří 

jádro z lomového kamene, betonu a ţelezobetonu. Přelivná část těchto jezů se 

zpevňuje kamennou dlaţbou z opracovaného kamene. [1] 

 

 

Obr. č. 3 Schéma kamenného jezu [1] 

 

Pevné jezy jsou nejstarší jezové konstrukce, které prošly dlouhodobým vývojem. Pevné 

jezy jsou vyuţívány k soustředění spádu pro výrobu elektrické energie a ke splavnění toků. 

Dále pak k různým průmyslovým, zemědělským a jiným odběrům vody. K převedení 

menších vodotečí přes větší vodní toky a k mnoha dalším účelům.  

Pevný jez představuje první variantu konstrukce při návrhu jezu na řece. Výhodou 

pevných jezů jsou především nízké pořizovací náklady, rychlost výstavby, a jejich malá 

náročnost na obsluhu a údrţbu. Nevýhodou je proměnnost úrovně horní hladiny při 

změnách průtoku. Pevné jezy se budují převáţně na menších tocích. [2] 

4.1.2 Pohyblivé jezy    

Pohyblivý jez se skládá z pevné spodní stavby, která je podobná jezu pevnému, na ní 

dosedají nebo jsou uloţeny mezi pilíři uzávěry. Práh spodní stavby leţí na úrovni dna horní 

zdrţe. Pomocí uzávěrů se vzdouvá hladina horní vody na poţadovanou úroveň. Je moţno s 

uzávěry, dle potřeby manipulovat, tj. zvedat, spouštět, sklápět, otáčet a tím regulovat 

průtok jezem.  

Výhodou pohyblivých jezů je, ţe omezují nebo vylučují zvýšení hladiny horní vody při 

povodních, a to v rozsahu celé jezové zdrţe a tím zmenšují zanášení splaveninami. 
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Nevýhodou je, ţe jsou draţší, uzávěry jejich polí se snáze poškozují a proto mají menší 

ţivotnost. Pohyblivé jezy vyţadují větší údrţbu a většinou vyţadují trvalou obsluhu. 

Pohyblivé jezy se dělí dle různých hledisek: podle způsobu ovládání a funkce hradících 

těles jezových uzávěrů, podle jejich členitosti, podle způsobů přenášení zatíţení 

z hradících těles na stavební části jezu, podle tvaru hradících těles a podle způsobu jejich 

pohybu při manipulaci. 

Podle způsobu ovládání lze jezy dělit na ovládané ručně a na jezy ovládané 

pohybovacími mechanismy. Podle funkce rozeznáváme jezy automatické, kde uzávěry 

samočinně vyhrazují nebo zahrazují jezové pole při stoupající nebo klesající hladině vody. 

Dále pak jezy poloautomatické, kde uzávěry při stoupající hladině vzduté vody samočinně 

vyhrazují jezové pole a zahrazování se provádí ručně nebo mechanicky, a jezy s trvalou 

obsluhou. Podle členitosti se jezy dělí na jednodílné nebo dvoudílné. [1] 

 

Obr. č. 4 Základní schéma pohyblivého jezu [1] 

4.2 Průtok jezem 

  V České republice se vyskytuje velké mnoţství jezů. Kaţdý jez se vyznačuje jiným 

průtokem přes korunu jezu a tím vznikají v podjezí různá nebezpečí. Nebezpečí na jezu 

vzniká při  průtoku vody přes korunu jezu. Nebezpečí je rozmanité a kaţdý průtok jezem je 

různě nebezpečný. Nebezpečnost jezu není v jeho výšce, ale ve tvaru spádové desky a tvaru 
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vany v podjezí. Tyto tvary ovlivňují chování vody v podjezí. Za nebezpečné jezy se dají 

povaţovat ty jezy, kdy voda z podjezí neodtéká a vytváří se v něm vodní válec.  

Vodní válec je slangový název pro vodní útvar, kdy přepadávající voda za příčnou 

překáţkou ztrácí kinetickou energii a odráţí se ode dna tak, ţe část vody se vrací k příčné 

přepáţce a část vody odtéká.  Obvykle voda odtéká spodem u dna. Voda tedy neustále rotuje a 

tím vytváří pomyslný vodní válec. [5] 

Při zachycení ve vodním válci nelze od jezu odplavat, dochází k neustálému strhávání 

proudem vody zpět pod jez. Ve vodním válci dochází k neustálé rotaci, ke ztrátě orientace a 

tím se krátí čas záchrany. Hranice mezi odtékající vodou a vodou vracející se zpět, se nazývá 

vývarová linie. Ta je důleţitá při určení nebezpečnosti vodního válce.  

 

 

Obr. č. 5 Vodní válec [6]    Obr. č. 6 Vývarová linie [6] 

Nebezpečnost vodního válce závisí nejvíce na aktuálním průtoku. Zvýšený průtok můţe 

během chvíle změnit bezpečný jez ve smrtelnou past. Nejsou ani výjimky, kdy jeden den je 

jez bezpečný a mohou se zde koupat i lidé, přes noc dojde ke zvýšení průtoku a druhý den se 

poklidný, bezpečný jez mění v jez nebezpečný, někdy i v smrtelný.  

 

Obr. č. 7 a č. 8 Vývarová linie při různém průtoku [6] 
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Další nebezpečnou vlastností vodního válce je stoupání. Dochází k němu v blízkosti 

vývarové linie, kdy vlivem spodního proudění dojde ke zvýšení hladiny. Na rozhraní 

vývarové linie vniknou tzv. boule, nebo také karfioly, a proto vracející se voda stéká jakoby 

z kopce zpět pod jez. Čím je stoupání vodního válce vyšší, tím je obtíţnější ho plaváním po 

hladině překonat. 

 

Obr. č. 9 Stoupání vodního válce [5] 

4.3 Činnost JPO 

Hlavní činností jednotek PO u zásahu na jezech je záchrana tonoucích. Záchrana bude 

probíhat ve většině případů z vodního válce, který v podjezí vzniká. Záchranu z vodního válce 

lze provádět různými způsoby. Kaţdý způsob má doporučené kroky, jak postupovat při 

záchraně.   

Příčiny pádu do vodního válce pod jezem jsou 

 sjíţdění jezu na lodi, 

 pomoc při záchraně, 

 chůze po tělese jezu, 

 neopatrná chůze podél jezu, 

 hrající si děti, 

 neopatrnost při focení, točení atd.   
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Volba techniky záchrany ve vodním válci 

 Záchrana z vodního válce není jednoduchá. Je těţké určit vhodnou metodu pro způsob 

záchrany z vodního válce. Kaţdá má své výhody a nevýhody, které jsou závislé na konkrétní 

situaci, na okolí terénu, na technickém vybavení záchranářů pro práci na vodě a na 

zkušenostech záchranářů. Nejbezpečnější je způsob záchrany ze břehu. Jakékoliv vjíţdění 

nebo plavání ve vodním válci je nebezpečné a znamená velké riziko pro záchranáře. Důleţité 

je včasné zahájení a provedení zásahu. 

Pravidla při záchraně ve vodním válci 

 zachovat klid a rychle hodnotit situaci, 

 velitel záchrany určuje způsob záchrany, 

 povely a pokyny vydává vţdy velitel záchranné akce, 

 pokud ve vodním válci plavou předměty, platí zákaz vstupu do válce. 

4.3.1 Záchrana ze břehu 

Při záchraně ze břehu je zachránce v relativním bezpečí a jeho ţivot není ohroţen. 

Nejvhodnějším záchranným prostředkem při tomto způsobu záchrany je házecí pytlík. 

Pokud není pytlík k dispozici, lze improvizovat a pouţít cokoli plovoucí na laně. Tento 

způsob záchrany lze praktikovat tehdy, dovoluje-li to navigace a břehy jezu. Břeh nesmí 

být příliš strmý a navigace jezu nesmí být příliš vysoká. Omezením při tomto způsoby 

záchrany je i délka lana v házecím pytlíku. Nejpouţívanější je pytlík s délkou lana 20 m.  

Záchrana házecím pytlíkem je poměrně jednoduchá a rychlá. Při této záchraně musí být 

zachraňovaný při vědomí, aby se dokázal chytit hozeného pytlíku. 

Aby se zabránilo ztrátě lana při hodu, je na konci lana očko. Očko se drţí opačnou 

rukou, neţ se hází pytlík zachraňovanému. Z pytlíku se vytáhne 1 – 1,5 m lana. Pytlík se 

drţí v házecí ruce za jeho horní část. Před hodem nutno upozornit zachraňovaného o hodu 

pytlíku. Hod se směřuje nad zachraňovaného. Hod se uskutečňuje podle potřeby a 

moţnosti zachránce vrhem, bokem nebo spodním hodem. Při zachycení zachraňovaného se 

zachránce přesunuje pod vývarovou linii a zachraňovaného přitahuje ke břehu. [5] 
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Obr. č. 10 Záchrana házecím pytlíkem [5] 

Pro zajištění bezpečnosti zachránce se doporučuje druhý konec házecího pytlíku zajistit 

za pevnou překáţku a nedrţet konec lana v ruce. Předejde se moţnému pádu zachránce do 

řeky tahem lana od zachraňovaného.   

Další způsobem záchrany ze břehu je lano přes celou šířku řeky. Nataţeného lana se 

zachraňovaný chytne a záchranáři ho chůzi po břehu vytáhnou z vodního válce. Způsob 

záchrany vyţaduje terén s příhodnými břehy, dostatek času na překonání řeky, dostatek 

zachránců na obou březích a spolupráci zachraňovaného. Pokud je zachraňovaný 

v bezvědomí, je tato záchrana většinou neúčinná. Zachraňovaný se nechytne nataţeného 

lana nad řekou. [5] 

 

Obr. č. 11 Záchrana pomocí lana přes řeku [5] 

4.3.2 Záchrana z lodě v podjezí    

Prví metodou záchrany z lodě v podjezí je tzv. řetěz lodí. Záchrana vhodná, jestliţe je 

na místě dostatek lodí pro záchranu a není k dispozici házecí pytlík. Z lodí sestavíme 

pomyslný řetěz a záchranáři v lodích se vzájemně drţí za špici zadní lodě. Postupně 



 

18 

 

najíţdějí proti proudu přes vývarovou linii pod jez k zachraňovanému. Poslední loď 

v řetězu se jistí pomocí plovacího lana ze břehu. Při záchraně řetězem lodí je důleţité, aby 

byly v podjezí ve válci jen maximálně dvě lodě a minimálně stejný počet lodí byl za 

vývarovou linií. Tím se zabrání vtaţení lodí do vodního válce a zajistí se vytaţení lodí 

z vývarové linie. Nevýhodou této záchrany je, ţe zde není moţnost razantního pádlování a 

pro záchranu je potřeba dostatek lodí a záchranářů.  

Další moţnou metodou záchrany z lodě v podjezí je pomocí lodě ve vodním válci 

jištěné ze břehu. Při záchraně je loď jištěna i řízena pomocí dvou lan z obou břehů řeky. 

Loď najíţdí zádí proti proudu do vývarové linie a záchranáři v lodi udrţují špici lodě ve 

směru zachraňovaného. Záchranáři na obou březích postupují směrem k válci a táhnou loď 

přes vývarovou linii do vodního válce. V okamţiku, kdy loď překoná vývarovou linii, se 

záchranáři na obou březích přesouvají s jistícími lany pod vývarovou linii a brzdí loď ve 

vodním válci, aby nedošlo k zajetí lodě pod jez. Po zachycení zachraňovaného záchranáři 

na březích postupují níţe po toku a vytahují loď i se zachráněným z vodního válce. Způsob 

záchrany lodě v podjezí s jištěním z obou břehů je nejrychlejší a nejefektivnější způsob 

záchrany z vodního válce. [5] 

 

Obr. č. 12 Záchrana z lodě v podjezí [5] 

4.3.3 Záchrana upoutaným zachráncem    

Posledním způsobem záchrany z vodního válce je metoda upoutaným zachráncem. 

Metoda se pouţívá při nemoţnosti vyuţití výše zmíněných metod záchrany a k pouţití se 

přistupuje jako k poslední moţnosti záchrany. Při vysokých navigacích jezu je tato metoda 

nevhodná. Dále nesmí být pouţita, pokud se ve vodním válci točí klády nebo jiné viditelné 

předměty. 
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Záchranář je vybaven záchrannou vestou s bezpečnostním popruhem. Pomocí karabiny 

je upoután za bezpečnostní popruh na statické plovací lano. Konec lana je zajištěn za 

pevný bod, který můţe představovat strom nebo kámen. Záchranář je jištěn ze břehu 

kolegou.  

Záchranář vstupuje přímo do vodního válce pro zachraňovaného. Před vstupem do 

vodního válce se musí záchranář seznámit s vodním válcem, pro případ sebezáchrany. Dále 

se před vstupem zkontroluje, zda je záchranář upoután za volný bezpečnostní popruh na 

záchranné vestě a z vody se vytáhnou všechna lana. Záchranář plave v polovině 

vzdálenosti délky vodního válce. Přiblíţením pod padající vodu hrozí potopení a ztráta 

orientace záchranáře. Doporučený způsob plaváni je kraul. Záchranář se 

k zachraňovanému přibliţuje zezadu. Po přiblíţení k zachraňovanému ho uchopí. Po 

uchopení jistící kolega ze břehu začne kolmo odstupovat od vodního válce a tím oba 

přitahovat ke břehu. Při vytahování je metoda stejná jako u házecího pytlíku. [5] 

 

                              Obr. č. 13 Záchrana upoutaným zachráncem [5] 

 

Při výše zmíněných moţnostech záchrany velí záchranné akci vţdy jen velitel zásahu. 

Záchranáři si před začátkem záchrany s velitelem zásahu ujasní pokyny, které pouţívají 

během záchrany ve vodním válci. Pro rychlejší záchranu velitel zásahu zajistí, aby místo 

zásahu opustily osoby, které se záchrany nezúčastňují. Při všech moţnostech záchrany velitel 

zásahu zajistí pod jezem v klidné části toku dohled pro případ samovyplavení zachraňovaného 

z vodního válce.   
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5.  Analýza rizik činnosti JPO u zásahu na jezech  

 

Analýza souvztaţnosti 

Jedná se o kvalitativní metodu analýzy rizik, jeţ byla vyvinuta proto, aby dala 

zpracovatelům analýzy rizik odpověď na otázku, jakým rizikům se věnovat prioritně a která 

by se mohla řešit s určitým časovým odkladem.  

 Je zaloţena na vzájemném působení rizik mezi sebou, neboli souvztaţnosti rizik. 

Základním principem metody je moţná eskalace událostí, kdy jedno riziko můţe být příčinou 

rizika druhého. 

Řešení analýzy souvztaţnosti probíhá v jednotlivých etapách. Kaţdá etapa analýzy má 

výsledek a mohou se podle ní přijímat závěry, ale jsou také důleţité pro celkové hodnocení 

analýzy. První krok analýzy tvoří určení moţných rizik na základě konzultací na PS Šumperk. 

Druhým krokem analýzy je hodnocení jednotlivých rizik a určení moţných vzájemných vazeb 

mezi sebou. Následuje výpočet koeficientů. Závěrečnou část analýzy představuje grafické 

vyhodnocení rizik. [7] 

Soupis hlavních rizik 

 Utonutí -  riziko utonutí se při dlouhodobě trvajícím zásahu zvyšuje s přibývající 

únavou a s ubýváním sil zasahujících. 

 Podchlazení - při dlouhodobém zásahu na jezech a na vodní hladině se nesmí 

opomíjet riziko podchlazení zasahujících hlavně v zimních a jarních měsících. 

 Úraz o stavební konstrukci jezu - úraz zasahujících můţe být způsoben nárazem na 

předměty, které vyčnívají z konstrukce jezu, úderem o dno nebo o navigaci jezu. 

 Infekce – riziko vzniká v letních měsících, kdy dochází k přemnoţení sinic a 

bakterií ve vodě. 

 Ztráta orientace – riziko vzniká při zachycení ve vodním válci při zásahu na 

jezech. 

 Fyzické vyčerpání – riziko vzniká při špatné fyzické kondici, při extrémním 

výkonu nebo při dlouhodobém zásahu.   
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Tvorba tabulky rizik 

Tabulka rizik se sestrojí dle následujících kroků: 

 do 1. sloupce tabulky sepíšeme všechna rizika, která jsme stanovili v soupisu rizik 

a označíme je pořadovými čísly, 

 do 1. řádku tabulky sepíšeme pořadová čísla rizik. 

Tabulka č. 11 Tabulka rizik 

Riziko 1 2 3 4 5 6 

Utonutí       

Podchlazení       

Úraz o konstrukci jezu       

Infekce       

Ztráta orientace       

Fyzické vyčerpání       

 

Vytvoření tabulky souvztaţnosti rizik 

Analýza je postavena na vzájemné souvztaţnosti rizik, je nutné tyto souvztaţnosti 

patřičným způsobem popsat. Předpokládejme, ţe máme v systému x rizik Rb (pro b = 1 aţ x) 

a pozice v tabulce označíme Rij, kde i je číslo řádku a j číslo sloupce.  

Pro konkrétní příklad je x = 6. 

Tabulku souvztaţnosti rizik vyplníme následujícím způsobem: 

1) Pro rizika Rb vyplníme v pozicích na diagonále Rij = 0 (pro i = j). To lze 

prezentovat tak, ţe riziko Rb nemůţe vyvolat samo sebe. 

2) Pro vyplnění dalších pozic postupujeme po řádcích, a to zleva doprava. Do pozic Rij 

vyplňujeme hodnoty: 

1 - je-li reálná moţnost, ţe riziko Rb můţe vyvolat riziko Ra 

0 - v případě, ţe riziko Rb nevyvolá riziko Ra. 

 

Tímto způsobem vyplníme všechny pozice Rij v tabulce souvztaţnosti rizik. 
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Tabulka souvztaţnosti rizik vypadá následovně: 

Tabulka č. 12 Tabulka souvztaţnosti rizik 

Rb Ra 

IDENTIFIKACE RIZIK 1 2 3 4 5 6 

1 Utonutí 0 1 1 1 1 1 

2 Podchlazení 0 0 1 0 1 1 

3 Úraz o konstrukci jezu 0 1 0 0 1 1 

4 Infekce 0 1 0 0 0 0 

5 Ztráta orientace 0 1 1 0 0 1 

6 Fyzické vyčerpání 0 1 1 1 1 0 

 

Po vyplnění tabulky souvztaţnosti rizik doplníme tuto tabulku o jeden řádek a jeden 

sloupec. Do první pozice v tomto novém sloupci a řádku dopíšeme poloţku součet a 

provedeme součet jedniček pro jednotlivé sloupce a řádky. Tím dostaneme konečnou tabulku 

souvztaţností. [7] 

Tabulka č. 13 Konečná tabulka souvztaţnosti 

Rb Ra 

IDENTIFIKACE RIZIK 1 2 3 4 5 6 Kar

1 Utonutí 0 1 1 1 1 1 5 

2 Podchlazení 0 0 1 0 1 1 3 

3 Úraz o konstrukci jezu 0 1 0 0 1 1 3 

4 Infekce 0 1 0 0 0 0 1 

5 Ztráta orientace 0 1 1 0 0 1 2 

6 Fyzické vyčerpání 0 1 1 1 1 0 4 

 Kpr 0 5 4 2 4 4  

 

Výpočet koeficientů aktivity a pasivity 

Koeficient aktivity Kar je procentním vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou 

být vyvolána rizikem Ra. Vypočítá se dle vzorce: 

100
1x

K
K ar

ar    …. Koeficient aktivity (1) 

  Kde x = počet hodnocených rizik celkem. 
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Koeficient pasivity Kpr je procentním vyjádřením počtu vyvolaných rizik. Vypočítá se dle 

vzorce: 

100
1x

K
K

pr

pr
   …. Koeficient pasivity (2) 

  Kde x = počet hodnocených rizik celkem 

Výpočet koeficientů pro danou analýzu: 

 riziko 1(utonutí) 

 koeficient aktivity Kar 

%100100
16

5
100

1x

K
K ar

ar  

 

 koeficient pasivity Kpr 

%0100
16

0
100

1x

K
K

pr

pr  

 riziko 2 (podchlazení) 

 koeficient aktivity Kar 

%60100
16

3
100

1x

K
K ar

ar  

 koeficient pasivity Kpr 

%100100
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5
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K
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 riziko 3 (úraz o konstrukci) 

 koeficient aktivity Kar 
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16

3
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K
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ar  
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 koeficient pasivity Kpr 
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4
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 riziko 4 (infekce) 

 koeficient aktivity Kar 

%20100
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 koeficient pasivity Kpr 
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 riziko 5 (ztráta orientace) 

 koeficient aktivity Kar 
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 koeficient pasivity Kpr 
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 riziko 6 (fyzické vyčerpání) 

 koeficient aktivity Kar 
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 koeficient pasivity Kpr 
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Tabulka č. 14 Tabulka koeficientů aktivity a pasivity pro jednotlivá rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 

Kar[%] x 100 60 60 20 40 80 

Kpr [%] y 0 100 80 40 80 80 

 

Graf souvztaţnosti rizik 

Vypracováním grafu souvztaţnosti rizik jsou výsledky přehlednější a dají se snadno 

interpretovat. V této části přicházíme k získání výsledků, kterých jsme dosáhli s vyuţitím 

předchozích bodů. Výsledky analýzy vyjádříme grafem souvztaţnosti Kar a Kpr pro jednotlivá 

rizika. Na osu x naneseme body Kar, na osu y naneseme hodnoty Kpr a to vţdy pro jednotlivá 

rizika.  

Vyhodnocení grafu souvztaţností pomůţe stanovit významnost jednotlivých rizik podle 

jejich souvztaţností s ostatními riziky v daném systému. Toho se docílí rozdělením grafu na 

 4 základní oblasti osami O1 a O2. Tyto oblasti nám stanoví, jak významná rizika se v nich 

nacházejí.  

 

Poloha os se určí následujícím způsobem. Určíme spolehlivost systému a minimální a 

maximální hodnoty Kar a Kpr(Kar min, Kar max, Kpr min, Kpr max). Následně dosadíme do daných 

rovnic.  

s
KK

O arar

100
100 minmax

1    …. Poloha osy O1 (3) 

Kde s = spolehlivost (0  - 100) 

s
KK

O
prpr

100
100

minmax

2    …. Poloha osy O2 (4) 

Kde s = spolehlivost (0  - 100) [7] 
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Pro daný příklad je spolehlivost systému zvolena 80 %. 
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Graf č. 4 Výsledný graf analýzy souvztaţnosti 

 

Výsledný graf analýzy souvztaţnosti zařadil jednotlivá rizika činnosti do jednotlivých 

oblastí z hlediska závaţnosti a podle jejich vzájemné souvztaţnosti. 

  I. oblast -  primární i sekundární nebezpečná rizika 

II. oblast -  sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast -  primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast -  relativní bezpečnost 
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Zhodnocení analýzy rizika 

Na základě výše zmíněné analýzy lze určit primární a sekundární rizika při záchraně na 

jezech.  

Primární rizika 

 Utonutí – je definováno jako smrt udušením z důvodu nedostatku vzduchu. 

Tonutí označuje stav, kdy osoba tuto událost třeba i dočasně přeţije.  

Při utonutí dojde k nadechnutí většího mnoţství vody do plic a následně ke ztrátě 

vědomí z nedostatku kyslíku. K tomuto případu dochází převáţně pod vodní 

hladinou. Velmi rychle dochází k otoku plic, zvláště ve znečištěné nebo chemicky 

upravované vodě. K otoku plic můţe dojít i po několika hodinách po nehodě nebo 

i druhý den. 

Během tonutí dojde při vdechnutí malého mnoţství studené vody ke křeči 

hlasivek a tím k uzavření hrtanu. To znemoţňuje průchod vzduchu do plic a 

dochází k následnému dušení. Křeč hlasivek obvykle pomine, ještě neţ nastane 

ztráta vědomí. Křeč můţe způsobit u postiţeného paniku. K tomuto případu můţe 

dojít nejen pod vodní hladinou, ale i při činnostech na hladině.  

Utonutí můţe nastat při zásahu na jezech z důvodu uvíznutí pod vodní hladinou, 

ke kterému můţe dojít z důvodu zaklínění či zamotání pod konstrukci jezu, pod 

naplaveniny v jezu nebo pod vyčnívající stavební konstrukce jezu. Dále můţe být 

při zásahu na jezech zachránce vtaţen pod hladinu zachraňovanou osobou, 

vodním proudem nebo vírem. Utonutí můţe nastat i při ztrátě orientace ve vodním 

válci, kde můţe dojít i k úderu do hlavy a k následné ztrátě vědomí. Riziko 

utonutí se při dlouhodobě trvajícím zásahu zvyšuje s přibývající únavou a s 

ubýváním sil zasahujících. [9]  

 

Primární a sekundární rizika 

 Podchlazení – při dlouhodobém zásahu na jezech a na vodní hladině se nesmí 

opomíjet riziko podchlazení zasahujících. Podchlazení můţe nastat při 
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nedostatečném vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky. Hrozí 

převáţně v zimním a jarním období. Výdej tepla ve vodě je 200 x větší neţ na 

vzduchu. V ledové vodě nastává smrt z důvodu podchlazení do 30 min, kdy 

tělesná teplota klesne pod kritickou teplotu 35 °C. Účinkem chladu dochází 

nejdříve ke zblednutí kůţe a třesu, coţ nasvědčuje podchlazení a organismus se 

snaţí zabránit výdeji tepla.  Podchlazení můţe nastat jiţ při teplotách vody 20 °C. 

[12] 

 Úraz – představuje poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny nezávisle 

na vůli postiţeného.  Úraz při zásahu na jezech můţe mít fatální následky. Úraz 

zasahujícího můţe být způsoben nárazem na předmět, který vyčnívá ze stavební 

konstrukce jezu, úderem o dno nebo o navigaci jezu. Při zásahu můţe dojít také 

k úrazu o ostré předměty.  

 Ztráta orientace – můţe být příčinou mnoha úrazů při záchraně na jezech. Při 

ztrátě orientace ve vodním válci můţe dojít k zamotání do záchranných 

prostředků pouţívaných při záchraně.  

 Fyzické vyčerpání – hranice je stanovena schopností vyuţívat kyslík přiváděný 

do organismu dýcháním, pro přeměnu svalových tuků na energii potřebnou pro 

práci. Při nedostatku kyslíku pro spalování tuků dochází k vyuţití dalších zdrojů 

energie v organismu (cukry). Nebezpečí vyčerpání hrozí s ohledem na fyzickou 

kondici při extrémních výkonech a při dlouhodobém zatíţení bez doplňování 

zdrojů energie do organismu. [12] 

 

Relativní bezpečnost 

 Infekce - představuje proces, kdy se dostávají do styku mikroorganismy (bakterie, 

paraziti, viry) s hostitelským makroorganismem a vyvolávají onemocnění. 

Nebezpečí vzniká v letních měsících, kdy dochází k přemnoţení sinic a bakterií 

ve vodě. Nejedná se o ţivotně ohroţující situace, ale tyto mikroorganismy mohou 

vyvolávat alergické reakce (pálení očí, rýma, vyráţky). Při poţití infikované vody 

mohou nastat střevní potíţe. Při zásahu na jezech můţe dojít i ke kontaminaci 

nebezpečnou látkou. [12] 
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Závěr analýzy rizik 

Na základě výše zmíněné analýzy rizik činnosti při zásahu na jezech vyplývá, ţe největší 

riziko při práci na jezech představuje utonutí. Pro sníţení rizika utonutí je třeba dbát na 

dodrţování bezpečnosti při práci na vodní hladině a dodrţování termínu odborné přípravy 

jednotek PO pro práci na vodní hladině. Dalším závaţným rizikem při práci na jezech je dle 

analýzy souvztaţnosti podchlazení, úraz o stavební konstrukci jezu, ztráta orientace ve 

vodním válci a při dlouhodobých zásazích i moţnost fyzického vyčerpání zasahujících. 

Riziko podchlazení hrozí při práci na jezech při dlouhodobých zásazích převáţně v zimních a 

jarních měsících a při nedostatečné ochraně zasahujících. Riziko úrazu o stavební konstrukce 

jezu hrozí při jakémkoliv zásahu na jezu. Z konstrukce jezu vyčnívají různé zpevňující 

stavební prvky jezu. Při zásahu můţe dojít k poranění a následnému úrazu o tyto stavební 

prvky. Při zachycení ve vodním válci dochází k rotaci zasahujících ve válci a hrozí riziko 

ztráty orientace a následné poranění o konstrukce jezu. Při dlouhodobých zásazích hrozí 

fyzické vyčerpání zasahujících. Nejmenší riziko dle analýzy rizik je infekce. 

Pro zmenšení následků moţných rizik při práci na jezech je třeba při práci pouţívat 

kvalitní a certifikované záchranné a ochranné prostředky pro práci na vodní hladině. Pro 

sníţení rizika je nutné dodrţování a zkvalitnění odborné přípravy příslušníků jednotek PO pro 

práci na vodě.    

6.  Určení nebezpečných jezů v okrese Šumperk 

V daném území se rozprostírá hustá vodní síť. Je tvořena říčkami, potoky a řekami. 

Největší řekou, která protíná celý okres je největší moravská řeka Morava. Další říčky, na 

kterých se vyskytují jezy, jsou Desná, Moravská Sázava, Třebůvka a Branná. Na ostatních 

říčkách v okrese se vyskytují různé vodní stupně.  

6.1 Rozdělení nebezpečných jezů podle tvaru spádové desky 

Podle tvaru spádové desky se odvíjí nebezpečnost jezu. Podle tvaru lze určit chování 

vody v podjezí a určit tak hrozící nebezpečí. Tvar spádové desky zásadním způsobem 

ovlivňuje také překonání jezu.   
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Kolmá spádová deska s lomovým kamenem v podjezí 

Lomový kámen v podjezí prodluţuje ţivotnost jezu, nedochází k podemletí jezu v podjezí. 

Lomový kámen sniţuje energii padající vody.  Můţe brzdit odtok vody při zvýšeném průtoku. 

Můţe působit také preventivně, vodáci při splavení jezu neriskují poškození lodě.   

Při splavení jezů s kolmou spádovou deskou dojde na koruně jezu ke sklonění lodě 

prudce dolu a zaboření lodě do vývařiště. Následně dojde k vynoření a ke změně stability a 

směru lodě. Hrozí vypadnutí posádky do vodního válce. 

Kolmá spádová deska loď zpomaluje a způsobí ztrátu rychlosti, kterou loď potřebuje 

k překonání vývařiště pod jezem. Obrázek č. 14 zobrazuje kolmou spádovou desku. [5]  

 

Obr. č. 14 Kolmá spádová deska [5] 

Šikmá a parabolická spádová deska  

Nad jezem se obvykle vytváří vzdutí a následně na koruně jezu dochází ke zvýšení 

rychlosti vodního proudu. 

Při splavení jezu s kolmou nebo parabolickou spádovou deskou hrozí vetší nebezpečí neţ 

při splavení kolmé spádové desky. Při sjíţdění loď nabírá rychlost a zanořuje se do vývařiště, 

v této době můţe záď lodě být opřena o spádovou desku. Při vynoření můţe uhnout loď do 

strany a to vede ke ztrátě stability lodě. To můţe vést k následnému  překlopení posádky lodě 

do vývařiště. [5]  
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Obr. č. 15 Šikmá spádová deska [5] 

 

Obr. č. 16 Parabolická spádová deska [5] 

6.2   Jezy na Moravě 

Řeka Morava je největší a nejdelší tok v daném území. Pramení pod Kralickým 

Sněţníkem (1 423 m n. m.) a pramen je ve výšce 1 370 m n. m. Protéká přes Mohelnickou 

brázdu, nejprve Hornomoravským a pak Dolnomoravským úvalem. Ve svém horním úseku 

protéká řeka Morava úzkým údolím aţ k soutoku s Desnou u Postřelmova, kde se náhle 

otevírá široké údolí se záplavovým územím. Kolem Litovle pak Morava protéká malebným 

Litovelským Pomoravím. Pod Olomoucí se stéká se svým největším přítokem, řekou Bečvou. 

S řekou Dyjí se stéká v místě, kde opouští území České republiky, na hranici s Rakouskem v 

nadmořské výšce cca 150 m n. m. Morava je nejdelší moravskou řekou vůbec, je 

levostranným přítokem Dunaje, do kterého se vlévá na hranicích Slovenska a Rakouska pod 

Děvínem. [10] 
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Ve vymezeném území řeka Morava protéká od svého pramene aţ do Moravičan, ke 

hranici okresu Šumperk. Vzdálenost těchto míst dle kilometráţe řeky Moravy je 80 km.  

 Jez Moravičany 

Jedná se o malý betonový jez s kolmou spádovou deskou. Říční koryto je v místě 

jezu široké 30 m a je rozděleno pilířem ţelezničního mostu. Levý břeh jezu je obloţen 

kamenem do výšky 3 m. Toto obloţení začíná 25 m před jezem a končí v úrovni jezů. 

Pravý břeh je obloţen kamenem do výšky 3m, obloţení začíná 40 m před jezem a 

pokračuje 20 m za jez ve směru toku. Na pravém břehu je limnigrafická stanice na 

měření průtoků v řece. Těsně před jezem je ţelezniční most, který je součástí 

ţelezniční trati mezi Prahou a Ostravou. 80 m za jezem se do řeky Moravy jako 

pravostranný přítok vlévá říčka Třebůvka. Jez se nachází na 273 ř. km řeky Moravy. 

Přístupová cesta k jezu je po zpevněné polní cestě od ţelezniční stanice 

v Moravičanech. Polní cesta končí na pravém břehu řeky u limnigrafické stanice. 

Plocha mimo polní cestu je nezpevněná. Levostranný přístup k jezu není moţný.  

Jez není nebezpečný. Při malé vodě se vytváří malý vodní válec, který není 

nebezpečný. Při zvýšeném průtoku se vytváří dlouhé vývařiště, které není nebezpečné.  

  Jez Mohelnice 

Jedná se o zdrsněný betonový jez s šikmou spádovou deskou. V podjezí je velké 

mnoţství lomového kamene, které můţe představovat nebezpečí. Šířka jezu je 13 m a 

výška 0,5 m.  Levý břeh jezu je obloţen kamenem do výšky 4 m. Toto obloţení začíná 

13 m před jezem a pokračuje aţ za jez do vzdálenosti 50 m. Pravý břeh je obloţen 

kamenem do výšky 4 m, obloţení začíná 13 m před jezem. 30 m od jezu se do Moravy 

vlévá jako pravostranný přítok říčka Mírovka. Celá tato vzdálenost od jezu k přítoku je 

obloţena kamenem. Jez se nachází v blízkosti Mohelnického a Moravičanského 

jezera. Jez se nachází na 276 ř. km řeky Moravy.  

Přístupová cesta k jezu je z obou stran po louce. Sjezd na louku na pravou stranu 

jezu je ze silniční komunikace Mohelnice – Uničov za mostem přes říčku Mírovka ve 

směru Uničov odbočit vpravo a dále přes louku po nezpevněné cestě 280 m podél 

říčky Mírovky aţ k jezu. Sjezd na pravou stranu jezu je moţný také ze silniční 
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komunikace ihned za mostem přes řeku Moravu ve směru Uničov odbočit vpravo a 

dále přes louku podél řeky 320 m k levé straně jezu.  

Jez můţe být nebezpečný z důvodu velkého mnoţství lomového kamene v podjezí 

a při velké vodě vytváří těţkou peřej, která je obtíţná pro sjíţdění.  Můţe také dojít 

k zachycení pod lomový kámen. Při zachycení naplavených stromů hrozí naplavení 

pod strom a moţnost utonutí.  

 Jez Třeština 

Jedná se o stupňovitý jez. Jednotlivé stupně jsou vytvořeny pomocí ţelezných 

profilů ve tvaru I v korytě řeky. Výška jezu je 1,6 m a šířka 42 m. V jezu je velké 

mnoţství lomového kamene a často se na jezu vyskytuje velké mnoţství naplavenin. 

Těsně před jezem v pravé části začíná náhon na MVE. Břehy jezu jsou zpevněny 

kamenem. Jez se nachází na 280,7 ř. km mezi loukami u obce Třeština. 

Přístup k jezu je přes levý břeh ze sousední louky. Nájezd na louku je moţný ze 

silnice spojující obce Třeština – Bohuslavice před osadou Háj. 

Jez můţe být nebezpečný z důvodu velkého mnoţství lomového kamene v podjezí 

a z důvodů vyčnívajících ţelezných pilířů, které tvoří korunu jezu.  Můţe také dojít 

k zachycení pod lomový kámen nebo k úrazu o ţelezný pilíř. 

 Jez Třeština – Háj 

Pevný betonový jez s dvěma stupni. První stupeň s kolmou spádovou deskou, na 

kterou navazuje stupeň druhý, s šikmou spádovou deskou. Výška jezu je 2,6 m, šířka 

36 m včetně propusti, která je součástí levé strany jezu. Navigaci jezu tvoří betonové 

zídky. Na levé straně jsou v zídce schody. V levé části před jezem se nachází stavidlo 

a také náhon na MVE. Břehy v podjezí jsou zpevněny lomovým kamenem. Okolí jezu 

tvoří kleští a travnatý porost. Jez se nachází na 283,9 ř. km řeky Moravy. 

Přístup k jezu moţný z levé strany přes louku. Vjezd na louku je kolem MVE 

v osadě Třeština – Háj. Druhý moţný přístup je přes ochrannou hráz, která je součásti 

břehu řeky. Přístup na hráz vede přes polní cestu, na kterou se odbočuje ze silnice 

Třeština – Bohuslavice po 150 m za osadou Háj vlevo. 
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Jez je nebezpečný i při malé vodě. Při velké vodě se pod druhým stupněm vytvoří 

velmi silný a nebezpečný vodní válec. Další nebezpečí představují stavidla, která jsou 

součástí jezu. Můţe dojít ke staţení a zaklínění pod stavidla.  

 

Obr. č. 17 Jez Třeština Háj 

  Jez Lukavice 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou. Navigaci jezu tvoří malé betonové 

zídky. Těleso jezu vyztuţeno ţeleznými profily. V pravé části před jezem se nachází 

náhon do závodu Olšanských papíren v Lukavici. Pod jezem jsou břehy zpevněny 

lomovým kamenem. Výška jezu je 0,6 m a šířka 34 m. Jez se nachází na 288 ř. km 

mezi loukami před obcí.  

Přístupová cesta k jezu je moţná z pravé i levé strany. Na pravou stranu moţný 

příjezd přes louku. Vjezd na louku ze silnice Lukavice – Bohuslavice a dále podél 

řeky proti proudu k jezu. Příjezd na pravou stranu je moţný přes polní cestu kolem 

Olšanských papíren přes most náhonu a dále po polní cestě k jezu.  
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V podjezí se tvoří malé vývařiště, které není nebezpečné. Při velké vodě se můţe 

tvořit malý vodní válec. Nebezpečí na jezu představují naplaveniny. Můţe dojít 

k zachycení a následnému utonutí.    

  Jez Chromeč 

Jedná se o pevný betonový jez s dvěma stupni. První stupeň s  šikmou spádovou 

deskou, na kterou navazuje stupeň druhý s deskou kolmou. V podjezí se vyskytuje 

velké mnoţství lomového kamene a vytváří se nebezpečné vývařiště. Výška jezu 3,2 

m a šířka 14 m. Navigaci jezu tvoří do vzdálenosti 12 m od koruny jezu ţelezné pilíři 

ve tvaru I. Nad jezem je lávka, uzamčená z obou stran. Na lávce zavěšeny do koryta 

řeky ţelezné tyče. V levé části jezu stavidlo s náhonem do MVE. Pravý břeh v podjezí 

zpevněn lomovým kamenem.  

Jez se nachází v blízkosti ţelezniční zastávky Bludov – lázně na 307,5 ř. km. Okolí 

jezu tvoří lesní vegetace a přilehlá louka. Moţný přístup k jezu je na levý i pravý břeh. 

Jez je z důvodu vytváření nebezpečného vývařiště a z velkého mnoţství lomového 

kamene v podjezí velmi nebezpečný. Nebezpečí představuje i ţelezná navigace jezu, 

která ztěţuje záchranu. Nebezpečí představuje i konstrukce lávky nad jezem, moţné 

zaklínění pod konstrukci.  
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Obr. č. 18 Jez Chromeč 

 Jez Olšany I 

Jez na 311 ř. km řeky Moravy. Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou. 

Korunu jezu tvoří ţelezné profily v korytě řeky. Spádová deska je vytvořena 

z kamenné dlaţby. V pravé části před jezem se nachází náhon do OP papíren. Pravá 

strana navigace jezu je součásti náhonu a je vyztuţená ţeleznými profily tvaru I. Levý 

břeh je upraven kamennou dlaţbou v délce 13 m před jezem a 15 m za jezem. Výška 

jezu je 0,5 m a šířka 14 m.  

Přístup k jezu je moţný z areálu OP papíren na pravý břeh jezu. Přístup na levý 

břeh jezu je moţný po ochranné hrázi od obce Bohutín proti směru toku. Jez ve 

vzdálenosti 500 m od obce Bohutín. 

Jez není nebezpečný. Při malé vodě se můţe vytvářet malý vodní válec. Při velké 

vodě se z jezu vytvoří vodní stupeň.  
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  Jez Olšany II 

Pevný betonový jez s dvěma stupni. První stupeň s  parabolickou spádovou deskou, 

na kterou po 1,5 m šikmého sklonu navazuje stupeň druhý s deskou kolmou. V podjezí 

pod druhým stupněm se vytváří dlouhé silné vývařiště. Výška jezu je 1,1 m a šířka 16 

m. Navigaci jezu tvoří vysoké betonové zídky, které začínají 10 m před jezem a 

pokračují aţ 15 m za jez. Pod druhým stupněm vytvořena vana z kamenné dlaţby do 

vzdálenosti 7 m od jezu. Břehy toku za navigací jsou zpevněny lomovým kamenem.  

Jez se nachází nad OP papírny Olšany v lesní vegetaci na 312,1 ř. km. Přístup 

k jezu je moţný na pravý i levý břeh po nezpevněných cestách přes louky. 

Jedná se o velmi nebezpečný jez. Při malé vodě vzniká v podjezí dlouhé a silné 

vývařiště. Při velké vodě vzniká v podjezí silný vodní válec.  

 

Obr. č. 19 Jez Olšany 
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 Jez Bartoňov 

Pevný ţelezobetonový jez s kolmou spádovou deskou. V pravé části jezu náhon se 

stavidlem. Navigaci jezu tvoří vysoké betonové zídky. Na levém břehu nepouţívané 

mlýnské kolo. Z tělesa jezu vystupují ţelezné drţáky. V těsné blízkosti nad jezem 

silniční most. Šířka jezu je 18 m včetně náhonu.  

Přístupová cesta k jezu vede ze silniční cesty Ruda nad Moravou – Bartoňov. 

Přístup moţný přes lávku náhonu na pravý břeh jezu. 

Jez není nebezpečný. Při velké vodě se vytváří malý vodní válec.  

 Jez Ruda nad Moravou 

Pevný betonový jez na 315,5 ř. km s kolmou spádovou deskou a s vanou v podjezí. 

V koruně jezu ocelová klapka. Pod jezem se vytváří vodní válec a silné vývařiště. 

Vana pod jezem je vydláţděna kamenem a její hloubka je 1 m. Výška spádové desky 

jezu je 1,5 m, šířka jezu včetně propusti je 34 m. V pravé části jezu je štěrková propust 

a náhon se stavidlem do MVE. Navigaci jezu tvoří malé betonové zídky. Okolí jezu 

tvoří lesní vegetace. Oba břehy za jezem jsou zpevněny lomovým kamenem.  

 Jez v těsné blízkosti ţelezniční stanice Ruda nad Moravou. Přístup k jezu moţný 

na pravý břeh přes lávku náhonu. Přístupová cesta k jezu vede ze silnice spojující obce 

Ruda nad Moravou – Hrabenov po nezpevněné polní cestě pod ţelezničním násypem. 

Z důvodu silného vývařiště a tvoření vodního válce pod jezem je jez velmi 

nebezpečný. Další nebezpečí představuje stavidlo u náhonu, kde můţe dojít 

k natáhnutí a zaklínění pod stavidlo.  
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Obr. č. 20 Jez Ruda nad Moravou 

  Jez Alojzov 

Jedná se o kamenný stupeň s rozpadající se navigací. Korunu jezu tvoří ţelezné 

profily. V podjezí se vyskytuje velké mnoţství lomového kamene. V pravé části před 

jezem náhon se stavidlem. Okolí jezu tvoří lesní vegetace. Jez se nachází v těsné 

blízkosti ţelezniční trati na 317 ř. km.  

Přístupová cesta k jezu vede na pravou stranu, ze silniční komunikace Ruda nad 

Moravou - Hanušovice. U campingu Alojzov odbočit vpravo, ve směru Hanušovice, 

na louku a odtud 100 m podél potoka k jezu.  

  Jez není nebezpečný. Moţné nebezpečí při velké vodě, kdy vzniká v podjezí vodní 

válec. Moţné nebezpečí představuje i lomový kámen a naplaveniny v podjezí.  
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 Jez Bohdíkov 

Jedná se o pevný stupňovitý betonový jez na 320,5 ř. km v centru obce Bohdíkov. 

Na první stupeň s dlouhou šikmou spádovou deskou navazuje druhý stupeň s deskou 

kolmou. 50 m před jezem na levém břehu začíná betonová navigace, která pokračuje 

po celé délce levého břehu v obci Bohdíkov. Pravou navigaci jezu tvoří kamenná zeď. 

Za jezem je pravý břeh zpevněn lomovým kamenem a lesní vegetací. Výška jezu je 

1,8 m a šířka 24 m.  

 Jez lehce dostupný z místní silniční komunikace v obci Bohdíkov. 

Jez není nebezpečný. Při velké vodě se pod jezem vytváří nepříjemný vodní válec. 

Při malé vodě dochází k tvorbě nepříjemného vývařiště.  

 Jez Hanušovice 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou, s vanou v podjezí a s nebezpečným 

vývařištěm pod jezem. Výška spádové desky je 2,6 m, šířka jezu včetně propusti je 23 

m. Součásti jezu je v levé části propust se stavidlem. Na tuto propust navazuje náhon 

potoka do MVE, který je pro regulaci průtoku opatřen stavidlem. V těsné blízkosti 

jezu se do řeky Moravy vlévá levostranný přítok -říčka Krupá. V blízkosti jezu se 

nachází ţelezniční most na ţelezniční trati Hanušovice – Staré Město.  Navigaci jezu 

tvoří vysoká kamenná zeď, která začíná 10 m před jezem a končí 20 m za jezem. Pod 

jezem je dno koryta řeky vydláţděno kamennou dlaţbou v délce 7 m. Za jezem se 

v korytě řeky vyskytuje lomový kámen a na řece pod jezem jsou menší peřeje. Jez se 

nachází na 329,8 ř. km řeky Moravy.  

Přístup k jezu je moţný ze silnice, která vede v těsné blízkosti jezu a je spojnicí 

mezi městy Hanušovice - Králíky. V blízkosti jezu je kamenolom Hanušovice a 

ţelezniční stanice Hanušovice – zastávka. 

Jedná se o velmi nebezpečný jez z důvodu nebezpečného vývařiště pod jezem a 

z důvodu vytváření vodního válce při zvýšeném průtoku. Moţná nebezpečí představují 

i stavidla, kde hrozí moţnost zaklínění. 
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Obr. č. 21 Jez Hanušovice 

 

6.3  Jezy na Desné 

Řeka Desná vzniká soutokem potoků Hučivá a Divoká Desná a odvodňuje severozápadní 

část Jeseníků. Je levostranným přítokem řeky Moravy. Řeka Desná je jedním ze tří větších 

toků, které přibírá Morava v Jeseníkách. Pramenní v oblasti jiţně od Pradědu v Hrubém 

Jeseníku na svahu Kamzičníku (1 419 m n. m.) v nadmořské výšce cca 1 333 m n. m. Od 

pramene, kde má charakter prudké horské bystřiny s kamenitým korytem, nabírá 

severozápadní směr, následně se stáčí přímo na západ a od Koutů nad Desnou pokračuje 

jihozápadně směrem k Šumperku.  Zde řeka jiţ ztratila přírodní podobu a stává se z ní 

regulovaný tok. Rychlost toku se příliš nemění, ikdyţ koryto řeky se rozšiřuje. U Postřelmova 

se v nadmořské výšce cca 281 m n. m. vlévá do řeky Moravy. [10] 

 Jez Sudkov I 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou o délce 12 m.  Výška jezu je  

3,5 m, šířka 18 m. Navigaci tvoří betonové zídky. V levé části před jezem je náhon se 
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stavidlem. Nad náhonem se nachází ţelezná lávka. Korunu jezu tvoří ţelezná traverza. 

Spádová deska je tvořena zdrsněnou kamennou dlaţbou. V podjezí se vytváří 

vývařiště. Břehy za jezem zpevněny lomovým kamenem.  

Jez se nachází na 1,4 ř. km v blízkosti restaurace U Adély v obci Sudkov. 

Přístupová cesta vede ze silniční komunikace Sudkov – Postřelmov. U restaurace U 

Adély odbočit vpravo za mostem po nezpevněné cestě podél náhonu 30 m k levé 

straně jezu.  

Jez není nebezpečný. Moţné nebezpečí představují naplaveniny na spádové desce 

jezu.  

 Jez Sudkov II 

Jedná se o zdrsnění kamenný jez s lomovým kamenem v podjezí. Navigace jezu a 

břehy v podjezí tvořeny lomovým kamenem. Jez se nachází v polích za obcí Sudkov 

na 4,3 ř. km. Okolí jezu obou břehů tvoří lesní niva. 

Příjezdová cesta k jezu vede pouze přes zemědělskou půdu od obce Sudkov 

Jez není nebezpečný. Za velké vody se jez mění ve vodní stupeň.  

 Jez Šumperk – Moravolen 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou. Korunu jezu tvoří dřevěné trámky 

o rozměru 30 x 30 x 200 cm. Spádová deska z betonu a v podjezí betonová vana o 

hloubce 1 m a délce 2 m. Navigaci tvoří na levé straně jezu vysoká betonová zídka, 

která začíná 15 m před jezem a pokračuje 30 m za jez. V pravé části se před jezem 

nachází náhon se stavidlem do MVE. V pravé části jezu je propust se stavidlem. Oba 

břehy za jezem zpevněny lomovým kamenem. Okolí jezu tvoří lesní a pobřeţní niva.  

Přístup k jezu je moţný z pravého břehu po zpevněné místní účelové komunikaci.  

Jedná se o nebezpečný jez. Při velké vodě se v podjezí vytváří nebezpečné a dlouhé 

vývařiště. Další nebezpečí představuje propust se stavidlem v pravé části jezu, kde 

hrozí zaklínění pod stavidlo.  
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Obr. č. 22 Jez Šumperk Moravolen 

 Jez Šumperk 

Pevný betonový jez s parabolickou spádovou deskou. Navigaci tvoří vysoké 

betonové zídky, které začínají 50 m před jezem a končí 45 m za jezem. V podjezí 

vytvořena betonová vana, kde se tvoří vodní válec. V pravé části před jezem začíná 

náhon do MVE. Po 3 m v náhonu je dřevěné stavidlo. V pravé části jezu je otevřená 

propust, kterou je moţné uzavírat stavidlem. Spádová deska z hladké kamenné dlaţby.  

Výška jezu je 2,4 m, šířka 24 m včetně propusti. 

Přístupová cesta k jezu moţná z pravé i levé strany. Na pravý břeh vede zpevněná 

cesta kolem garáţí a přes lávku náhonu. Odbočka z hlavní silnice před mostem přes 

řeku Desnou odbočit vpravo. Dále podél toku řeky 350 m k jezu.  Na levý břeh ulička 

křovím podél plotu oploceného areálu ze silnice Šumperk – Třemešek.  

Jedná se o velmi nebezpečný jez z důvodu vytváření dlouhého a silného vývařiště 

pod jezem. Za velké vody v podjezí vzniká vodní válec.  
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Obr. č. 23 Jez Šumperk 

 Jez Vikýřovice 

Pevný betonový jez s kolmou spádovou deskou výšky 2 m. Navigaci jezu tvoří 

betonová zídka, která začíná 15 m před jezem. Součástí pravého břehu navigace je 

MVE. V podjezí vybetonovaná deska, která po 10 m končí a na jez navazuje menší 

vodní stupeň výšky 0,5 m. Břehy pod jezem tvoří šikmé betonové zídky do 

vzdálenosti 15 m. Dále břeh zpevněn lomovým kamenem. Na obou březích betonové 

schody k řece. 

Příjezdová cesta k jezu vede přes nezpevněnou polní cestu na pravý břeh jezu. 

Odbočka na polní cestu z hlavní komunikace v obci Vikýřovice. 

Jez není nebezpečný. Při velké vodě se pod jezem vytváří vývařiště. 
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 Jez Rapotín 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou a lomovým kamenem v podjezí. 

Levou stranu navigace tvoří betonová zídka, které začíná 40 m před jezem a za jez 

pokračuje po celé délce řeky Desné v obci Petrov. Pravá strana navigace je 

z betonových panelů, které začínají 15 m před jezem a končí 10 m za jezem. Vlevo 

před jezem se nachází náhon do MVE opatřen mříţí elektronicky ovládanou pro 

regulaci průtoku v náhonu. Ţelezná lávka nad jezem je v majetku vlastníka MVE. 25 

m za jezem na levém břehu vyústění náhonu z MVE. 

Přístup k jezu moţný z místní komunikace na levou stranu jezu přes pozemek 

MVE. Z důvodu vysoké navigace je špatná dostupnost jezu ze břehu.  

Jez není nebezpečný. Při velké vodě se nevytváří vodní válec a jez se mění v malý 

vodní stupeň. 

 

6.4  Jezy na Moravské Sázavě 

 Jedná se o moravský tok pramenící v Čechách na úbočí Bukové hory (958 m n. m.) 

poblíţ Čenkovic, v nadmořské výšce cca 794 m n. m. Na horním toku má jiţní směr, protéká 

Výprachticemi a geomorfologickým celkem Lanškrounská kotlina. Poblíţ obce Krasíkov se 

řeka dostává do údolí oddělující Zábřeţskou a Hanušovickou vrchovinu. Protéká Tatenicemi a 

Hoštějnem, kde se stáčí na východ a dále pokračuje Přírodním parkem Březná a u Zábřehu se 

dostává do Hornomoravského úvalu. Do řeky Moravy jako pravostranný přítok ústí u obce 

Rájec u Zábřehu v nadmořské výšce cca 264 m n. m. [10]  

 Jez Rájec 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou. Spádová deska tvořena z lomového 

kamene. Pod jezem se tvoří vývařiště. Šířka jezu je 16 m. Navigaci jezu tvoří kamenné 

zídky. V pravé části jezu se nachází náhon se stavidlem. Oba břehy pod jezem 

zpevněny lomovým kamenem. Okolí jezu tvoří lesní niva. Pravý břeh před jezem je 

vyvýšen a je součástí ochranné hráze obce Rájec.   
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Jez se nachází v polích u obce Rájec. Přístupová cesta k jezu je po nezpevněné 

polní cestě pod ochrannou hrází obce Rájec. Polní cesta vede mezi korytem řeky a 

ţelezniční tratí směr Ostrava - Praha. Příjezdová cesta je na pravý břeh jezu. 

 Jez Zábřeh – Ráječek 

Jedná se o betonový jez s parabolickou spádovou deskou. Výška jezu je 3 m, šířka 

16 m.  V podjezí betonová vana, hloubka 1,2 m a délka 4 m. V podjezí se tvoří dlouhé 

vývařiště, z kterého nelze vyplavat.  Na pravé straně jezu se nachází štěrkovna a z této 

strany není moţný přístup k jezu. Před jezem je na pravé straně náhon, který vyúsťuje 

10 m za jezem. Navigaci jezu tvoří nízká betonová zídka, 8 m před jezem a 20 m za 

jezem jsou břehy zpevněny kamennou dlaţbou. Dále po toku oba břehy zpevněné 

lomovým kamenem.  

Jez se nachází v blízkosti vlakového nádraţí Zábřeh na Moravě. Jez je lehce 

přístupný z levého břehu. Na levém břehu je umístěna cedule se zákazem vstupu na 

jezové těleso.     

Jedná se o velmi nebezpečný jez, z důvodu širokého a velmi silného vývařiště. Při 

velké vodě se pod jezem vytváří silný vodní válec.  
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Obr. č. 24 Jez Zábřeh 

 Jez Lupěné  

Jedná se o stupňovitý betonový jez. První stupeň s parabolickou spádovou deskou a 

druhý s kolmou spádovou deskou. Výška prvního stupně je 3,2 m, následuje kamenná 

dlaţba o délce 6 m a dále kolmý jez o výšce 1m. Pod druhým stupněm se nachází 

velké mnoţství lomového kamene. Šířka jezu je 18 m. Na pravé straně jezu se nachází 

skalní masiv s lesním porostem a přístup z této strany není moţný. V levé části před 

jezem ústí do řeky levostranný přítok Nemilka a je zde náhon se stavidlem do MVE, 

která je v těsné blízkosti jezu. Součástí jezu je propust se stavidlem. Navigaci jezu 

tvoří vysoké betonové zídky. 20 m před jezem a 25 m za jezem je břeh zpevněn 

lomovým kamenem.   

Jez se nachází v blízkosti ţelezniční stanice Lupěné na ţelezniční trati ve směru 

Ostrava - Praha. Přístup k jezu z levé strany vede přes louku od ţelezniční stanice 

Lupěné, podél trati ve směru Zábřeh na Moravě, po polní cestě k MVE.  
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Jez můţe být nebezpečný při velké vodě. Tvoří se dlouhé vývařiště pod prvním 

stupněm. Pod druhým stupněm vzniká malý vodní válec.  

 

6.5 Jezy na Třebůvce 

Pramení v Třebovské pahorkatině u obce Křenov v nadmořské výšce 462 m n. m. Směr 

toku se mění z jihovýchodního na severovýchodní a u obce Moravičany ústí jako 

pravostranný přítok do řeky Moravy v nadmořské výšce 245 m n. m. Teče otevřenou 

krajinou. Některé úseky na toku jsou regulovatelné. [10] 

 Jez Vlčice I 

Jedná se o malý jez s šikmou spádovou deskou, kterou tvoří betonové panely, které 

jsou ve spodní části jezu zapřené o ţelezné pilíře. Koruna jezu vytvořena z dřevěných 

trámů s malými propustmi.  Na levé straně jezu se nachází náhon do areálu firmy 

(bývalá papírna). Moţná přístupová cesta k jezu vede přes řeku ze silnice nebo 

sloţitým lesním terénem přímo k jezu. Okolí jezu z pravé strany tvoří lesní niva, z levé 

strany je stavební objekt v areálu firmy. Navigaci jezu tvoří ţelezné profily tvaru I. 

Šířka jezu je 32 m. Výška jezu 2 m.  

Jez není nebezpečný.  

 Jez Vlčice II 

Malý betonový jez s šikmou spádovou deskou a lomovým kamenem v podjezí. 

Navigaci tvoří betonové zídky. Šířka jezu je 9 m a výška 1,5 m. Na levé straně je 

propust se stavidlem a náhon na MVE, který je moţno uzavírat stavidlem.  Přístup 

k jezu z pravé strany přes lávku náhonu. Okolí jezu tvoří z levé strany louka a pravou 

stranu tvoří lesní niva.  

Jez není nebezpečný.  

 Jez Loštice 

Pevný betonový jez s kolmou spádovou deskou. Koruna jezu z dřevěného kuţele. 

Navigaci tvoří betonová zídka. Šířka jezu je 12 m. Břeh za jezem zpevněn lomovým 

kamenem po obou stranách koryta řeky. Pod jezem se vytváří mělké vývařiště, ve 
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kterém se nachází velké mnoţství lomového kamene. Voda z jezu rychle odtéká a 

nevytváří vodní válec. 

Jez se nachází v obydlené oblasti, moţnost zkracování cesty přes jez.  120 m zpět 

proti toku se nad řekou nachází lávka pro pěší. Jez je dostupný z obou břehů ze 

zpevněných místních komunikací.  

Jez není nebezpečný.  

 

6.6 Jezy na Březné 

Březná je levostranným a největším přítokem Moravské Sázavy. Délka toku činí 31,3 km 

a protéká jen okresem Šumperk. Pramení v nadmořské výšce 850 m na jihovýchodních 

svazích Jeřábu. Protéká Moravským Karlovem, Bílou Vodou, Březnou, Štíty a Crhovem. V 

Hoštejně se vlévá jako levostranný přítok do Moravské Sázavy na jejím zhruba 17 ř. km. [10] 

 Jez Štíty 

Jez s kolmou spádovou deskou. Navigaci jezu tvoří 1,5 m vysoké betonové zídky. 

Pravý břeh před jezem tvořen betonovou zdí, která začíná 40 m před jezem. Výška 

spádové desky 1,2 m. V podjezí se tvoří malé vývařiště. Břehy pod jezem jsou 

zpevněny lomovým kamenem. 

Jez lehce přístupný z komunikace na ulici Potoční na pravý břeh.   

Jez není nebezpečný. Při velké vodě se vytváří dlouhé vývařiště. Z důvodu hloubky 

pod jezem můţe být jez nebezpečný při velké vodě.  

 Jez Drozdovská pila I 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou. Výška jezu 1 m. Navigaci jezu 

tvoří betonové zídky. V levé části před jezem náhon potoka se stavidlem. Břeh pod 

jezem zpevněn lomovým kamenem.  Okolí jezu tvoří lesní niva. 

Jez je dostupný se silnice Hoštejn- Štíty za osadou Drozdovská pila. Jez není 

nebezpečný. 
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 Jez Drozdovská pila II 

Pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou. Výška spádové desky 1 m. V pravé 

části jezu se nachází propust se stavidlem. Na propust navazuje stavidlo s náhonem 

potoka. Navigaci jezu tvoří betonové zídky. Břehy pod jezem zpevněny lomovým 

kamenem. Okolí jezu tvoří lesní niva.  

Přístup k jezu přes lávku náhodu ze silnice Hoštejn- Štíty. Jez není nebezpečný. 

 Jez Hoštejn 

Pevný betonový rozpadající se jez na 0,5 ř. km. Jez tvořen 3 kolmými stupni. 

Výška stupňů 2,5 m. V levé části jezu značně se rozpadající otevřená propust. 

Navigaci jezu tvoří betonové zídky. Břeh v podjezí zpevněn lomovým kamenem. Na 

jezu značné mnoţství naplavenin a vystupující zpevňující prvky konstrukce jezu.  

Jez je viditelný ze silničního mostu hlavní silniční komunikace Hoštejn – 

Lanškroun. Přístup k jezu z hlavní komunikace uličkou pro pěší kolem místního 

koupaliště na levý břeh. 

Jez není nebezpečný. Nebezpečí mohou představovat usazené naplaveniny na hraně 

jezu.    

 

Dále územím protékají další menší říčky, které jsou přítoky výše zmíněných řek. Tyto 

říčky jsou Hlučivá Desná, Merta, Krupá, Branná, Nemilka. Jedná se převáţně o horské toky, 

na kterých se nevyskytují jezy. Na říčkách je velké mnoţství horských stupňů a peřejových 

úseků.  
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7. Prostředky JPO  pro zásahovou činnost na jezech 

 

Prostředky  JPO pro zásahovou činnost na jezech jsou rozděleny na kategorie:  

 záchranná plavidla   

 ochranné prostředky  

 záchranné prostředky 

7.1 Záchranná plavidla 

U kaţdého plavidla se hodnotí tři základní vlastnosti. Hodnotící vlastnosti jsou rychlost, 

stabilita a obratnost. Vlastnosti jsou závislé na délce a šířce plavidla, podélném profilu 

plavidla, příčném profilu a na pevnosti plavidla. Uvedené vlastnosti jsou na sobě závislé a 

navzájem si někdy odporují. Čím delší a uţší plavidlo, tím je plavidlo rychlejší, ale má 

špatnou stabilitu. Kratší a širší plavidlo je stabilnější, ale jeho rychlost je niţší. [8]  

 Nafukovací plavidla 

Tuto skupinu plavidel pro potřeby jednotek PO představují rafty (čluny). Pro rafty je 

charakteristická jejich nízká hmotnost, snadná přenosnost, rychlá instalace. Jako pohon 

nejčastěji slouţí pádla. Výhodou raftů je, ţe je u nich konstrukčně upravena podlaha. V okraji 

nafukovací podlahy jsou vytvořeny otvory pro odtékání vody, která do raftu během pouţívání 

nateče. Rychlost odtékání závisí na velikosti otvorů v podlaze. Člun je rozdělen na vzduchové 

komory, tak aby při protrţení jedné komory byl schopen člun doplout ke břehu a nepotopil se. 

 

Obr. č. 25 Člun Pulsar [13] 
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Nevhodné plavidlo pro potřeby jednotek PO je člun Colorade. Záď člunu je otevřená, coţ 

způsobuje rychlejší odtékání vody, ale při přetíţení zádi je dno vlečeno pod hladinu. Je-li při 

záchraně z vodního válce zádí najeto do vodního válce, dojde k vniknutí většího mnoţství 

vody do člunu. Vniklá voda zvyšuje hmotnost člunu a sniţuje jeho obratnost.  

 

 

Obr. č. 26 Člun Colorado [13] 

 Pevná plavidla 

Do kategorie pevných plavidel se pro potřeby jednotek PO řadí pramice z plastu nebo 

kovu. Vyznačují se především vyšší hmotností, ale jejich konstrukce je odolnější. Jako pohon 

plavidla je vhodné pouţít motor. Pevná plavidla je vhodné nasadit tam, kde hrozí poškození 

konstrukce plavidla od překáţek, které jsou skryté pod vodní hladinou 

 

Plavidla pouţívaná pro potřeby jednotek PO musí být označena dle plavebního řádu a 

musí být vybavena odpovídajícími technickými a záchrannými prostředky. Rafty musí mít na 

boční stěně označení (HZS) a registrační číslo.   
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7.2 Záchranné prostředky  

Záchranné prostředky jsou určeny k pomoci při zajištění záchrany postiţených osob 

z vody. [8] 

 Házecí pytlík  

Nejpouţívanější záchranná pomůcka ve vodní turistice. Vyroben z nylonové tkaniny 

výrazné signální barvy. Je sešit do kuţelového nebo válcového tvaru a v jeho dně je umístěn 

nosný materiál, který slouţí pro plavbu pytlíku na vodní hladině. 

Dle velikosti se do něj smotá od 15 do 25 m (někdy i delší) plovoucího lana o průměru 

většinou 8 -12mm. Ve dně pytlíku je otvor, kterým je konec plovoucího lana vytaţen ven a je 

ukončen smyčkou do poutka. Poutko je opatřeno buţírkou pro lepší uchopení.  Druhý konec 

pytlíku slouţí pro ukládání plovoucího lana do pytlíku a je opatřen stahovacím provázkem.    

Pro pouţití při záchraně musí být známa nosnost plovoucího lana v házecím pytlíku.  

 

 

Obr. č. 27 a č. 28 Řez záchranným pytlíkem a záchranný pytlík [8] 

 Záchranný kruh 

Slouţí k tomu, aby udrţel na vodní hladině dospělou osobu. Je vyroben z pěnového 

polystyrénu, který nesaje vodu. Jeho hmotnost se pohybuje od 3 do 5 kg. Povrch kruhu je 

opatřen signální barvou a na čtyřech místech má přichycené lano pro zachycení tonoucích. 

Kruh házíme bočním obloukem nad tonoucího. Nevýhodou je jeho hmotnost, která při pouţití 

můţe při nepovedeném hodu ohrozit zachraňovaného. 
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 Záchranný míč 

Je z umělé nebo gumové hmoty do průměru 30 cm. Je umístěn do síťky s plovacím 

lanem. Výhodou je jeho malá hmotnost, takţe ho lze házet do větších vzdáleností a nehrozí 

nebezpečí při zásahu zachraňovaného. Hod provádíme horním nebo spodním obloukem. Lano 

musí být dostatečně volné v kličkách na druhé ruce. 

    Záchranný pás 

Pás z plovoucí pruţné hmoty, dlouhý cca 95 cm, 13 cm široký a 6 cm vysoký. Na jednom 

konci karabina a na druhém popruh s ocelovými krouţky, na které je navázáno 160 cm dlouhé 

plovací lano. Lze pouţít jako házecí pomůcka. Nevýhodou je jeho objem při manipulaci 

s ním. Lze pouţít i k zajištění vlastní bezpečnosti. 

 Karabiny 

Karabiny určené pro horolezectví nebo výškové práce z hliníkových slitin. Na karabině je 

vyznačena nosnost (pevnost v tahu). Na karabině jsou ještě čísla udávající příčnou pevnost 

karabiny a pevnost karabiny v podélném směru při otevřeném zámku.  

U záchranáře je minimální počet karabin 5 aţ 7 kusů. Pro tým záchranářů se tento 

minimální počet karabin násobí počtem osob v týmu.  Polovina z minimálního počtu musí být 

s pojistkou na zámku.  

 Záchranné lano 

Jako záchranná lana se pouţívají plovoucí lana. Jsou vyráběna z polypropylenových 

vláken, která mají nízkou měrnou hmotnost a taţnost do 30 %. Jako záchranná lana se 

pouţívají lana kroucená (stáčená) nebo splétaná. 

Lano kroucené je z vláken kroucených do příze, která se dále kroutí do pramenu a z nich 

zkroucením vzniká kroucené lano. Lano splétané sestává z více pramenů, kdy polovina 

pramenů je levotočivá a polovina pravotočivá. Z těchto pramenů se pak lano splétá. Se 

spletenými lany je lepší manipulace.  

Doporučený průměr pro záchranářské lano je od 10 do 12 mm. Doporučená délka lana je 

od 30 do 100 metrů. 



 

55 

 

Lze pouţít i plovací lano. Je vyrobeno z lehkých materiálů a má niţší nosnost v tahu 

(obvykle 10 kN) neţ lana ostatní. Jsou vhodná pro házecí pytlíky, jednoduché vyproštění. Pro 

záchranu, jištění, upoutaný raft se doporučuje pouţít lana statická. Statická pevnost lana se liší 

dle průměru a druhu pouţitého materiálu.    

 Nůţ v pevném pouzdře   

V případě nehody dává moţnost se uvolnit z lana, které se při nehodě omotalo kolem 

těla. Při práci záchranáře je nůţ vhodný pro práci s lanovým materiálem. 

Speciální noţe vyrobené z jednoho kusu oceli, s jednoduchou úpravou rukojeti. Špička 

noţe je upravena do tvaru špičky šroubováku. Ochrana před pobodáním, propíchnutím člunu 

nebo poraněním při manipulaci ve vodě.  

Výhodou pevného noţe je, ţe ho po vytaţení z pouzdra lze ihned pouţít. Lze nosit ve 

vestě záchranáře nebo v pouzdře na opasku.  

 Píšťalka 

Důleţitý prostředek pro upozornění v hlučném prostředí. Píšťalka vydává zvuk ve větších 

decibelech neţ lidský křik. Bývá upevněna na vestě.  

 Záchranná tyč 

Jednoduchá pomůcka z různých materiálů. Na jednom konci hák. Slouţí k podání 

tonoucímu o po zachycení k jeho vytaţení.    

7.3 Ochranné prostředky  

Ochranné prostředky jsou určené pro zásah na vodě a slouţí k ochraně před nebezpečím 

podchlazení zasahujících. [8] 

       Ochranný oblek 

Neoprenový (mokrý) oblek chrání před chladem a před moţným zraněním záchranářů 

při záchraně ve vodě. Oblek neomezuje při záchraně v pohybu.  Při pouţívání neoprenu se 

zvětšuje tělesný objem při malém navýšení hmotnosti, takţe oblek napomáhá v činnosti 

plovací vestě. 
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Při pouţití neoprenu se pod neoprenový oděv pouţívá další krycí vrstva, nejčastěji 

z elastického materiálu, který není savý. Pro záchranářskou činnost se pouţívá neopren 

tloušťky 5 mm.  

Suchý – jedná se o oblek, který je vyroben z vodotěsné tkaniny se zavařenými švy. U 

rukávů, nohavic a krku je oblek vybaven pryţovým těsněním, které brání průniku vody. Tento 

oblek dovoluje obléct pod oblek další tepelně izolační vrstvu (tepláky, bundu).  

Při netěsnosti nebo protrţení suchého obleku dojde k naplnění vodou a záchranář je při 

delším plavání táhnut ke dnu. Suchý oblek nenapomáhá v činnosti ochranné vestě.  

 Ochranné boty 

Jsou důleţitým ochranným prostředkem při vodní záchraně. Při dlouhodobé záchraně 

zamezí prochladnutí od nohou. Ochranné boty mají vyztuţené kotníky a jsou vybaveny 

protismykovou pevnou podešví.  

 

 

 

 

Obr. č. 29 Ochranné boty [14] 

   Ochranné rukavice 

Chrání před poraněním ruky a před chladem při dlouhodobé záchraně ve vodě. Při 

záchraně ve vodě se pouţívají nepromokavé rukavice s protiskluzovou úpravou na dlani.  

 Plovací vesta 

Plovací vesta chrání záchranáře při záchraně před nárazy, tepelně jej izoluje a především 

nadnáší. Tvar vesty musí zajišťovat, aby při práci ve vodě nedošlo ke sklouznutí z těla při 

pádu do vody. Náplň plovací vesty je nenasákavá, pruţná a měkká. Náplň je ve vestě 

umístěna tak, ţe při bezvědomí postiţeného má obličejovou část nad hladinou. 

Pouţívá se vesta s bezpečnostním popruhem. Popruh opatřen přezkou a je umístěn ve 

výšce prsou. Uprostřed zad vesty je upínací krouţek pro karabinu. V případě nebezpečí lze 

přezku na prsou odepnout a z vesty se vyvléci. Popruh s přezkou musí splňovat minimální 
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pevnost v tahu 5000 N. Při povolování přezky nesmí být vyvíjena větší síla neţ  

200 N.   

  

Obr. č. 30 Plovací vesta [14] 

 Ochranná přilba 

Ochranná přilba musí chránit spánky, zátylek a temeno hlavy. Při pouţití nesmí bránit ve 

výhledu záchranáře. Při záchranné činnosti se musí vţdy pouţít.  

Ochranná přilba musí být odolná proti sesmeknutí, pohodlná na nošení, musí být 

vybavena nastavitelnou velikostí, dostatečně provzdušněná a akustická. Popruhy na ochranné 

přilbě musí splňovat min. pevnost v tahu (500 N). 

K výrobě ochranných přileb se pouţívají termoplasty, laminát a kombinace  

kevlar – uhlík. Výplň přilby je vyrobena z pěnových polyuretanových materiálů. 

 

Obr. č. 31 Ochranná přilba [14] 
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8. Pasporty nebezpečných jezů v okrese Šumperk 

8.1 Jez Třeština – Háj 

Nebezpečný jez se nachází v katastrálním území obce Třeština v místní osadě Háj. Jez na 

283,9 ř. km řeky Moravy. V blízkosti jezu se nachází MVE, která je v majetku ENERGO – 

PRO Svitavy.  Správce MVE a jezu je pan Bureš. Od jezu vede náhon do MVE Třeština Háj. 

GPS souřadnice jezu jsou 49°48'24.3" N; 16°56'16.30" E. 

Jedná se o pevný betonový jez s dvěma spádovými stupni. První stupeň představuje 

kolmou spádovou desku, na kterou navazuje s šikmou spádovou deskou stupeň druhý. 

Obrázek č. 32 schematicky znázorňuje tvar spádové desky.  V levé části jezu se nachází 

propust se stavidlem o šířce 4 m. Součásti stavidla je dřevěná lávka, které přemosťuje propust. 

Výška obou stupňů jezu je 2,6 m, šířka celého jezu včetně propusti je 36 m. Navigaci jezu 

tvoří na obou březích betonové zídky. Na levé straně jsou v navigaci schody, na které 

navazuje lávka nad propustí. V těsném sousedství jezu na levé straně je stavidlo s náhonem do 

MVE. Šířka stavidla je 9 m a je rozděleno na 3 samostatně uzavíratelné části. Součástí 

stavidla je betonová lávka, která přemosťuje náhon k MVE.  

 

Obr. č. 32 Tvar spádové desky jezu Třeština Háj 

Přístupové cesty k jezu pro sloţky IZS vedou jen na levý břeh jezu. První přístupová 

komunikace vede od MVE v osadě Třeština Háj přes most náhonu na louku. Na konci mostu 

přes náhon je uzamčená závora. Na začátku louky odbočit vpravo po nezpevněné cestě skrz 

louku a pod hrází náhonu MVE k jezu. Vzdálenost od MVE k jezu je 500 m. Druhá moţná 

přístupová cesta je přes ochrannou hráz, která je součástí levého břehu řeky Moravy. Přístup 

na hráz ze zpevněné polní cesty, na kterou se odbočuje ze silnice Třeština – Bohuslavice po 
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180 m za osadou Háj ve směru Bohuslavice vlevo. Dále podél potoka pod ochrannou hráz. 

Nájezd na ochrannou hráz je opatřen uzamčenou závorou. Šířka ochranné hráze je 3,2 m a 

povrch je opatřen jemným štěrkem. Přístupová cesta přes ochrannou hráz vede k levému 

břehu nadjezí a k náhonu se stavidlem do MVE. Náhon moţno překonat po betonové lávce, 

která je součástí stavidla. Obrázek č. 33 schematicky zakresluje dojezdové trasy pro sloţky 

IZS při zásahu na nebezpečném jezu. Pro příjezd k jezu se doporučuje pouţít přístupovou 

cestu kolem MVE v osadě Třeština Háj z důvodu lepší dostupnosti techniky, kterou je nutno 

pouţít při zásahu na jezu.    

 

Obr. č. 33 Příjezdová cesta k jezu Třeština Háj [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu Třeština 

Háj předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany HZS Olomouckého 

kraje z PS Zábřeh, jednotka sboru dobrovolných hasičů města Mohelnice, jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce Lukavice a místně příslušná jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce Třeština. Technické prostředky pro zásah na vodě má ve své výbavě jen jednotka PO 

z PS Zábřeh a dobrovolná jednotka města Mohelnice. 
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Před příjezdem jednotek PO na místo zásahu nutno informovat Povodí Moravy o otevření 

uzamčené závory na mostě u MVE a nebo při vjezdu na ochrannou hráz. V případě zprodlení 

lze technickými prostředky násilně otevřít uzamčené zámky.  Pro příchod na navigaci jezu 

nutno pouţít lávku přes propust u jezu. Lávka uzamčena visacím zámkem. Pro otevření 

kontaktovat správce jezu nebo v případě zprodlení pouţít násilné otevření technickými 

prostředky. Pod jezem je široké koryto řeky, coţ neumoţňuje záchranu ze břehu. Při záchraně 

z lodě komplikuje široký tok řeky samotné jištění lanovou technikou ze břehu. Regulaci 

průtoku přes korunu jezu lze uskutečnit otevřením stavidla nad propustí, která je součásti levé 

strany jezu. Stavidlo lze otevřít jen při středním průtoku vody v korytě řeky. Při velké vodě 

tlak vody působící na stavidlo neumoţňuje otevření tohoto stavidla.         

8.2 Jez Chromeč 

Nebezpečný jez se nachází na 307,5 ř. km řeky Moravy. Jez v katastrální území obce 

Chromeč. Od jezu vede náhon na MVE Chromečský mlýn.  Majitel jezu, a zároveň správce a 

majitel MVE Chromečský mlýn je pan Blaţek. GPS souřadnice jezu jsou  49°56'31.41" N; 

16°54'0.1" E. 

Jedná se o pevný betonový jez se dvěma na sebe navazujícími spádovými stupni. První 

stupeň tvoří šikmá spádová deska. Na ní navazuje druhý spádový stupeň s deskou kolmou  

o výšce 2 m. Obrázek č. 34 schematický znázorňuje tvar spádových desek jezu. V podjezí se 

vyskytuje velké mnoţství lomového kamene. Výška obou spádových stupňů jezu je 3,2 m a 

šířka 14 m. Navigaci jezu tvoří ţelezné pilíře ve tvaru I. Navigace je výšky 3,5 m a má délku 

12 m. Nad korunou jezu je lávka šířky 1,5 m a je uzamčená z obou stran. Lávka je zavěšená 

do koryta řeky Moravy pomocí ţelezných tyčí. V těsné blízkosti jezu začíná náhon do MVE 

Chromečský mlýn. Náhon je po levé straně od jezu a je opatřen stavidlem. Nad stavidlem se 

nachází betonová lávka pro překonání náhonu. Lávka je volně přístupná. Šířka náhonu je 4 m.  
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Obr. č. 34 Tvar spádové desky jezu Chromeč 

Přístupová cesta pro sloţky IZS v případě zásahu na jezu je moţná z obou břehů. 

Přístupová cesta na levý břeh vede přes soukromý pozemek vlastníka MVE Chromečský 

mlýn, pana Blaţka. Na silnici č. 11 se ve směru Olšany za ţelezničním přejezdem u ţelezniční 

zastávky Bludov lázně a těsně před silničním mostem přes řeku Moravu je nutné odbočit 

vpravo k rodinnému domu a objektu MVE Chromečský mlýn. Pozemek rodinného domu je 

oplocen a příjezdová cesta opatřena ţeleznou bránou. Po moţném otevření brány majitelem 

objektu se pokračuje po účelové komunikaci přes betonový mostek za rodinný dům na louku. 

Přístup k levému břehu jezu je odtud vzdálen 250 m po nezpevněné cestě přes louku. 

Přístupová cesta je vhodná jen pro lehká vozidla. Odhadovaná nosnost betonového mostku 

dle majitele je 8 tun. Šířka betonového mostku je 3 m. Přístupová cesta méně pravděpodobná 

z důvodu nutnosti otevření přístupové brány na soukromý pozemek    

Doporučená přístupová cesta pro sloţky IZS je na pravý břeh nebezpečného jezu. Za 

ţelezničním přejezdem u ţelezniční zastávky Bludov lázně na silnici č. 11 ve směru Olšany a 

hned za silničním mostem přes řeku Moravu nutno odbočit vpravo na panelovou polní cestu. 

Po ní 250 m na louku. Odtud přes louku a podél koryta řeky Moravy po nezpevněné cestě  

300 m k levému břehu jezu. Na obrázku č. 35 je znázorněna doporučená příjezdová cesta na 

pravý břeh nebezpečného jezu.    
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Obr. č. 35 Příjezdová cesta k jezu Chromeč [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu Chromeč 

předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany HZS Olomouckého 

kraje z PS Šumperk, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bludov a místně příslušná 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Chromeč. Technické prostředky pro zásah na vodě 

má ve své výbavě jednotka PO z PS Šumperk a dobrovolná jednotka z obce Bludov. 

Před příjezdem na místo zásahu je nutno o situaci informovat správce a majitele jezu, 

pana Blaţka. Vysoká ţelezná navigace jezu znemoţňuje záchranu pomocí házecího pytlíku. 

Doporučená technika záchrany na jezu je záchrana z lodě v podjezí s jištěním z obou břehů. 

Uzamčenou dřevěnou lávku nad jezem šířky 1,5 m lze v případě zprodlení násilně otevřít 

pouţitím technických prostředků pro rychlé přesunutí na druhý břeh jezu. V jarních měsících 

a po dlouhodobých deštích hrozí podmáčení příjezdové cesty k jezu. Při záchraně z lodě 

v podjezí je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození techniky o lomový 

kámen, který se vyskytuje v podjezí. Regulaci průtoku přes korunu jezu nelze uskutečnit.   
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8.3 Jez Olšany 

Jez nacházející se v katastrálním území obce Olšany na 312 ř. km. Jez a okolní pozemky 

kolem jezu v majetku OP papírna Olšany. Jez je obklopen pobřeţní nivou a loukami. Správce 

jezu jsou OP papírny Olšany. GPS souřadnice jezu jsou 49°57'48.95" N; 16°52'1.08" E.  

Pevný betonový jez se dvěma spádovými stupni. Na první stupeň s parabolickou 

spádovou deskou navazuje po 1,5 m šikmého sklonu stupeň druhý s deskou kolmou. Pod 

jezem vanové vývařiště délky 11 m zakončené schodovým stupněm. Výška obou stupňů jezu 

je 1,1 m a šířka 16 m. Navigaci jezu tvoří 3 m vysoké betonové zdi. Vysoká navigace začíná 

10 m před jezem a pokračuje 15 m za jez. Břehy pod jezem jsou po skončení navigace 

zpevněny lomovým kamenem. Na obrázku č. 36 je znázorněn tvar lomové desky jezu.   

 

Obr. č. 36 Tvar spádové desky jezu Olšany 

Přístupová cesta k jezu je moţná z obou břehů. Přístupová cesta na levý břeh začíná před 

ţelezničním přejezdem u ţelezniční zastávky Bartoňov vpravo ve směru od Rudy nad 

Moravou na polní cestě. Po ní 300 m pod ţelezničním násypem na louku a ke korytu řeky 

Moravy. Dále 650 m skrz louku podél koryta řeky po nezpevněné cestě k levému břehu jezu. 

Přístupová cesta můţe být v jarních měsících a po dlouhotrvajících deštích značně 

podmáčena.    

Přístupová cesta na pravý břeh jezu spíše určena pro lehká vozidla. Začíná u závodu 

papíren v Olšanech. Odtud dále po cyklostezce Olšany - Ruda přes betonový mostek šířky  

4 m. Po 50 m odbočit vpravo na betonový mostek šířky 3,5 m, který přemosťuje místní potok 

na skládku biomasy. Na mostku ţelezná neuzamčená brána. Za mostkem doleva podél potoka 

vlevo a skládky biomasy vpravo 300 m po nezpevněné polní cestě na louku aţ ke korytu řeky 

Moravy. Odtud přes louku podél toku řeky proti proudu 200 m po nezpevněné cestě 

k pravému břehu jezu. Cesta na pravý břeh jezu je komplikovaná z důvodů omezené nosnosti 

mostků na cyklostezce a na skládku biomasy. Doporučená příjezdová cesta pro sloţky IZS 
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v případě MÚ na jezu Olšany je na levý břeh jezu. Obrázek č. 37 schematicky znázorňuje 

přístupovou cestu na levý břeh jezu. 

 

Obr. č. 37 Příjezdová cesta k jezu Olšany [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu Olšany 

předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany HZS Olomouckého 

kraje z PS Šumperk, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Ruda nad Moravou, jednotka 

sboru dobrovolných hasičů obce Bludov a místně příslušná jednotka sboru dobrovolných 

hasičů obce Olšany. Technické prostředky pro zásah na vodě mají ve své výbavě  

jednotka PO z PS Šumperk, dobrovolná jednotka obce Bludov a dobrovolná jednotka obce 

Ruda nad Moravou. 

Nezpevněná příjezdová cesta komplikuje jednotkám PO příjezd v jarních měsících a při 

dlouhodobých deštích. Vysoká a dlouhá betonová navigace jezu komplikuje přístup do 

podjezí a znemoţňuje pouţití způsobu záchrany ze břehu. Komplikací při přístupu 

se záchranou technikou ke korytu řeky do podjezí je pobřeţní a lesní niva na strmých březích 

koryta řeky. Doporučený způsob záchrany na jezu je záchrana lodě v podjezí. Značné 

komplikace při záchraně představuje i silné vývařiště a vodní válec v podjezí. Můţe dojít ke 
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vtaţení pod jez a následnému zachycení záchranářů a záchranné techniky ve vodním válci. 

Regulace průtoku přes korunu jezu není moţná.  

8.4 Jez Ruda nad Moravou 

Jez nacházející se v blízkosti ţelezniční stanice Ruda nad Moravou. Jez v katastrálním 

území obce Ruda nad Moravou a na 315 ř. km. Majitel a správce jezu je pan Jiří Rýznar. 

 Od jezu vede náhon do MVE Ruda nad Moravou. GPS souřadnice jezu jsou 49°58'58.8" N; 

16°53'21.7" E.  

Pevný betonový jez s kolmou spádovou deskou a s vanovým vývařištěm pod jezem. 

Korunu jezu tvoří ocelová klapka, která je rozdělena na 3 části. Pneumatický pohon ovládání 

klapky umoţňuje nastavovat výšku koruny jezu a tím regulovat průtok přes korunu jezu. 

V pravé části jezu je propust šířky 1,5 m. Propust je trvale uzavřena dřevěným stavidlem. 

Součástí stavidla nad propustí je dřevěná lávka. Vanové vývařiště pod jezem je vydláţděno do 

délky 2 m kamenem a jeho hloubka je 1,5 m. Výška spádové desky jezu je 1,5 m, šířka jezu 

včetně propusti je 34 m. V pravé části jezu je náhon do MVE a je opatřen stavidlem. Obrázek 

č. 38 schematický znázorňuje tvar spádové desky nebezpečného jezu.  

 

Obr. č. 38 Tvar spádové desky jezu Ruda nad Moravou 

Příjezdová cesta pro sloţky IZS v případě zásahu na nebezpečném jezu vede jen na pravý 

břeh jezu. Příjezdová cesta začíná mezi mostem přes řeku Moravu a ţelezničním podjezdem 

na silnici Hrabenov – Ruda nad Moravou. Těsně před ţelezničním podjezdem odbočit vpravo 

přes chodník pro chodce na nezpevněnou cestu, která slouţí pro příjezd k MVE Ruda nad 

Moravou. Dále pak 250 m přes louku pod ţelezničním násypem k pravému břehu nadjezí. 

Přístup na pravou stranu podjezí je přes dřevěnou lávku náhonu, která je součásti stavidla v 

náhonu. Příjezdová cesta je v jarních měsících a po dlouho trvajících deštích značně 

podmáčená. Obrázek č. 39 zobrazuje příjezdovou cestu na pravý břeh nadjezí.  
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Obr. č. 39 Příjezdová cesta k jezu Ruda nad Moravou [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu Ruda 

nad Moravou předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany  

HZS Olomouckého kraje z PS Šumperk, jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperk 

a místně příslušná jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Ruda nad Moravou. Technické 

prostředky pro zásah na vodě má ve výbavě jednotka PO z PS Šumperk, JSDH města 

Šumperk a JSDH obce Ruda nad Moravou. 

Nezpevněná příjezdová cesta komplikuje jednotkám PO příjezd v jarních měsících a při 

dlouhodobých deštích. Při zvýšeném průtoku v korytě můţe také dojít k zatopení příjezdové 

cesty. V případě zatopení moţný přístup kolem MVE a dále po vyvýšené hrázi náhonu k jezu. 

Cesta určena jen pro pěší.  Přístup k jezu moţný jen z pravého břehu jezu přes dřevěnou lávku 

náhonu šířky 1,5 m. Přechod přes lávku můţe způsobit komplikace při transportu záchranné 

techniky do podjezí. Koryto řeky pod jezem je široké a pravý břeh jezu je rozbořen. 

Doporučený způsob záchrany na jezu je záchrana pomocí házecího pytlíku nebo z lodě 

v podjezí jištěné ze břehu. Pod jezem se vytváří silné vývařiště, které můţe komplikovat 

záchranu z podjezí.  
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8.5 Jez Hanušovice 

Jez u soutoku řeky Moravy a Krupé na 330 ř. km. Jez v katastrálním území města 

Hanušovice. Majitelem jezu SLEZAN Frýdek - Místek a. s. a správce objektu je pan Gábler. 

SLEZAN Frýdek – Místek se v současné době nachází v konkurzu. Jez se nachází v těsné 

blízkosti ţelezniční stanice Hanušovice zastávka. V sousedství jezu je kamenolom 

Hanušovice. GPS souřadnice jezu jsou 50°5'18.2" N; 16°55'13.20" E.  

Jedná se o pevný betonový jez s parabolickou spádovou deskou výšky 2,6 m. V podjezí 

kamením vydláţděná vývarová vana délky 15 m. Na obrázku č. 40 je znázorněn tvar spádové 

desky jezu. V levé části jezu propust šířky 4 m se stavidlem. Šířka celého jezu včetně propusti 

je 23 m. Na propust v levé části navazuje náhon do MVE Hanušovice, který je pro regulaci 

průtoku opatřen stavidlem. Šířka náhonu je 2,5 m. Součásti stavidla nad náhonem a propustí 

je lávka, pro příchod na navigaci jezu. Navigaci jezu tvoří kamenná zeď, která začíná 10 m 

před jezem a končí 20 m pod jezem. Za jezem se v korytě řeky vyskytuje lomový kámen a na 

řece jsou menší peřeje.   

 

Obr. č. 40 Tvar spádové desky jezu Hanušovice 

Přístupová cesta pro potřeby sloţek IZS vede z levého břehu. Moţný přístup do nadjezí je 

se silnice č. 312 spojující města Hanušovice – Králíky u odbočky na Staré Město. Přístup do 

podjezí moţný přes lávku náhonu na levý břeh jezu. Lávka z hlavní cesty uzamčena brankou.  

Přístupovou cestu do podjezí komplikuje strmý a kamenitý břeh. Moţné komplikace při 

transportu technických prostředků pouţívaných při zásahu na jezu. Krajnice silnice č. 312 

lemující levý břeh jezu je opatřena svodidly. Obrázek č. 41 schematicky popisuje okolí 

nebezpečného jezu. 
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Obr. č. 41 Okolí jezu Hanušovice [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu 

Hanušovice předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany  

HZS Olomouckého kraje z PS Šumperk, jednotka sboru dobrovolných hasičů města 

Hanušovice, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Staré Město a jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce Jindřichov. Technické prostředky pro zásah na vodě mají ve 

výbavě jednotka PO z PS Šumperk, JSDH města Hanušovice a JSDH obce Jindřichov. 

Před příjezdem na místo informovat o situaci správce jezu. V případě zprodlení 

technickými prostředky násilně otevřít zámek na lávce, která slouţí jako přístup na betonovou 

navigaci jezu a přemostění náhonu, který vede od jezu. Vysoká betonová navigace a strmost 

břehů komplikují moţnosti záchrany na jezu. V těsné blízkosti jezu je hlavní silniční 

komunikace č. 312 spojující města Hanušovice a Králíky a hrozí nebezpečí na silnici. Moţné 

ustavení zasahující techniky je na zpevněné ploše u kamenolomu, který sousedí s jezem přes 

hlavní silnici. Doporučený způsob záchrany na jezu je pomocí záchranného pytlíku. Strmý 

břeh a lesní niva na něm znemoţňuje transport záchranného člunu do podjezí. Moţnost 

regulace průtoku přes korunu jezu je otevření stavidla nad propustí, která je součástí levé 
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strany jezu. Stavidlo lze otevřít jen při středním průtoku. Při velké vodě nedovoluje stavidlo 

otevřít tlak vody, který je vyvíjen na plochu stavidla. 

8.6 Jez Šumperk 

Jez na 10,4 ř. km řeky Desné v katastrálním území města Šumperk. Majitel jezu je 

SUMTEX ENERGO s.r.o. Šumperk. Správce jezu pan Roman Macek. GPS souřadnice jezu 

jsou 49°56'45" N; 16°58'33.70" E. 

Jedná se o pevný betonový jez s parabolickou spádovou deskou. Spádová deska je 

upravena pomocí kamenné dlaţby.  Navigaci tvoří vysoké betonové zídky, které začínají  

50 m před jezem a končí 45 m za jezem. V podjezí vytvořena betonová vana, kde se tvoří 

vodní válec. Betonová vana končí 8 m za jezem.  V pravé části před jezem náhon opatřen 

ţeleznou mříţí a po 3 m v náhonu následuje dřevěné stavidlo.  Součástí jezu je v pravé části 

propust opatřena stavidlem. Výška jezu je 2,4 m, šířka 24 m včetně propusti. Na obrázku č. 42 

je schematicky znázorněn tvar spádové desky jezu.  

 

Obr. č. 42 Tvar spádové desky jezu Šumperk 

Příjezdová cesta pro sloţky IZS v případě zásahu na jezu vede přes lávku náhonu na 

pravý břeh. Na příjezdovou cestu se odbočuje z hlavní silniční komunikace ve směru Nový 

Malín, před silničním mostem přes řeku Desnou vpravo na účelovou místní komunikaci. Dále 

350 m podél řeky k náhonu. Přes betonovou lávku náhonu šířky 2 m na pravý břeh jezu. 

Moţný přístup i na levý břeh jezu. Přístupová cestička k jezu vede kolem oploceného areálu a 

lesní vegetace. Při cestě na levý břeh je z důvodu prostoru špatná manipulace s technickou. 

Doporučuje se vyuţít přístupovou cestu na pravý břeh jezu. Na obrázku č. 43 je znázorněna 

přístupová cesta k jezu. 
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Obr. č. 43 Příjezdová cesta k jezu Šumperk [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu Šumperk 

předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany HZS Olomouckého 

kraje z PS Šumperk, jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperk, jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce Nový Malín. Technické prostředky pro zásah na vodě mají ve 

výbavě jednotka PO z PS Šumperk a JSDH města Šumperk. 

Jez s dlouhou a vysokou betonovou navigací jezu, která komplikuje záchranu ze břehu a 

ztěţuje transport záchranného člunu do podjezí. Dalším problémem při zásahu je přístup 

k jezu přes betonovou lávku náhonu šířky 2 m.  Pod jezem dlouhé vanové vývařiště, které 

vytváří silný vodní válec, který pří zásahu můţe způsobit vtaţení pod těleso jezu. Doporučený 

postup záchrany na jezu je z lodě v podjezí, která je jištěna lanovou technikou z obou břehů. 

Regulace průtoku přes korunu jezu je moţná otevřením stavidla nad propustí, která je součástí 

jezu. Stavidlo lze otevřít při středním průtoku v řece. Při velké vodě působí na plochu stavidla 

tlak, který neumoţňuje otevření stavidla. Potom tedy není moţno regulovat průtok vody přes 

korunu jezu.  
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8.7 Jez Šumperk Moravolen 

Jez na řece Desná v Šumperku u bývalého textilního závodu Moravolen. Jez se nachází 

na 9,3 ř. km řeky Desná. Jez v katastrálním území města Šumperk. Majitelem jezu a 

přilehlého náhonu k MVE je KALUS spol. s r.o. Šumperk. Správce jezu je pan Ing. Šíma 

Libor.  GPS souřadnice jezu jsou 49°57'18.2" N; 16°59'27.20" E. 

Jedná se o pevný betonový jez s šikmou spádovou deskou výšky 2 m. Na koruně jezu 

upevněno 7 kusů dřevěných trámů o rozměru 30 x 30 x 200 cm. Spádovou desku tvoří 

betonový celek. V podjezí betonová vývarová vana o hloubce 1 m a délce 2 m.  Obrázek č. 44 

znázorňuje tvar spádové desky jezu. Navigaci jezu tvoří betonové zídky. Na levé straně jezu 

navigace začíná 15 m před jezem a pokračuje 30 m za jez. V pravé části jezu propust šířky  

4 m se stavidlem. Před jezem v pravé části náhon se stavidlem do MVE. Oba břehy za jezem 

zpevněny lomovým kamenem. Jez je obklopen pobřeţní nivou a na levém břehu i 

obdělávanou ornou půdou.  

 

Obr. č. 44 Tvar spádové desky jezu Šumperk Moravolen 

Příjezdová cesta pro sloţky IZS vede na pravý břeh jezu ve směru toku řeky. Odbočka na 

účelovou pozemní komunikaci k průmyslovému závodu z hlavní silnice ve směru Dolní 

Studénky před silničním mostem na konci Šumperka vpravo. Po odbočení 550 m podél 

potoka k náhonu do MVE. Přes ţeleznou lávku náhonu na pravou navigaci jezu. Šířka lávky 

přes náhon 2 m a lávka ve špatném technickém stavu a hrozí nebezpečí zřícení. Málo 

pravděpodobný, ale moţný přístup pro sloţky IZS je i na levý břeh jezu. Na levý břeh moţno 

přijet přes zemědělsky obdělávanou půdu od Dolních Studének. Na pole vjezd za silničním 

mostem přes řeku Desnou vpravo k zahrádkám u řeky. Dále podél řeky a přes pole pokračovat 

350 m k levému břehu jezu. Z důvodu cesty přes zemědělskou půdu se příjezdová cesta na 

levou stranu jezu nedoporučuje. Obrázek č. 45 znázorňuje přístupovou cestu na pravý břeh 

jezu Šumperk Moravolen.  
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Obr. č. 45 Příjezdová cesta k jezu Šumperk Moravolen [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu Šumperk 

Moravolen předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany HZS 

Olomouckého kraje z PS Šumperk, jednotka sboru dobrovolných hasičů města Šumperk, 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nový Malín. Technické prostředky pro zásah na 

vodě mají ve výbavě jednotka PO z PS Šumperk a JSDH města Šumperk. 

Pro přístup k jezu nutno pouţít ţeleznou lávku přes náhon, který ústí do MVE v areálu 

firem bývalého závodu Moravolen. Lávka šířky 2 m je v havarijním technickém stavu. Lávka 

komplikuje přístup záchranářů a technických prostředků do podjezí v případě zásahu na jezu. 

Břehy jezu obklopuje lesní niva, která můţe způsobit komplikace při cestě ke korytu řeky 

Desné. Pod jezem se vytváří silné nebezpečné vývařiště. Regulaci průtoku přes korunu jezu je 

moţno provést otevřením stavidla nad propustí, která je součásti pravé strany jezu. Stavidlo 

lze otevřít při středním průtoku. Při velké vodě tlak vody působící na plochu stavidla 

neumoţňuje zvednutí stavidla. Doporučený způsob záchrany na jezu je pomocí házecího 

pytlíku nebo z lodě v podjezí jištěné z obou břehů jezu. Při záchraně z lodě v podjezí mohou 

nastat komplikace s transportem lodě přes ţeleznou lávku náhonu a při kladení na vodní 

hladinu z důvodu strmého břehu.    
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8.8 Jez Zábřeh 

Jez na řece Moravská Sázava v Zábřehu na Moravě. Jez na 4,2 ř. km řeky v blízkosti 

ţelezniční stanice Zábřah na Moravě. Jez v katastrálním území města Zábřeh na Moravě. 

Majitelem jezu a zároveň i správcem jezu je Povodí Moravy, s. p. Pověřeným technikem jezu 

z Povodí Moravy, s. p. je pan Antonín Spáčil z provozu Šumperk. GPS souřadnice jezu jsou 

49°52'25.79" N; 16°53'18.75" E 

Jedná se o betonový jez s parabolickou spádovou deskou. Parabolická deska je tvořena 

kamennou dlaţbou. Výška jezu je 3 m, šířka 16 m.  V podjezí vytvořeno vanové vývařiště, 

hloubky 1,2 m a délky 4 m.  Na obrázku č. 46 je znázorněn tvar spádové desky jezu. 

V sousedství jezu na pravé straně se nachází štěrkovna a z této strany není k jezu moţný 

přístup. V těsné blízkosti před jezem je na pravé straně náhon do pískovny, který vyúsťuje 10 

m za jezem. Navigaci jezu tvoří nízké betonové zídky, které kopírují tvar spádové desky. 

Navigace jezu začíná 8 m před jezem a končí s hranou konce vanového vývařiště.  Do 

vzdálenosti 20 m za jezem jsou břehy zpevněny kamennou dlaţbou. 

 

Obr. č. 46 Tvar spádové desky jezu Zábřeh 

Jez je lehce přístupný z místní účelové komunikace. Odbočka na tuto komunikaci je 

z hlavní silnice z ulice Československé armády ve směru od vlakového nádraţí do centra 

města. Za silničním mostem přes řeku Moravská Sázava vpravo a dále 150 m podél řeky 

k levému břehu jezu. Přístup na pravý břeh není moţný. Jez sousedí s areálem štěrkovny, 

který je oplocen. Oba břehy jezu značně strmé. Na obrázku č. 47 je znázorněna mapka 

přístupu na levý břeh jezu.  
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Obr. č. 47 Příjezdová cesta k jezu Zábřeh [15] 

Dle nařízení č. 2/2010 pro Olomoucký kraj jsou pro zásah na nebezpečném jezu Zábřeh 

předurčeny jednotky poţární ochrany, a to: jednotka poţární ochrany HZS Olomouckého 

kraje z PS Zábřeh a PS Šumperk, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lukavice a 

místně příslušná jednotka sboru dobrovolných hasičů města Zábřeh. Technické prostředky pro 

zásah na vodě mají ve své výbavě jednotky PO z PS Zábřeh a z PS Šumperk. 

Jez lehce přístupný ze zpevněné místní účelové komunikace. Doporučený způsob 

záchrany na jezu je pouţití záchranného pytlíků nebo nataţené lano nad vývařištěm z důvodu 

nízké navigace jezu. Komplikaci při záchraně můţe způsobit velká strmost obou břehů. Pokud 

je zachraňovaný v bezvědomí je třeba pouţít pro záchranu loď v podjezí jištěnou z obou 

břehů. Záchrannou loď lze na řeku umístit 40 m pod jezem, kde z účelové místní komunikace 

vede ke korytu  řeky polní cesta a strmost břehů je zde minimální. Pod jezem je vanové 

vývařiště, které v podjezí vytváří nebezpečný vodní válec. Regulaci průtoku přes korunu jezu 

nelze provést. Při velké vodě můţe dojít k zaplavení navigace jezu a tím mohou nastat 

komplikace při pohybu po strmém břehu.  
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9. Zhodnocení vybavenosti předurčený JPO pro zásah 

V následující kapitole je uveden současný stav vybavení technickými prostředky pro 

práci na vodní hladině jednotlivých předurčených jednotek PO pro zásah na nebezpečných 

jezech v posuzované oblasti. Předurčené jednotky pro zásah na nebezpečných jezech jsou 

uvedeny v tabulce č. 15, kde je uvedena také kategorie jednotlivých předurčených jednotek 

PO.  

Tabulka č. 15 Seznam předurčených JPO 

Jednotka Kategorie 

JPO HZSOLK Šumperk JPO I 

JPO HZSOLK Zábřeh JPO I 

JSDHO Hanušovice JPO II/1 

JSDHO Mohelnice JPO II/1 

JSDHO Staré Město JPO II/1 

JSDHO Šumperk JPO II/1 

JSDHO Bludov JPO III/1 

JSDHO Jindřichov JPO III/1 

JSDHO Lukavice JPO III/1 

JSDHO Nový Malín JPO III/1 

JSDHO Ruda nad Moravou JPO III/1 

JSDHO Chromeč JPO V 

JSDHO Olšany JPO V 

JSDHO Třeština JPO V 

JSDHO Zábřeh JPO V 

  

Mezi technické prostředky pro práci na vodě patří i např. norné stěny či plovoucí 

čerpadla. Pro zásah na nebezpečných jezech jsou tyto prostředky nevyuţitelné, a proto nejsou 

v práci zmiňovány.  

Vybavení jednotlivých předurčených jednotek PO technickými prostředky pro zásah na 

nebezpečných jezech je určeno na poţární stanice nebo hasičské zbrojnice, kde má místo 

dislokace předurčená jednotka. 
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Poţární stanice Šumperk 

V následující tabulce č. 16 je vypsáno vybavení technickými prostředky pro zásah na 

vodě na poţární stanici Šumperk. Místo dislokace na této stanici má jednotka PO HZSOLK 

Šumperk.  

Tabulka č. 16 Technické prostředky pro zásah na vodě na PS Šumperk 

Název technického prostředku Počet kusů 

člun (raft) 3 ks 

motor na člun 2 ks 

neoprenový oblek 9 ks 

záchranná vesta 18 ks 

vodácká přilba 18 ks 

pádlo 6 ks 

házecí pytlík 10 ks 

záchranný kruh 1 ks 

háček na vyhledávání předmětů 3 ks 

 

Poţární stanice Zábřeh na Moravě 

V následující tabulce č. 17 je vypsáno vybavení technickými prostředky pro zásah na 

vodě na poţární stanici Zábřeh na Moravě. Místo dislokace na této stanici má jednotka PO 

HZSOLK Zábřeh.  

Tabulka č. 17 Technické prostředky pro zásah na vodě na PS Zábřeh 

Název technického prostředku Počet kusů 

člun (raft) 1 ks 

motor na člun 1 ks 

neoprenový oblek 2 ks 

záchranná vesta 6 ks 

vodácká přilba 6 ks 

pádlo 4 ks 

házecí pytlík 4 ks 

záchranný kruh 1 ks 

záchranný hák 3 ks 
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Hasičská zbrojnice Hanušovice 

Na hasičské zbrojnici Hanušovice má místo dislokace místní jednotka sboru 

dobrovolných hasičů města Hanušovice. Ve výbavě technických prostředků pro zásah na vodě 

má 4 ks záchranného lana a 1 ks zachycovacího postroje.  

Hasičská zbrojnice Mohelnice 

Na hasičské zbrojnici Mohelnice má místo dislokace místní jednotka sboru dobrovolných 

hasičů města Mohelnice. Ve výbavě technických prostředků pro zásah na vodě má jeden 

záchranný člun, motor na člun a 8 ks záchranného lana. 

Hasičská zbrojnice Šumperk - Temenice 

Na hasičské zbrojnici Šumperk - Temenice má místo dislokace jednotka sboru 

dobrovolných hasičů města Šumperk. Ve výbavě technických prostředků pro zásah na vodě 

má jeden záchranný člun, 8 ks záchranného lana a 7 ks zachycovacích postrojů. 

Hasičská zbrojnice Bludov 

Na hasičské zbrojnici Bludov má místo dislokace jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce Bludov. Ve výbavě technických prostředků pro zásah na vodě májeden záchranný člun a 

2 ks záchranného lana.  

Hasičská zbrojnice Jindřichov 

Na hasičské zbrojnici Jindřichov má místo dislokace jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce Jindřichov. Ve výbavě technických prostředků pro zásah na vodě má 2 ks záchranného 

lana. 

Hasičská zbrojnice Ruda nad Moravou  

Na hasičské zbrojnici Ruda nad Moravou má místo dislokace jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce Ruda nad Moravou. Ve výbavě technických prostředků pro zásah 

na vodě má 2 ks záchranného lana. 
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Hasičská zbrojnice Olšany  

Na hasičské zbrojnici Olšany má místo dislokace jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce Olšany. Ve výbavě technických prostředků pro zásah na vodě má 1 ks záchranného lana 

a 2 ks zachycovacího postroje. 

 

Ve výbavě technických prostředků nemají ţádné prostředky pro zásah na vodě  

JSDHO Nový Malín, JSDHO Staré Město, JSDHO Lukavice, JSDHO Zábřeh,  

JSDHO Chromeč a JSDHO Třeština. 

 

Vybavení technickými prostředky předurčených jednotek pro zásah na nebezpečných 

jezech v dané oblasti je u dobrovolných jednotek nedostatečné. Obce, jako zřizovatelé těchto 

jednotek, nevěnují dostatečnou pozornost při vybavování jednotky technickými prostředky a 

na technické prostředky pro práci na vodě zapomínají. Většina předurčených dobrovolných 

jednotek nemá ve výbavě ţádné technické ani ochranné prostředky, které lze pouţít při zásahu 

na nebezpečných jezech v dané oblasti. Část dobrovolných jednotek má ve výbavě minimální 

počet technických prostředků pro zásah na vodě a ve většině případů jsou tyto prostředky 

pouţívané při jiné záchranné činnosti a jen náhodou lze tyto prostředky pouţít i při záchraně 

na vodní hladině. Obce by měly jednotky dovybavit alespoň základními technickými a 

ochrannými prostředky pro práci na vodě. Mnohdy jsou místně příslušné dobrovolné jednotky 

z důvodů dojezdových časů ostatních jednotek na místě události první. Při záchraně na 

nebezpečných jezech jde o čas. V případě, ţe jednotka nemá technické vybavení pro zásah na 

vodě, se tento čas prodluţuje a moţnost úspěšné záchrany klesá.  

 Vybavení profesionálních jednotek hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

v posuzovaném území je pro práci na vodě s ohledem na početní stav na jednotlivých 

poţárních stanicích uspokojivý.   
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10. Vyhodnocení odborné přípravy 

Odborná příprava jednotek PO na danou problematiku je zahrnuta do ročního plánu 

pravidelné odborné přípravy příslušníků HZS OLK. Témata školení odborné přípravy na 

danou problematiku jsou rozděleny dle zaměření na jednotlivé činnosti. V plánu odborné 

přípravy jsou z dané problematiky zařazena následující témata školení: 

 Obleky pro práci ve vodě 

 Nebezpečí utonutí 

 Čluny, řád plavební bezpečnosti, pádlování, motor 

 Záchrana osob na vodě 

Danou problematiku lze poznávat i na speciálních kurzech, které jsou uskutečněny ve 

speciálních střediscích HZS ČR. Do speciálních kurzů pro danou problematiku lze zařadit: 

 Práce v divoké vodě 

 Záchrana z vodního válce 

Dané problematice se věnuje i konspekt odborné přípravy Záchrana osob na vodě a ledu.  

Odborné přípravě v záchraně na jezech by se měla věnovat větší pozornost, a to jak u 

profesionálních jednotek, tak i jednotek dobrovolných. Předurčené jednotky pro zásah na 

nebezpečných jezech v dané oblasti by měly společně jednou za rok provádět prověřovací 

cvičení na daném jezu. Při prověřovacím cvičení by se seznámily s daným nebezpečných 

jezem, jeho přístupovými cestami a moţným nebezpečím, které můţe během zásahu nastat. 

Během cvičení by došlo k seznámení se způsobem pouţívání  technických prostředků 

určených pro práci na jezu. Cvičení by mělo být vyhodnoceno se všemi zúčastněnými. Nutno 

upozornit na dané chyby, které se během cvičení udělaly. Během cvičení by se mohlo 

postupovat dle navrţených karet jezů a posléze provést jejich aktualizace. 
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11. Závěr 

Diplomovou práci, ve které jsem se zaměřil na problematiku nebezpečných jezů v okrese 

Šumperk, jsem rozdělil do několika částí. V první části práce jsem se zabýval statistikou 

zásahu jednotek PO v celé České republice od roku 2002 do roku 2010. Na to jsem navázal 

statistikou zásahu na vodní hladině pro Olomoucký kraj, ve které jsem zvlášť určil nasazení 

jednotek PO při zásazích na vodní hladině v okrese Šumperk. I zde jsem hodnotil data od 

roku 2002 do roku 2010. V druhé části mé práce jsem charakterizoval jezy. Zde jsem se 

zaměřil na jednotlivé druhy jezů. Následně jsem popisoval průtok přes jez a popisoval moţná 

nebezpečí, která souvisí s průtokem přes korunu jezu. Poslední díl této části jsem zaměřil na 

popis činnosti jednotlivých jednotek PO při zásahu na jezech. Popisoval jsem moţné způsoby 

záchrany z vodního válce.  

Na tuto část jsem navázal analýzou rizik činnosti jednotek PO při zásahu na jezech. 

Díky analýze jsem určil jako primární riziko při záchraně na jezech riziko utonutí. Další 

sekundární rizika dle analýzy jsou riziko poranění o vyčnívající stavební konstrukce jezu, 

riziko ztráty orientace při zachycení ve vodním válci, v jarních a zimních měsících hrozí při 

práci na jezech nebezpečí podchlazení. Při dlouhodobém zásahu na jezech hrozí i fyzické 

vyčerpání zasahujících. Jako nejmenší riziko při zásahu na jezech se jeví riziko moţné 

infekce. Na analýzu jsem navázal prováděním monitorování všech vodních toků v okrese 

Šumperk a analyzoval jsem nebezpečné jezy v této oblasti. V práci jsem řešil jen jezy a 

nezabýval jsem se malými vodními stupni na tocích. Ze všech zmonitorovaných jezů jsem po 

konzultacích určil nebezpečné jezy v dané oblasti. 

 V následující části diplomové práce jsem popisoval technické prostředky jednotek PO 

pro zásah na jezech. Popisoval jsem záchranná plavidla, ochranné a záchranné prostředky 

pouţívané u jednotek PO. Následně jsem přešel k samotné pasportizaci jednotlivých 

nebezpečných jezů v dané oblasti. Mapoval jsem okolí jezu, popisoval stavební konstrukce 

jezu, určoval moţné příjezdové cesty k nebezpečným jezům, popisoval jsem předurčené 

jednotky PO pro zásah a navrhl jsem doporučený způsob záchrany na jednotlivých 

nebezpečných jezech. V závěru diplomové práce jsem se zaměřil na vybavení jednotlivých 

předurčených jednotek PO. Poslední částí diplomové práce jsem hodnotil odbornou přípravu 

dané problematiky.  

Během zpracování diplomové práce jsem při stanovení nebezpečných jezů v dané oblasti 

konzultoval nebezpečnost jezů s vodáky a s vodáckou školou záchrany. Při mapování všech 
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jezů v okrese Šumperk jsem pořizoval fotografie jednotlivých jezů. Některé fotografie jezů 

jsem pouţil ve své práci a také část fotografií poskytnul vodáckému serveru Raft. Obrázky 

jezů budou pouţity na internetových stránkách serveru Raft v kilometráţi jednotlivých řek 

v dané oblasti. 

Ze všech získaných informací při samotné pasportizaci nebezpečných jezů v okrese 

Šumperk jsem navrhnul karty nebezpečných jezů. Karty jezů jsou určeny pro jednotlivé 

předurčené jednotky PO pro zásah na nebezpečném jezu. Karty jezu by měly slouţit k podání 

prvotních informací o jezu, o příjezdových cestách k jezu, informace pro velitele zásahu o 

moţném nebezpečí na kaţdém jezu. Na kartě je také uveden kontakt na majitele a správce 

jezu. Druhá strana všech navrţených karet je společná a jsou na ní zachycené schematické 

obrázky způsobu záchrany z vodního válce s doplňujícími informacemi.  

Tyto karty jezů bych doporučoval vypracovat pro všechny jezy v dané oblasti, jelikoţ 

z bezpečného a klidného jezu se můţe během chvíle stát jez nebezpečný. Při zvyšování zájmu 

o vodní turistiku je potřeba podniknout kroky, které povedou k zamezení přibývání kříţků 

kolem vodních toků.  
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Příloha č. 1 

Bc. Ladislav Plechatý 

Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk 

Karta nebezpečného jezu Třeština Háj – 1. strana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název 
 

Jez Třeština 

 

Adresa 
 

Třeština Háj 
 

GPS 
 

49°48'24.3" N; 16°56'16.30" E Příjezdová cesta 

 

Pravý břeh: nevede přístupová cesta 

 

Levý břeh: v Třeštině Háj k vodní elektrárně. 

Přes most náhonu u elektrárny na louku 

(most opatřen zamčenou závorou). Za 

mostem odbočit vpravo a 500 m po 

nezpevněné cestě přes louku k jezu.  

Levé nadjezí: za osadou Háj 180 m ve směru 

Bohuslavice odbočit vlevo na polní cestu  

a podél potoka pod ochrannou hráz. Vjezd na 

hráz uzamčen závorou. Na hrázi ke stavidlu 

náhonu. Přístup na levý břeh jezu přes lávku 

stavidla (uzamčená). 

Poloha 
 

Jez na 283,9 ř. km. Za vodní elektrárnou 

Háj. Od jezu náhon do elektrárny. Okolí 

jezu louky.  

Majitel 
ENERGO - PRO a.s. náměstí Míru 62/39 

Svitavy Město 568 02 

Správce objektu 
Pan Bureš   

mob: 777 731 612 

Regulace 
Regulace jezu moţná otevřením stavidla 

propusti u jezu. 
Konstrukce 

Pevný betonový jez se dvěma stupni  

(kolmý a šikmý). Vlevo propust se stavidlem a 

náhon se stavidlem do MVE. Navigace jezu 

betonová zídka, vlevo schody. Koruna jezu 

pneumaticky nastavitelná. Nad propustí i 

náhonem lávka. 

Doporučení pro VZ 

 před příjezdem informovat správce jezu 

 uzamčená závora na mostě u elektrárny 

při příjezdu 

 o otevření závory informovat povodí 

Moravy (pí Ficnarová  tel.: 583 301 292) 

 přístup k jezu přes lávku nad propustí 

(lávka uzamčena) 

  široké koryto řeky v podjezí 

 záchrana z lodě v podjezí 

Mapka 

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: Ladislav Plechatý Datum: 11. 3. 2011 



 

 

 

 

Příloha č. 2 

Bc. Ladislav Plechatý 

Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk 

Karta nebezpečného jezu Chromeč – 1. strana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název 
 

Jez Chromeč 

Adresa 
 

Chromeč 
 

GPS 
 

49°56'31.41" N; 16°54'0.1" E 
Příjezdová cesta 

 

Pravý břeh: za silničním mostem přes řeku 

Moravu odbočit vpravo ve směru 

Olšany a dále 250 m po panelové 

cestě pod ochrannou hrází na louku. 

Odtud dále 300 m po louce kolem 

řeky proti proudu po nezpevněné 

polní cestě k jezu. 

Levý břeh: přes soukromý pozemek p. Blaţka, 

pouze pro lehká vozidla – před 

silničním mostem přes řeku Moravu 

odbočit vpravo ve směru Olšany do 

objektu p. Blaţka. Dále přes panelový 

mostek a louku po nezpevněné cestě 

k jezu. 
 

 

Poloha 
 

Jez na 307,5 ř. km. V blízkosti ţelezniční 

stanice Bludov lázně. Okolí pravého břehu 

jezu lesní porost. Břehy pod jezem 

zpevněny lomovým kamenem. 

Majitel 
Jan Blaţek Chromeč 64, 789 01 Chromeč 

Správce objektu 
Jan Blaţek, Chromeč 64 

tel.: 583 238 215 

mob: 731 787 048 

Konstrukce 
Pevný betonový jez se dvěma stupni  

(šikmý a kolmý). Nad jezem lávka. Vpravo 

před jezem náhon do MVE. Navigace jezu 

ţelezné pilíře. Lomový kámen v podjezí. 

Regulace 
Regulace jezu není moţná 

Doporučení pro VZ 

 pře příjezdem informovat správce jezu 

 vysoká navigace jezu – nemoţnost 

záchrany házecím pytlíkem 

 při dlouhodobých deštích špatná 

přístupová cesta 

 lomový kámen v podjezí 

 nad jezem uzamčená lávka 

Mapka 

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: já Datum: 11. 3. 2011 



 

 

 

 

Příloha č. 3 

Bc. Ladislav Plechatý 

Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk 

Karta nebezpečného jezu Olšany – 1. strana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název 
 

Jez Olšany 

 

Adresa 
 

Olšany 
 

GPS 
 

49°57'48.95" N; 16°52'1.08" E 
Příjezdová cesta 

 

Pravý břeh: pouze pro lehká vozidla. Od 

fabriky OP papíren po cyklostezce ve směru 

Ruda. Po 50 m odbočit vpravo na betonový 

mostek přes potok šířky 3,5 m (zde skládka 

biomasy). Dále podél potoka 300 m ke 

korytu řeky. Odtud proti proudu 200 m přes 

louku na pravý břeh jezu.   

Levý břeh: před ţelezničním přejezdem u 

ţelezniční zastávky Bartoňov ve směru od 

Rudy nad Moravou odbočit vpravo na polní 

cestu. Po ní 300 m pod ţelezničním násypem 

na louku a ke korytu řeky Moravy. Dále 

podél řeky 650 m přes louku po nezpevněné 

cestě na levý břeh jezu.  

 

Poloha 
 

Jez na 312 ř. km. Jez je obklopen 

pobřeţní nivou a loukami  

Majitel 
OP papírna, s.r.o. 

Olšany 18, 789 62 Olšany  

Správce objektu 
pan Ing. Tobola 

tel.: 583 384 531  

Regulace 
Regulace jezu není moţná 

Konstrukce 
Pevný betonový jez se dvěma stupni  

(parabolický a šikmý). Výška obou stupňů jezu 

je 1,1 m. Pod jezem dlouhé vanové vývařiště 

zakončené schodovým stupněm. Vysoké 

betonové navigace jezu.  

Doporučení pro VZ 

 příjezdová cesta v jarních měsících a po 

dlouhodobých deštích blátivá 

 vysoké navigace jezu 

 nemoţnost záchrany ze břehu 

 špatný přístup záchranné techniky do 

podjezí 

 strmé břeny jezu s lesní nivou 

 silné vývařiště pod jezem 

 vana v podjezí 

Mapka 

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: Ladislav Plechatý Datum: 11. 3. 2011 



 

 

 

 

Příloha č. 4 

Bc. Ladislav Plechatý 

Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk 

Karta nebezpečného jezu Ruda – 1. strana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název 
 

Jez Ruda nad Moravou 

 

Adresa 
 

Ruda 
 

GPS 
 

49°58'58.8" N; 16°53'21.7" E 
Příjezdová cesta 

 

Pravý břeh: mezi silničním mostem přes řeku 

Moravu a ţelezničním podjezdem 

odbočit vpravo ve směru od 

Hrabenova a přes chodník na 

nezpevněnou polní cestu.  Po ní  

250 m pod ţelezničním násypem k 

lesu aţ ke stavidlu náhonu do MVE. 

Přes lávku náhonu na pravou stranu 

jezu.  

 

Levý břeh: nevede přístupová cesta  

 

Poloha 
 

Jez na 315,5 ř. km. U ţelezniční stanice 

Ruda nad Moravou. Od jezu náhon do 

MVE. Stavidlo náhonu je vidět ze silnice 

Bartoňov - Ruda.       

Majitel 
Jiří Rýznar, Hrabenov 81,   

789 63 Ruda nad Moravou - Hrabenov 

 

Správce objektu 
Jiří Rýznar, Hrabenov 81 Konstrukce 

Pevný betonový jez s kolmou spádovou 

deskou. V pravé části jezu uzavřená propust se 

stavidlem. Nad propustí lávka. Korunu jezu 

tvoří ocelová klapka, moţnost pneumaticky 

regulovat průtok. Vybetonovaná vana pod 

jezem. Nebezpečné vývařiště.  

Regulace 
Hrana jezu rozdělena na 3 ocelové 

klapky. Jednotlivé klapky lze pneumaticky 

naklánět a tím regulovat výšku koruny jezu.   

Doporučení pro VZ 

 přístup k jezu moţný přes lávku náhonu 

 široké koryto pod jezem 

 levý břeh pod jezem rozbořen 

 špatný přístup se záchrannou technikou 

do podjezí 

 při vyšší vodě moţnost zatopení 

příjezdové cesty 

Mapka

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: Ladislav Plechatý Datum: 11. 3. 2011 



 

 

 

 

Příloha č. 5 

Bc. Ladislav Plechatý 

Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk 

Karta nebezpečného jezu Hanušovice – 1. strana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název 
 

Jez Hanušovice 

 

Adresa 
 

Hanušovice 
 

GPS 
 

50°5'18.2" N; 16°55'13.20" E 
Příjezdová cesta 

 

Pravý břeh: nevede přístupová cesta 

 

Levý břeh: ze silnice č. 313 u odbočky na 

Staré Město. Přes uzamčenou lávku nad 

náhonem na levý břeh. Přes lávku nad 

propustí na vysokou betonovou navigaci 

jezu.  

Poloha 
 

Jez na 329,8 ř. km. U ţelezniční stanice 

Hanušovice zastávka a odbočky na Staré 

Město na silnici č. 313. U kamenolomu 

Hanušovice a soutoku Morava - Krupá  

Majitel 
SLEZAN Frýdek - Místek a. s.  

Na příkopě 1221, 738 01Frýdek-Místek  

Správce objektu 
p. Gábler   

mob: 725 595 430 

Konstrukce 
Pevný betonový jez s parabolickou spádovou 

deskou. V levé části jezu propust se stavidlem. 

V podjezí vybetonovaná plocha délky 15 m. 

Vlevo u jezu náhon se stavidlem. Navigaci jezu 

tvoří vysoké betonové zídky. Pod jezem 

nebezpečné vývařiště.    

Regulace 
Regulace jezu moţná otevřením stavidla nad 

propustí u jezu.  

Doporučení pro VZ 

 před příjezdem informovat správce jezu 

 uzamčená lávka přes náhon  

 pod jezem vybetonovaná ploch, pod ní 

lomový kámen 

 strmé břehy pod jezem 

 nebezpečí na silnici 

 špatný přístup záchranné techniky do 

podjezí 

Mapka 

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: Ladislav Plechatý  Datum: 11. 3. 2011 

 



 

 

 

 

Příloha č. 6 

Bc. Ladislav Plechatý 

Pasportizace jezů pro zásahovou činnost JPO v okrese Šumperk 

Karta nebezpečného jezu Šumperk – 1. strana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Název 
 

Jez Šumperk  

 

Adresa 
 

Šumperk  
 

GPS 
 

49°57'18.2" N; 16°59'27.20" E Příjezdová cesta 
 

Pravý břeh: z hlavní silnice č. 447 Šumperk – 

Nový Malín před silničním mostem 

přes řeku Desnou odbočit vpravo na 

účelovou místní komunikaci. Dále 

300 m podél řeky k pravému břehu 

nadjezí. Přes lávku náhonu na pravý 

břeh jezu.   

Levý břeh: nevede přístupová cesta.  

 

Poloha 
 

Jez na 10,4 ř. km. V zahrádkářské oblasti 

Karlův Dvůr. Za rybníkem Benátky. Tzv. 

Malínský Jez 

Majitel 
SUMTEX ENERGO s.r.o.  Ţerotínova 

417/85, 787 01 Šumperk  

Správce objektu 
Roman Macek 

mob.: 777 264 940  

Konstrukce 
Pevný betonový jez s parabolickou spádovou 

deskou. V pravé části propust se stavidlem a 

náhon do MVE. V podjezí vybetonovaná 

plocha délky 5 m. Navigaci jezu tvoří dlouhé 

betonové zídky. Pod jezem dlouhé nebezpečné 

vývařiště.    

Regulace 
Regulace jezu moţná po otevření stavidla 

nad propustí 

Doporučení pro VZ 

 před příjezdem informovat správce jezu 

 záchranu komplikuje dlouhá vysoká 

navigace 

 přístup k jezu přes lávku nad náhonem 

šířky 2 m 

 silné a dlouhé vývařiště pod jezem 

 špatný přístup záchranné techniky do 

podjezí 

 

Mapka 

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: Ladislav Plechatý Datum: 11. 3. 2011 



 

 

 

 

Příloha č. 7 

Bc. Ladislav Plechatý 
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Název 
 

Jez Šumperk Moravolen  

 

Adresa 
 

Šumperk, ul. Ţerotínova  
 

GPS 
 

49°56'45" N; 16°58'33.70" E 
Příjezdová cesta 

 

Pravý břeh: z hlavní silnice Šumperk – Dolní 

Studénky odbočit vpravo před 

silničním mostem na konci města ve 

směru D. Studénky na příjezdovou 

cestu do bývalého Moravolenu.  

Po 550 m vlevo náhon do MVE. Přes 

lávku náhonu k jezu.   

 

Levý břeh: nevede přístupová cesta. Moţný 

přístup přes pole od Dolních Studének.  

 

Poloha 
 

Jez na 9,3 ř. km. Před průmyslovým 

objektem bývalého Moravolenu Šumperk 

v ulici Ţerotínova  

Majitel 
KALUS spol. s r.o. Ţerotínova 400/8, 

787 01Šumperk  

Správce objektu 
Ing. Libor Šíma  

mob.: 777 743 552  
Konstrukce 

Pevný betonový jez s parabolickou spádovou 

deskou. V pravé části propust se stavidlem a 

náhon se stavidlem do MVE. V podjezí 

vybetonovaná plocha délky 2 m. Navigaci jezu 

tvoří dlouhé betonové zídky. Pod jezem 

nebezpečné vývařiště.    

Regulace 
Regulace jezu moţná po otevření stavidla 

nad propustí 

Doporučení pro VZ 

 nebezpečné vývařiště pod jezem 

 přístup k jezu přes ţeleznou lávku 

 lávka ve špatném technickém stavu 

 před příjezdem informovat správce jezu 

 špatný přístup záchranné techniky do 

podjezí 

Mapka 

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: Ladislav Plechatý Datum: 11. 3. 2011 
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Název 
 

Jez Zábřeh 

 

Adresa 
 

Zábřeh 
 

GPS 
 

49°52'25.79" N; 16°53'18.75" E 
Příjezdová cesta 

 

Pravý břeh: nevede přístupová cesta. Na 

pravém břehu oplocený areál 

štěrkovny. 

 

Levý břeh: z hlavní silnice na ulici 

Československé armády ve směru od 

vlakového nádraţí do centra města odbočit 

vpravo za silničním mostem přes řeku 

Moravská Sázava. Dále 150 m podél řeky 

k levému břehu jezu.  

 

Poloha 
 

Jez na 4,2 ř. km řeky Moravské Sázavy. 

V blízkosti ţelezniční stanice Zábřeh na 

Moravě. Pravý břeh jezu součástí 

oploceného areálu štěrkovny. 

Majitel 
Povodí Moravy s. p, závod Horní 

Morava, provoz Šumperk 

Správce objektu 
Antonín Spáčil - technik z provozu 

Šumperk 

tel: 583 301 292 

Konstrukce 
Pevný betonový jez s parabolickou spádovou 

deskou. V pravé části před jezem náhon do 

pískovny. Desku tvoří kamenná dlaţba. Šířka 

jezu 16 m, výška 3 m. Pod jezem vanové 

vývařiště hloubky 1,2 m a délky 4 m.     

Regulace 
Regulace jezu není moţná 

Doporučení pro VZ 

 strmé oba břehy jezu 

 pravý břeh jezu oplocen 

 silné vývařiště pod jezem  

 moţnost záchrany ze břehu, nízká 

navigace jezu 

 špatný přístup s technikou do podjezí 

 moţné zaplavení navigace jezu při velké 

vodě 

Mapka 

 

Fotka jezu 

 

Aktualizoval: Ladislav Plechatý Datum: 11. 3. 2011 
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Záchrana pomocí házecího pytlíku 

 zachraňovaný musí být při 

vědomí 

 pytlík se drţí v házecí ruce za 

horní část 

 před hodem upozornit 

zachraňovaného o hodu  

 hod směřovat nad hlavu 

zachraňovaného 

 po zachycení zachraňovaného se 

přesunout pod vývarovou linii a 

přitahovat ke břehu  

Záchrana pomocí lana přes řeku 

 dostatečně dlouhé lano ( lze 

pouţít karabinou spojené házecí 

pytlíky), 

 zachraňovaný musí být při 

vědomi, 

 terén s přilehlými břehy, 

 dostatek času na překonání řeky,  

 chůzi po břehu s nataţeným 

lanem se zachraňovaný chytne 

lana a vytáhne se z válce. 

 

Záchrana z lodě v podjezí 

 loď jištěna i řízena pomocí 

dvou lan z obou břehů řeky,  

  loď najíţdí zádí proti proudu 

do vývarové linie,  

 záchranáři chůzí po obou 

březích vtahují nebo vytahují 

loď do vývarové linie vodního 

válce, 

 po zachycení zachraňovaného 

záchranáři na březích postupují 

níţe po toku a vytahují loď 

z vodního válce. 

 


