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Anotace: 

Vendula Botorová, Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Kruţberk, Ostrava 2011 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku související s provozem vodních děl v rámci 

ochrany obyvatelstva. V práci je uvedeno rozdělení přehrad, jejich vyuţití, systém zajištění 

bezpečnosti. Práce je zaměřena na vodní dílo Kruţberk a na hodnocení rizik, která mohou toto 

vodní dílo ohroţovat. Hodnocení těchto rizik je v diplomové práci provedeno pomocí metod 

HVE a SWOT s uvedením jaké dopady by mohla mít situace, kdy dojde porušení tohoto 

objektu. Dále práce obsahuje vyhodnocení těchto metod, posouzení stávajících opatření a 

návrh opatření k zajištění ochrany obyvatelstva. Jsou zde uvedeny důleţité informace spojené 

s provozem tohoto díla.  

Klíčová slova: vodní dílo, ochrana obyvatelstva, zvláštní povodeň 

 

 

 

 

Annotation: 

Vendula Botorová, Protection of population Downstream of the Kruţberk Hyraulic Structure, 

Ostrava 2011 

The thesis is focused on a  waterwork  problem relating  to a waterwork operation within a 

population. This thesis deals with a dam division, their usage and safety scheme. I focused on 

a Kruţberk waterwork and risk classification which can endanger this waterwork. To clasify 

those risks I have used HVE and SWOT methods with impacts in case of some waterwork 

demages . The thesis also contents those method assessments, present arrangement checks and 

population safety suggestions. I have also tried to mention some important information 

connected with the waterwork operation. 
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1 Úvod 
 

„Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však 

neporazitelná a není jí na světě rovno.“ 

Lao-c‘ 

 

Hlavním smyslem stavby vodních nádrţí je hospodaření s vodou a ochrana před povodněmi. 

Výstavba přehrad začala uţ v době starověku. Jiţ staří Egypťané měli potřebu z důvodu 

zavlaţování zadrţovat vodu. Některé stavby byly postaveny tak kvalitně, ţe vydrţely dodnes. 

Prvotním důvodem stavby vodních nádrţí, byla schopnost částečně měnit průtok ve vodních 

tocích v jakémkoliv ročním období, zejména v dlouhém období sucha. Postupně se člověk 

vodu naučil vyuţívat a chránit se před jejími ničivými účinky. V dnešní době má přehrada 

hospodářský a společenský význam. Výstavba přehrad je důleţitou rolí v lidském rozvoji, má 

své klady a zápory.  

V České republice se vţilo organizační uspořádání přehrad po povodích podle našich 

největších řek Labe, Vltavy, Ohře, Moravy a Odry. V této prácí se zabývám ochranou 

obyvatelstva pod vodní nádrţí Kruţberk, která se nachází v povodí poslední zmíněné řeky 

Odry. Celá oblast povodí Odry se vyznačuje v rámci České republiky nadprůměrnými 

sráţkami a vysokým podílem hornatého území.  

V druhé polovině 20.století bylo v povodí Odry vybudováno několik významných 

vodohospodářských děl, které výrazně přispěly k průmyslovému rozvoji ostravsko-karvinské 

oblasti, ochraně a tvorbě ţivotního prostředí. Přehrada Kruţberk je situována v pohoří 

Nízkého Jeseníku nad obcí Kruţberk. Stavba vodního díla započala  v roce 1948. Jedná se o 

první a nejstarší dílo na řece Moravici. Mladší sestrou jí je výše postavená vodní nádrţ 

Slezská Harta, která byla vybudována v letech 1987 aţ 1997. 

Uţ od projektování stavby vodní nádrţe se dbá na bezpečnost, proto je nutné zabezpečit 

území pod vodním dílem tak, aby byly dopady v případě porušení funkce stavby co nejmenší. 

Z tohoto důvodu je nutno se zabývat ochranou obyvatelstva.  

Počátky civilní ochrany vnikly přijetím zákona č.82 v roce 1935 o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům. Od té doby uplynula řada let a původní civilní ochrana se vyvinula do 

dnešní podoby ochrany obyvatelstva. Ochranu obyvatelstva se řeší z technických, 

ekonomických a humanitárních důvodů.  Předchází se tím škodám a v případe vzniku 

mimořádné události měly záchranné, likvidační a obnovovací práce svůj řád. 



2 

2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je na základě vhodně vybraných analýz stanovit moţná rizika pod 

vodním díle Kruţberk a následně vytvořit návrh moţných opatření. 
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3 Rešerše 

BERNATÍK, Aleš; MALÉŘOVÁ, Lenka: Analýza rizik území. 1.vyd. Ostrava: Edice SPBI, 

2010. 83s. ISBN 978-80-7385-082-1 

Autoři těchto skript představují v první části rozdělení mimořádných událostí, problematiku 

přepravy nebezpečných látek a principy analýzy rizik. Seznamují studenty s nejčastěji 

vyuţívanými kvalitativními, semikvantitativními a kvantativními analýzami zabývající 

moţnými riziky vzniklých na území obce, kraje nebo systému. 

 

BROSCH, Otto: Povodí Odry. Ostrava 2005. 323s. ISBN 80-7342-048-1 

Autor představuje vodní hospodářství na severní Moravě a Slezsku. Kniha je rozdělena do 

deseti kapitol. Seznamuje nás s povodím Odry a její historií, způsobem úpravy vodních toků, 

hospodařením s vodou, významnými povodněmi v 19. a 20. století. Cílem knihy je také 

ukázat, jak byla vodohospodářská výstavba ovlivněna průmyslovou činností 

v severomoravském regionu.  

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše:  Ochrana obyvatelstva. 1.vyd. Ostrava: Edice SPBI, 2005. 145 

s. ISBN: 80-86634-70-1 

Autorka této publikace řeší vznik a vývoj ochrany obyvatelstva v České republice, základní 

pojmy z této oblasti, způsob varování a vyrozumění, evakuaci obyvatelstva. Jedná se o 

stručný souhrn všech oblastí, které jsou nezbytné pro ochranu obyvatel. 

 

HORÁČEK, Zdeněk a kolektiv: Vodní zákon č. 254/2001 Sb. po novele č.150/2010 Sb. 1.vyd. 

Praha 2011. 424s. ISBN 978-80-86846-39-2 

Jedná se o  vydání komentovaného znění zákona o vodách po vydání novely vodního zákona 

č. 150/2011 Sb. Autoři zabývají vodním zákonem, vyhláškami a metodikou s rozšířeným 

komentářem. 

 

ŠTEFÁČEK, Stanislav: Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska. 1.vyd. Praha 

2010. 367 s. ISBN: 978-80-7277-440-1 

Encyklopedie popisuje  na 1500 míst se zadrţovanou vodou. Na výběr míst, které kniha 

představuje, měla vliv velikost plochy a to většinou nad 7 ha. Kromě popisu vodních ploch 

obsahuje encyklopedie také zajímavosti v jejich blízkém okolí. Součástí je i malý slovníček 

z oblasti hydrologie. 
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PATERA, Adolf; NACHÁZEL, Karel; FOŠUMPAUR, Pavel: Nádrže a vodohospodářské 

stavby 10. Vydavatelství ČVUT. Praha 2002. 217s. ISBN: 80-01-02620-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Skriptum je určeno studentům oborů vodního hospodářství a vodních staveb. Autoři publikaci 

rozdělili do šesti oddílů, z toho první čtyři jsou nejobsáhlejší. Postupně se zabývají obecnými 

přístupy k navrhování nádrţí a vodohospodářských soustav, metodami jejich navrhování, 

řízení a efektivností nádrţí a vodohospodářských soustav. Součástí skripta je seznam označení 

a slovníček nejdůleţitějších pojmů z oblasti vodohospodářství, přílohy s ţebříčky největších 

nádrţí. 

 

BROŢA, Vojtěch a kolektiv: Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Liberec 2005. …. ISBN: 80-

86660-11-7 

Kolektiv autorů v čele s Vojtěchem Broţou přináší ucelený popis a charakteristiku všech 

nejvýznamnějších vodních děl na území České republiky. Publikace představuje 136 přehrad 

a jejich historii, technický popis a jejich účely. Nechybí mapky jednotlivých toků a příčné 

řezy hrází.  

 

Povodňový plán Moravskoslezského kraje 

Základní dokument, obsahující způsob včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, 

moţnosti ovlivnění odtokového reţimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Plán je 

rozdělen do tří částí. Věcná část obsahuje údaje k zajištění ochrany před povodněmi a 

směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Organizační část obsahuje 

seznamy povodňových komisí, úkoly orgánů a organizací činných v povodňové sluţbě a to 

včetně organizace hlásné a předpovědní sluţby. Grafická část obsahuje grafické přílohy 

povodňového plánu. Povodňový plán Moravskoslezského kraje je součástí Krizového plánu 

Moravskoslezského kraje. 

 

Dams &The World’s Water [online]. CIBG-ICOLD 2007. 68 str. ISSN N°0534-8293  

Broţurka věnovaná přehradám ve světě a jejich pomoci s hospodařením s vodou. Autoři 

publikaci rozdělili do 15 kapitol. V úvodu se zabývají vodou jako takovou, její distribucí, 

formami vody ve světě. Část publikace se věnuje přehradám, typům přehradních hrází a 

budoucností přehrad. Na závěr publikace autoři uvedli malý slovníček pojmů. 
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4 Základní pojmy 

V této kapitole uvádím vybrané základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva, vodního 

hospodářství a oblasti analýzy rizik. 

4.1 Pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva 

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

vlivy, havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Krizová situace- mimořádná událost, při které je vyhlášen krizový stav. [19] 

Evakuace- souhrn opatření zabezpečující přemístění osob, hospodářského zvířectva a 

věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroţeného prostoru na jiné území. [26] 

Varování- komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo jiţ vzniklé MU nebo 

KS obyvatelstvu. [1] 

Vyrozumění- komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo jiţ vzniklé MU nebo KS orgánům 

krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám dle havarijního nebo krizového plánu. [1] 

Záchranné práce- činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí. [18] 

Likvidační práce- činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [1] 

Integrovaný záchranný systém- koordinovaný postup základních a ostatních sloţek IZS při 

přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací. [18] 

 

4.2 Základní pojmy z oblasti vodního hospodářství 

Povrchová voda- voda přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, tento charakter 

neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským 

povrchem nebo nadzemním vedením. [2] 

Vodní útvar- vymezitelné významné soustředění povrchových nebo podzemních vod 

v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými 

vlastnostmi vod a znaky hydrologického reţimu.[2] 
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Vodní zdroj- vodní útvar povrchové a podzemní vody, kterou lze pouţít pro uspokojení 

potřeb člověka.[2] 

Povodí- území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému 

místu vodního toku.[2] 

Vodoprávní úřady- Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo ţivotního prostředí.[2] 

Hydrologická bilance- porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, 

území nebo vodního útvaru za daný časový interval.[2] 

Vodohospodářská bilance- porovnává poţadavky na odběry na povrchové a podzemní vody 

a vypouštění odpadních vod s vyuţitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek mnoţství a 

jakosti vody a jejich ekologického stavu.[2] 

Vodní díla- stavby, které slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, umělému usměrňování 

odtokového reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, k nakládání s vodami, ochraně 

před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům.[2] 

Povodňový plán- dokument obsahující souhrn organizačních a technických opatření 

potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na ţivotech, majetku, společnosti a 

ţivotním prostředí v rámci určitého územního celku. [11] 

Digitální povodňový plán- elektronické zpracování textové, datové a grafické části 

povodňového plánu. [11] 

Manipulační řád- soubor předpisů, zásad a směrnic určených k nakládání s povrchovými 

vodami z hlediska účelného a hospodárného vyuţití vody, ochrany a zlepšení její jakosti  

v souladu  se zájmy ochrany ţivotního prostředí.[2] 

Záplavové území- administrativně určené území, které můţe být zaplaveno vodou v případě 

povodně.[2] 

Průlomová vlna při zvláštní povodni- vyvolává prudké zvýšení průtoků a vodních stavů, 

rychlost vlny můţe dosáhnout rychlosti aţ 50km/h, je charakteristická destruktivními účinky, 

extrémními průtoky, ohroţením rozsáhlých území, vysokou pravděpodobností ohroţení 

lidských ţivotů a majetku v zasaţeném území. [27] 

Hlásné profily povodňové sluţby- jsou místa na vodních tocích, které slouţí ke sledování 

průběhu povodně. Jsou rozděleny do tří kategorií.[2] 

Hlásný profil kategorie A- vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných 

vodních tocích, informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před 

povodněmi na národní úrovni, nebo jsou vyuţívány pro předpovědní povodňovou sluţbu. 

Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí. [11] 
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Hlásný profil kategorie B-  profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření 

k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni, jsou zřizovány krajskými úřady a 

provozovány místně příslušnými obcemi. [11] 

Hlásný profil kategorie C- účelové profily umístěné na vodních tocích, které mohou zřídit a 

provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohroţených nemovitostí. [11] 

 

4.3 Pojmy z oblasti analýzy rizik 

Riziko- pravděpodobnost vzniku neţádoucího účinku, ke kterému dojde během určité doby 

nebo za určitých okolností (skripta z 2006) [3] 

Nebezpečí- vlastnost nebezpečné látky, fyzická nebo fyzikální situace vyvolávající moţnost 

vzniku havárie. [3] 

Porucha- stav, kdy došlo k poškození objektu a není dál schopen vykonávat svou funkci. [3] 

Dopad- neţádoucí účinek mimořádné události v daném místě a čase. [3] 

Příčina- iniciační událost, kaţdá příčina má svůj následek.3 

Přijatelnost rizika – porovnání hodnoty odhadnutého rizika vyšetřované události s mezní 

přijatelností rizika. [3] 

Pravděpodobnost - míra vzniku rizika. [3] 

Analýza- metoda zaloţená na podrobném rozloţení celku na jednotlivé části, cílem je 

pochopit povahu celku a stanovení důleţitých vlastností. [3] 

Hodnocení rizik- proces kvantitativního hodnocení pravděpodobnosti vzniku neţádoucích 

událostí a jejich dopadů, s ohledem na negativní vliv na zdraví a ţivoty osob, majetek a 

ţivotní prostředí. [3] 

Scénář- předem určený sled událostí, které ve svém důsledku vedou ke škodám, neţádoucím 

následkům na základě aktivace škodlivého potenciálu nebezpečí. [3] 
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5 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva v České republice je definována zákonem  č.239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, Hlava 1, §1. Jejím obsahem 

je především varování obyvatelstva, evakuace, ukrytí, nouzové přeţití obyvatelstva a další 

opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku. Ústředním orgánem, který má 

v kompetenci ochranu obyvatelstva je Ministerstvo vnitra. 

Ochrana obyvatelstva jako komplex připravovaných a při MU a krizových situacích prakticky 

realizovatelných opatření ze zákona je prováděna tak, aby byly v naší společnosti v co 

největší míře chráněny lidské ţivoty, zvířata, kulturní hodnoty a ţivotní prostředí s ohledem 

na ekonomické moţnosti státu.[1] 

Opatření ochrany obyvatelstva jsou uskutečňována sloţkami Integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“), zejména Hasičským záchranným sborem České republiky (dále jen 

„HZS ČR“). IZS je základním pilířem při koordinování činností a postupů jeho základních 

sloţek při přípravě na MU a při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení 

státu a válečného stavu. Základním předpokladem pro efektivní realizaci opatření ochrany 

obyvatelstva je jejich zapracování v havarijních a krizových plánech a plánech obrany.[1] 

 

V České republice je ochrana obyvatelstva upravena ve specifických předpisech: 

 zákon č.239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, 

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

 vyhláška MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému. 

 

V řadě států Evropské unie je pojetí ochrany obyvatelstva jiné. Dochází ke změnám na úrovni 

ústředních pevných a flexibilních struktur civilní obrany a ochrany před katastrofami, které se 

promítly do niţších úrovní řízení a někdy také do výkonných organizací a jejich jednotek. 

V tabulce č.1 jsem uvedla pár vybraných zemí Evropské unie (dále jen “EU“) a jejich pojetí 

ochrany obyvatelstva. 
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Zásadní dokumenty ochrany obyvatelstva v Evropské unii jsou: 

 Rozhodnutí Rady EU o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené 

spolupráce v civilní ochraně z roku 2001, 

 Rozhodnutí Rady EU o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství- tzv. 

Recast z roku 2007, 

 Rozhodnutí Rady EU o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu z roku 2007. 

[29]  

 

Tabulka 1: Vybrané státy EU a jejich ochrana obyvatelstva [29] 

  
Struktura ochrany 

obyvatelstva 
Nejdůleţitější zákon Ústřední orgán 

S
tá

t 
E

U
 

Finsko 

Záchranářství, civilní 

obrana pro případ 

války 

Zákon o civilní obraně z roku 

1991 

Odbor záchranných sluţeb 

v ministerstvu vnitra 

Itálie 
Civilní obrana, civilní 

ochrana 

zákon č.225, kterým byla 

zřízena tzv. národní sluţba 

civilní ochrany s cílem ochrany 

ţivota, majetku, sídel a ţivot. 

prostředí před přírodními a 

technogenními negativními 

vlivy 

Úřad civilní ochrany 

Maďarsko 

Civilní ochrana, 

ochrana před 

katastrofami 

Zákon č.36/1996 o civilní 

ochraně,  

zákon č.74/1999 o řízení a 

organizaci ochrany proti 

katastrofám a ochraně proti 

váţným nehodám. 

Generální ředitelství pro 

managment katastrof 

Nizozemsko 
Civilní nouzové 

plánování 

Zákon o pomoci při 

pohromách, zákon o poţární 

sluţbě,zákon o zdravotní 

pomoci během pohromy, zákon 

o zdrav.záchraně 

Generální ředitelství pro veřejný 

pořádek a bezpečnost 

Rakousko Civilní ochrana 
Spolková ústava, čl.9 odstavec 

2 

Spolkové ministerstvo vnitra, sekce 

II, odbor II/4 

Slovensko Civilní ochrana 
Zákon č.42/1994 o civilní 

ochraně obyvatelstva 

Sekce krizového managmentu a 

civilní ochrany MV 

Švýcarsko 
Záchranářství, civilní 

ochrana 

Spolkový zákon o ochraně 

obyvatelstva a civilní ochraně 

Spolkový úřad ochrany 

obyvatelstva 
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6 Vodní nádrže a přehrady 

Vodní nádrţí se myslí omezený prostor, slouţící k hromadění vody a jejímu dalšímu vyuţití, 

k zachycení povodňových průtoků pod nádrţí, k vytvoření vodního prostředí nebo k úpravě 

vody.  

Jedná se o jeden z nejúčinnějších a okamţitých prostředků vodního hospodářství, který lze 

uplatnit ve všech  jeho odvětvích.  

V dnešní době jsou vodní nádrţe víceúčelovými díly. Jedná se skoro o všechny větší nádrţe, 

slouţící ke dvěma nebo více účelům.  

 

Rozdělení víceúčelových vodních nádrţí: 

 podle způsobu a místa vytvoření: 

o přírodní, 

o umělé, 

 neprotékané-boční, 

 protékané-údolní, 

o vrcholové, 

o postranní, 

o vyhloubené, 

o podzemní, 

 

 podle funkce se vodní nádrţe dělí na: 

o zásobní, 

o ochranné, 

o smíšené. 

 

 podle účelu se dělí na: 

o zásobování obyvatelstva pitnou vodou,  

o zásobování průmyslu uţitkovou vodou, 

o zásobování zemědělství vodou, 

o zásobování závlah vodou,  

o nalepšování minimálních průtoků v toků,  

o nalepšování průtoků pro plavbu,  
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o vytvoření zásoby pro vyuţití vodní energie, 

o ochrana před povodněmi, 

o rekreace na nádrţi, 

o chov ryb a vodní drůbeţe na nádrţi,  

o pěstování rostlin na hladině nádrţe, 

o usazovací nádrţe,  

o chladící nádrţe, 

o předehřívací nádrţe, 

o záchytné nádrţe, 

o kalové nádrţe, 

o odkaliště, 

o poţární nádrţe. 

 

 Podle doby trvání cyklu, v kterém se provádí řízení odtoku, se nádrţe dělí na: 

o Vodní nádrţe s pravidelným cyklem 

 víceleté, 

 sezónní (roční), 

 týdenní, 

 denní, 

o vodní nádrţe s nepravidelným cyklem: 

 nárazové, 

 příleţitostný odběr. [7,33] 

 

6.1 Přehrady 

Za přehradu se povaţuje stavba, přehrazující údolí toku. Uzavírá tak prostor, který slouţí 

k hromadění vody pro různé vodohospodářské účely. 

Rozdělení přehrad: 

 podle hlavního stavebního materiálu, 

 podle konstrukce a statického působení. 
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Rozdělení podle hlavního stavebního materiálu 

Mechanické vlastnosti stavebních hmot určují nejvýrazněji konstrukční uspořádání a statické 

působení přehrad. Podle pouţitého stavebního materiálu přehrady rozdělujeme na: 

 přehrady z místních materiálů (zemní, kamenité, zonální), 

 přehrady z lomového zdiva, 

 přehrady z betonu (prostý, ţelezový nebo předpjatý beton), 

 přehrady z oceli (pevné, pohyblivé), 

 přehrady ze dřeva (s kamennou zátěţí, bez kamenné zátěţe), 

 přehrady kombinované. 

 

Rozdělení přehrad podle konstrukce a statistického působení 

Vlastnosti stavebních materiálů pouţitých na stavbu přehrady a její konstrukční ztvárnění 

mají vliv na způsob přenášení tlaků vody do podloţí. Síly se mohou od zatíţení přehrady do 

podloţí přenášet tíţným účinkem, klenbovým účinkem nebo spojením  s podloţím. Podle 

konstrukce a statického působení se rozdělují na přehrady: 

 z nesoudrţných a málo soudrţných materiálů, 

 tíţné (masivní, duté, pilířové), 

 klenbové (jedno obloukové, více obloukové), 

 členěné (deskové, klenbové, kupolové), 

 zvláštní typy (kotvené, předpjaté, z dílců). [32] 

  

6.2 Přehrady ve světě 

Na světě je nespočet vodních nádrţí, jezer a rybníků.  Mezinárodní přehradní výbor (dále jen 

„ICOLD“) vede databázi těchto vodních děl. Podmínkou pro zařazení do databáze je výška 

hráze 15 metrů nebo 10 - 15 metrů a objem nádrţe víc jak 3 miliony metrů krychlových. 

Z grafu č.1 je patrné jak v průběhu 20. století rostl počet stavěných přehrad ve světě. Největší 

výstavba přehrad probíhala v letech 1970 aţ 1979. S rostoucí populací lidí rostly také nároky 

na vodu, její kvalitu a spotřebu. Graf č.2 ukazuje počet přehrad podle velikosti přehradní 

hráze. Nejvíce bylo postaveno přehrad s hrází vysokou 15 aţ 29 metrů a pak o výšce 30 aţ 59 

metrů. [12] 
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Výstavba velkých přehrad ve světě
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Graf 1: Výstavba velkých přehrad ve světě v 20. století 
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Graf 2: Počet nádrţí podle výšky hráze 

 

Většina přehrad vedených v databázi ICOLD jsou jednoúčelové, tvoří 71,7 % z celkového 

počtu. Zbylých 28,3% jsou tedy přehrady víceúčelové. Nejčastějším účelem přehrad je 

zavlaţování. Procentuelní rozdělení účelů jednoúčelových přehrad: 

 48,6 % zavlaţování, 

 17,4% hydroelektrárny, 

 12,7% zásobování vodou, 

 10,0% ochrana před povodněmi, 

 5,3% rekreace, 

 0,6% nalepšování průtoků a rybné hospodářství, 

 5,4% ostatní. [12] 
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Graf č.3 představuje procentuelní rozdělení všech vodních nádrţí ve světě. Největší počet 

vodních nádrţí se nachází v Asii a v Severní Americe. [12] 

Rozdělení velkých přehrad podle geografické 

polohy
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Graf 3: Rozdělení  velkých přehrad podle geologické polohy 

 

6.3 Přehrady v České republice 

Většina vodních ploch v České republice je uměle vytvořená. Velkou část  zabírají vodní 

nádrţe, které byly stavěny převáţně v průběhu 20.století. Největší počet nádrţí se nachází na 

řece Vltavě. Nemalou část pak tvoří rybníky budované hlavně v 13.století, slouţící k chovu 

ryb. Nejvyšší koncentrace rybníků je na jihu Čech. Mezi nejznámější a nejvýznamnější 

rybníky je Roţmberk, Máchovo jezero nebo také Nesyt. V malém zastoupení se v ČR 

vyskytují i jezera. Mezi nejvýznamnější jezera u nás patří Černé jezero, Plešné jezero nebo 

Čertovo jezero.[23] 

Co se týče historie se u nás stavěly od 14. století aţ do 19. výhradně zemní přehrady. V letech 

1895 aţ 1939 dostávají přednost tíţné přehrady z lomového zdiva nad zemními přehradami. 

Od roku 1934 se stavěly přehrady tíţné betonové přehrady. Většina vodních děl u nás jsou 

víceúčelová. V současnosti je v ČR podle kritérií ICOLD 118 přehrad. V tabulce č.2 jsem 

uvedla vodní díla, která se nachází v jednotlivých povodí. Z jednotlivých povodí jsem 

následně vybrala největší vodní díla, které jsem uvedla v tabulce č. 3.[32] 
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Tabulka 2: Vodní díla v jednotlivých povodí  

Povodí Vodní díla 

Ohře 

Březová, Fláje, Horka, Chřibská, Janov, Jesenice, Jezeří, Jirkov, Kadaň, Kamenička, Křímov, 

Mariánské Lázně, Myslivny, Naděje, Nechranice, Otvice, Podhora, Přísečnice, Skalka, Stanovice, 

Stráţ p. Ralskem, Újezd, Všechlapy, Zaječice 

Odra Baška, Kruţberk, Morávka, Olešná, Slezská Harta, Šance, Těrlicko, Ţermanice 

Labe 

Beřichov, Fojtka, Hamry, Harcov, Josefův Důl, Křiţanovice, Labská, Les Království, Mlýnice, 

Mšeno, Paříţov, Pastviny, Rozkoš, Rybník Hvězda, Seč, Souš, Vrchlice, Soustava retenčních nádrţí 

v povodí Tiché Orlice, Soustava retenčních nádrţí v povodí Třebovky 

Morava 

Bojkovice, Boskovice, Brno, Bystřička, Dalešice, Dlouhé Stráně, Fryšták, Horní Bečva, Hubenov, 

Jevišovice, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Letovice, Ludkovice, Luhačovice, Mohelno, Moravská 

Třebová, Mostiště, Nemilka, Nová Říše, Nové Mlýny I, Nové Mlýny II, Nové Mlýny III, 

Oleksovice, Opatovice, Plumov, Slušovice, Tešetice, Vír I, Vír II, Vranov, Výrovice, Znojmo 

Vltava 

České údolí, Hněvkovice, Hracholusky, Humenice, Husinec, Jince, Kamýk, Karhov a Zhejral, 

Klabava, Klíčava, Kořensko, Láz, Lipno I, Lipno II, Lučina, Němčice, Nýrsko, Obecnice, Orlík, 

Pilská, Pilská u Ţďáru, Římov, Sedlnice, Slapy, Soběnov, Staviště, Strţ, Suchomasty, Štěchovice, 

Švihov, Trnávka, Vrané, Záskalská a Dráteník, Ţlutice 

 

Tabulka 3: Největší vodní díla v jednotlivých povodí 

Povodí Počet VD Největší VD Objem [mil.m
3
] Plocha [ha] Rok Typ hráze 

Odry 8 Slezská Harta 218,7 870 1997 kamenitá sypaná 

Ohře 24 Nechranice 287,632 1338 1967 zemní sypaná 

Labe 19 Rozkoš 76,154 1001 1972 sypaná 

Moravy 34 Nové Mlýny III. 83,961 1668 1989 zemní sypaná 

Vltavy 35 Lipno 309,502 4870 1960 zemní sypaná+betonová 

 

 

V tabulce č.4 jsem srovnala VD Kruţberk  s vodními nádrţemi se stejným typem hráze a to 

tíţní betonovou. Přehrady jsou seřazeny podle velikosti objemu nádrţe. Jako první co do 

velikosti nádrţe je vodní nádrţ Tři soutěsky, která byla uvedena do provozu v roce 2005. 

Vodní nádrţ Kruţberk se v tomto srovnání se svým objemem nachází aţ na 11 místě.  
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Tabulka 4: Srovnání vodních nádrţí se stejným typem hráze [5,22] 

Název vodní nádrţe Stát 
Objem 

[mil.m
3
] 

Plocha 

[ha] 

Délka hráze 

[m] 

Výška hráze 

[m] 
Uvedení do provozu Účel 

Tři soutěsky CHN 393000 104500 2310 181 2005 P,E,T,L,N 

Guri Dam VEN 135000 425 7426 162 1978 E,  

Bloemhof ZAF 1269 2226  4270 33 1970 W, 

Orlík CZE 716,5 2732 450,0 81,5 1960 L,E,N, R,F, P  

Grande Dixence CHE 400 400 700 285 1964 E,W 

Oravká přehrada SVK 350 3400   1954 T 

Talarn SPA 205 927 206 82 1913 E 

Vír CZE 56,2 223,6 390,0 66,2 1957 P,PR,N,W, T 

Ţermanice CZE 25,3 248 502,0 32,0 1954 PR,N, R,E 

Scrivener Dam AUS 33 664 319 33 1964 P 

Kamýk CZE 12,98 195 158,0 24,5 1961 E,V,W,P, L 

Kruţberk CZE 4,02 287 280,0 32,1 1955 PR,N,E,P,W, T,F 

Wippra Dam DEU 2 32 126,0 24,9 1952 PR 

Hakusui JPN 0,6 10 87,26 13,9 1938 Z 

J. Strom Thurmod Dam USA  28800 334 61 1954 P, E, N 

Vysvětlivky: 

W- zdroj pitné vody   P-povodně   E- výroba elektrické energie    Z- zavlaţování 

N- nalepšování průtoků  PR- průmysl   L-plavební      R- rekreace 

F- rybné hospodářství   T- trvalé zajištění minimálních průtoků 

V- vyrovnání špičkových odtoků
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6.4 Katastrofy na přehradách 

Postupně se člověk naučil vodu vyuţívat a chránit se před jejími ničivými účinky. Ţádná 

stavba není absolutně bezpečná a vţdy existuje pravděpodobnost, ţe rizika poruchy přehradní 

hráze. Historie nás poučila, ţe špatné umístění přehrady a nedbalá práce dokáţe místo uţitku 

způsobit katastrofu nedozírných následků. Zde uvádím přehrady s největším počtem mrtvých 

osob. 

V tabulce č.5 uvádím výčet přehrad s největším počtem lidských ztrát. Graf č.4 představuje 

graf s největším počtem lidských ztrát. Na území České republiky došlo pouze k jednomu 

případu, kdy se protrhla hráz přehrady a to  na řece Bílá Desná v roce 1963 v Jizerských 

horách. 

V dnešní době hrozí protrţení hráze Mosúlské přehrady v Iráku. V tomto případě se jedná o 

nevhodnou lokalitu pro umístění přehrady. Podloţí tvoří nasákavý sádrovec. Problémy má 

přehrada uţ od jejího vzniku v roce 1984. Ohroţeno je přibliţně 2 miliony obyvatel. 

 

Přehrady s největším počtem lidských ztrát
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Graf 4: Přehrady s největším počtem usmrcených osob 
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Tabulka 5: Přehrady s největším počtem lidských ztrát [23] 

Přehrada Stát Rok Počet mrtvých Příčina porušení hráze Poznámka 

Pan-Čchiao CHN 1975 80 000 - 200 000 několika denní bouřky, rekordní sráţky následně selhalo dalších 60 přehrad 

Malpasset FRA 1959 423 

nedostatečný geologický průzkum, lajdáctví, 

souhra náhod vlna vysoká 40 metrů 

Fukušima JPN 2011 110 zemětřesení vlna Tsunami 

Vajont ITA 1963 2117 sesuv hornin, nedostatečný geologický průzkum uvolnění přes 200mil m3 horniny 

Val di Stava ITA 1985 268 špatná údrţba   

San Franciská přehrada USA 1928 450 selhání přehrady   

Shadikor PAK 2005 70 tlak vody působící na hráz z týden trvajících dešťů   

Morvi IND 1979 1500-15000 vydatné deště a záplavy   

Möhne DEU 1943 1579 britské bombardování   

Kyzyl-Agash KAZ 2010 43 přívalové deště a tání sněhu   

Kelly Barnes USA 1977 39 prudké deště   

South Fork USA 1889 2200 vydatné deště   

Nádrţ č.3 Bufalo Creek  USA 1972 125 selhání přehrady   

Canyon Lake USA 1972 238 selhání přehrady   

Kyjev UKR 1961 146 déšť 

počet obětí 1500- 2000, ale pouze 146 oficiálně 

prohlášeno za mrtvé 

Teton USA 1976 11 selhání přehrady   

Přehrada Desná CZE 1916 62 selhání přehrady 

protrţení hráze se stalo po roce existence 

stavby 
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6.5 Technicko-bezpečnostní dohled 

Za technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly se povaţuje zjišťování technického stavu 

vodního díla. Dohled nad vodními díly je dán ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, novelou zákona o vodách č. 150/2010 Sb., a vyhláškou č. 471/2001 SB.,o 

TBD nad vodními díly. 

Touto problematikou se zabývá na vodním díle Kruţberk společnost a to Vodní díla-TBD, a.s. 

Hlavním cílem této činnosti je zabránit ohroţení lidských ţivotů, majetku a ţivotního 

prostředí v důsledku selhání a havárie vodního díla. 

 

Způsob provádění dohledu: 

- pozorování, 

- prohlídky vodního díla, 

- měření deformací, 

- průsak vod, 

- hodnocení výsledků všech měření a pozorování, 

- návrhy opatření k odstranění nedostatků.[20] 

 

Dohledu podléhají: 

- přehrady, hráze, jezy, 

- stavby na ochranu před povodněmi, 

- stavby odkališť, 

- hydrotechnické štoly a tunely, 

- stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich 

březích, 

- jiné stavby potřebné k nakládání s vodami slouţící ke vzdouvání nebo akumulaci vod. 

[20] 

 

6.5.1 Kategorie TBD 

Vodní díla se z technicko-bezpečnostního dohledu dělí do čtyř kategorií podle rizika ohroţení 

lidských ţivotů, zničení majetku, omezení fungování důleţitých funkcí veřejného zájmu. 
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Kategorie I. 

V případě poškození vodního díla, spadajícího do kategorie I., jsou ohroţeny tisíce aţ 

desetitisíce osob, předpokládají se velké ztráty na ţivotech. Vodní dílo je poškozeno a jeho 

obnova je velmi sloţitá a nákladná. Vyřazením vodního díla z provozu dochází k přerušení 

průmyslové činnosti, dopravy atd. dochází k velkým ztrátám. Na území pod daným vodním 

dílem vznikají obrovské škody na obytné a průmyslové zástavbě, dopravní síti, ohroţena jsou 

další vodní díla a toky. Škody na ţivotním prostředí a  ekonomické důsledky se dotknou 

celého státu.[20] 

 

Kategorie II. 

Dojde-li k poškození vodního díla, spadajícího do kategorie II., jsou ohroţeny stovky aţ tisíce 

osob, předpokládají se ztráty na ţivotech. Obnova poškozeného díla je nákladná sloţitá. Na 

území pod daným vodním dílem vznikají škody na obytné a průmyslové zástavbě, dopravní 

síti, ohroţena jsou další vodní díla a toky. Vyřazením vodního díla z provozu dochází 

k přerušení průmyslové činnosti, dopravy atd. dochází ke značným ztrátám. Poškozené 

ţivotní prostředí překračuje význam vyššího územního samosprávního celku.[20] 

 

Kategorie III. 

V případě poškození vodního díla, spadajícího do kategorie III., jsou ohroţeny desítky aţ 

stovky osob, ztráty na ţivotech mohou nastat. Obnova poškozeného díla je proveditelná. Na 

území pod daným vodním dílem vznikají škody na obytné a průmyslové zástavbě, dopravní 

síti, ohroţena mohou být další vodní díla a toky. Vyřazením vodního díla z provozu dochází 

k přerušení průmyslové činnosti, dopravy atd. dochází ke ztrátám, ale jsou nahraditelné. 

Poškozené ţivotní prostředí nepřekračuje význam vyššího územního samosprávního 

celku.[20] 

 

Kategorie IV. 

U čtvrté kategorie jsou ztráty na lidských ţivotech nepravděpodobné. Poškozené vodní dílo je 

obnovitelné. Materiální škody na území pod vodním dílem jsou malé. Ztráty z vyřazení 

provozu vodního díla jsou malé. Škody na ţivotním prostředí jsou zanedbatelné.[20] 

 

V rámci technicko-bezpečnostního dohledu jsou sledovány tyto jevy a skutečnosti: 

- statická a dynamická stabilita díla, případně jeho částí, 

- prostorové změny díla jako celku vzhledem k jeho okolí, 
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- deformace díla, vzájemné posuny jednotlivých částí konstrukcí, trhliny v konstrukčním 

materiálu, 

- deformace podloţí, 

- reţim podzemních a průsakových vod, 

- hydraulický spád v konstrukčních a podloţních materiálech a jejich filtrační stabilita, 

- vlivy prostředí na technický stav díla a jeho technologická zařízení, 

- vliv provozu na technický stav díla a jeho technologická zařízení, 

- průtokové poměry v porovnání s původními předpoklady návrhu výpustných a předivných 

zařízení, 

- jiné jevy a skutečnosti, které mohou podle místních poměrů ovlivnit bezpečnost díla.[34] 

 

6.6 Možné příčiny poruchy hráze  

Porušení hráze můţe nastat při: 

 překročení pevnosti materiálů konstrukčních a funkčních částí přehrady, únosnost 

podloţí, 

1. deformace a pohyby hrázových bloků, 

2. změny na dilatačních spárách bloků, 

3. trhliny ve zdivu hráze, 

4. účinnost drenáţních vrtů, 

5. vztlak v podloţí hráze, 

6. tlak ledu, 

7. výskyt a účinky dynamických sil (jedná se především o vibrace při převádění 

vody spodními výpustmi a o provoz po koruně hráze viz předcházející 

1.,2.,4.,5, a dále) 

 filtrační nestabilitě podloţí hráze, 

8. průsaková mnoţství z drenáţních vrtů, 

9. celková průsaková mnoţství do hrázových chodeb, 

10. vliv provozu (manipulace s vodou), 

 teroristickém činu nebo sabotáţi.[22] 
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6.7 Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodeň je definována jako povodeň, která je způsobena poruchou nebo protrţením 

hráze vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu. Můţe se také jednat o nouzové 

řešení kritické situace na vodním díle, který vyvolá vznik krizové situace na území pod 

vodním dílem. Jedná se zejména o tyto situace: 

 zvláštní povodeň 1- narušení vzdouvacího prvku vodohospodářského díla, 

 zvláštní povodeň 2- porucha hradících konstrukcí nebo uzávěrů bezpečnostních nebo 

výpustných zařízení vodohospodářských děl, 

 zvláštní povodeň 3- nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti 

vodohospodářského díla. [21] 

 

6.7.1 Stupně povodňové aktivity 

Úrovně stupňů povodňové aktivity jsou stanoveny k jednotlivým hlásným profilům na 

vodním toku, jejich platnost je ale vztaţena k delšímu úseku vodního toku. Podle stupňů SPA 

se řídí veškeré protipovodňové aktivity na daném úseku. Vyjadřují míru povodňového 

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

moţných poruch a havárií vodních děl. Obrázek č.1 ukazuje stupně povodňové aktivity.[28] 

Stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány a odvolávány příslušnými povodňovými orgány. 

 

1.SPA- bdělost- nastává při dosaţení stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečnosti z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností na VD, které 

by vedly ke vzniku zvláštní povodně. Hlídková sluţba zahajuje činnost na vodním díle, které 

je ohroţeno. [28] 

 

2.SPA- pohotovost- navrhuje vlastník (správce) VD. Nastává při překročení stanovených 

mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla. 

Dosaţené hodnoty oznámí neprodleně vlastník příslušným povodňovým orgánům, které 

vyhlásí 2.SPA na území ohroţeném zvláštní povodní, dále oznámí vyhlášení 2.SPA správci 

vodního toku a hasičskému záchrannému sboru kraje. Zahajují se  zabezpečovací práce na 

vodním díle. [28] 
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3.SPA- ohroţení- navrhuje vlastník (správce) VD při dosaţení kritických hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti VD a moţnosti vzniku kritické situace na vodním 

díle podle vyhodnocení TDB. Vlastník neprodleně oznámí dosaţení hodnot, skutečností pro 

vyhlášení 3.SPA příslušným povodňovým orgánům, které tento stupeň povodňové aktivity 

vyhlásí na území ohroţeném zvláštní povodní a současně nařizují zabezpečovací a dle potřeby 

záchranné práce a evakuaci. Vlastník tuto situaci oznámí správci vodního toku a hasičskému 

záchrannému sboru kraje. Dále organizuje povodňové zabezpečovací práce s cílem zabránit 

přelití či protrţení hráze vodního díla, případně organizuje provizorní uzavření protrţené 

hráze vodního díla. [28] 

 

 

Obrázek 1: Stupně povodňové aktivity [9] 
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7 Vodní dílo Kružberk 

Vodní dílo Kruţberk je druhou největší vodní nádrţí v Moravskoslezském kraji. Právem jej 

znalci přírody nazývají „perlou Jeseníků“.   

 

 

Obrázek 2: VD Kruţberk a VD Slezská Harta [31] 

 

 

7.1 Historie  VD Kružberk 

Hlavní podnět pro výstavbu této přehrady byly ničivé záplavy v letech 1902 aţ 1903. První 

myšlenky výstavby této nádrţe se objevují v přehradním programu z roku 1911. Vzhledem 

k vypuknutí první světové války, byla stavba nádrţe odloţena. Následovalo vypracování dvou 

podobných projektů k stavbě vodního díla, první v roce 1918 Studijní společností 

města Opavy, druhý projekt vypracoval Zemský stavební úřad, který počítal s větším 

vyuţitím přehrady. Vypracování probíhalo od roku 1930 aţ 1932 při vodohospodářském 

plánu republiky, k samotné výstavbě mělo dojít v letech 1934 aţ 1938. Opět k ní nedošlo a to 

díky nedostatku financím a blíţící se druhé světové válce. Stavba byla opět odloţena a začala 

aţ po válce, v roce 1948. V roce 1951 úřady rozhodly, ţe nádrţ bude hlavním zdrojem pitné 
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vody pro Ostravsko-karvinský revír. Toto rozhodnutí mělo za následek řadu změn. Před 

ukončením stavby (1954) se začalo s provizorním nadrţováním vody a to pro případ kalamitní 

situace s pitnou vodou v Ostravě. V roce 1955 byla oficiálně stavba dokončena. [8,14,25] 

 

7.2 Technické poruchy na VD Kružberk 

V historii ani současné době nenastaly takové technické poruchy na vodním díle Kruţberk, 

které by ohrozily jeho provoz, ţivoty a zdraví osob, majetek a ţivotní prostředí v jeho 

blízkosti. Samozřejmě nic není dokonalé, občas se objeví nějaká závada, kterou je nutno 

opravit. Nejvíce trpí elektroinstalace v přehradní hrázi a to díky  vlhkostí.  

 

7.3 Kružberk 

Spolu se Slezskou Hartou tvoří Kruţberk jeden ze tří hlavních vodárenských zdrojů slouţící 

pro zásobování převáţně ostravské průmyslové aglomerace.  

 

Vodní dílo Kruţberk je víceúčelové dílo, plní tyto funkce: 

 dodávka surové vody pro úpravu vody na vodu pitnou přiváděnou tlakovou štolou do 

úpravny v Podhradí, 

 zajištění stanovených minimálních průtoků v řece Moravici pod Kruţberkem, 

 nalepšování průtoků v profilech níţe na tocích pro zajištění odběrů pro průmysl a pro 

zajištění minimálních průtoků, 

 sníţení povodňových průtoků pod Kruţberkem, 

 omezení kolísání hladiny na Slezské Hartě v rekreačním období, 

 dodávka vody k energetickému vyuţití v elektrárně v přehradní zdi Kruţberka, 

 dodávka vody k energetickému vyuţití v elektrárně v Podhradí tlakovou štolou, 

 dodávka vody pro rybné hospodářství pod hrází Kruţberk. [21] 

 

Vodní dílo Kruţberk tvoří tři hlavní objekty: 

 hlavní nádrţ Kruţberk, 

 úchytná nádrţ Lobník, 

 jez Podhradí.[21] 
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Obrázek 3: Okolí vodní nádrţe Kruţberk [24] 

 

 

Obrázek 4: Legenda k obrázku č. 3 
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Vzhledem k tomu, ţe je Kruţberk vodním zdrojem, je kolem něj stanoveno pásmo hygienické 

ochrany. To je znázorněno na obr.3 červenou šrafou. V okolí vodního díla Kruţberk je tudíţ  

zakázáno: 

- rozdělávat oheň, 

- kouřit, 

- stanovat, 

- provozovat vodní sporty, 

- bruslit, 

- zdrţovat se v blízkosti. 

 

7.3.1 Technické parametry a součásti přehrady 

Tíţná hráz betonové přehrady a půdorysného zakřivení v kruhovém oblouku je 32,1 m vysoká 

a dlouhá v koruně 280 metrů. Poloměr zakřivení v oblouku je 450 m. Obsahuje 92 700 m
3
 

betonu. Podloţí bylo utěsněno jednořadou injekční clonou a dosahuje hloubky aţ 30m. Hráz 

má pro převádění vody dvě výpustná potrubí s dvojitými uzávěrami a pět hrázných přelivných 

bloků. Hlavní odběrné zařízení do tlakové štoly je umístěno na pravém břehu asi 60m nad 

hrází. Ve strojovně přehrady se nachází  turbína typu Francis s výkonem 0,4 MW. Obrázek č. 

4 znázorňuje příčný řez hrází VD Kruţberk. [10] 

 

 

Obrázek 5: Příčný řez hráze [10] 
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7.3.2 Geologické podloží 

Geologické podloţí tvoří převáţně třetihorní sopečné horniny. Skalní podklad tvoří kulmské 

břidlice a droby. Podloţí tvoří na jihu a východě hradecké droby, na severozápadě benešovské 

droby. Mezi ně jsou vklíněny moravské břidlice. Pod VD Kruţberk se nachází dvě zlomová 

pásma, coţ můţe mít za následek výskyt seismických otřesů. [26] 

 

7.3.3 Základní charakteristické údaje VD Kružberk 

Základní charakteristické údaje vodního díla Kruţberk společně s nádrţí Lobník a jezem 

v Pohradí jsou popsány v Příloze č.1.  

 

Tabulka č. 6 popisuje rozdělení prostorů nádrţe Kruţberk. [21] 

Tabulka 6: Rozdělení prostorů nádrţe Kruţberk 

Prostor v nádrţi 
Kóta Zatopená plocha Objem 

min                        max [mil.m
2
] [mil.m

3
] 

Stálého nadrţení 399,60               413,60 0,000-0,821 0,000-4,019 

Zásobní 413,60               428,50 0,821-2,517 4,019-28,598 

Retenční ovladatelný 428,50               431,10 0,2517-2,802 28,598-35,525 

Bezpečnostní 431,10               434,60 2,802-3,165 35,525-45,965 

 

7.3.4 Hydrologické poměry v profilu VD Kružberk 

Údaje v tabulce č.7 jsou odvozeny z hydrologické řady pro období 1931-1980. N-leté průtoky 

jsou odvozeny z hydrologické řady za období 1900-1998. [21] 

Tabulka 7: M-denní průtoky na VD Kruţberk 

M dnů v roce 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Qm (m3/s) 15,5 10,2 7,58 5,96 4,81 3,93 3,23 2,65 2,14 1,68 1,24 0,82 0,55 

 

Tabulka 8: Hydrologické poměry 

  jednotky Kruţberk Lobník Podhradí 

Plocha povodí A  km
2
 567,43 50,2 597,8 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa  [m
3
/s] 6,46 0,49 6,8 

Dlouhodobá průměrná roční výška sráţek na povodí Pa  [mm] 825 785 825 

Předpokládané roční ztráty výparem [mm] 625 625   

Průměrný roční specifický odtok  [l.s
-1

.km
2
]   7,5   

Průměrné překročení průtoku po dobu 355 dní v roce  [m
3
/s]   0,02   

Průměrné překročení průtoku po dobu 364 dní v roce  [m
3
/s]   0,01   
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Tabulka 9: N-leté průtoky a objemy N-letých povodňových vln 

 Kruţberk Lobník Podhradí 

N-let QN-letý [m
3
/s] Objem [mil.m

3
] QN-letý [m

3
/s] QN-letý [m

3
/s] 

1 53 8 6 53 

2 76 13 9 76 

5 111 22 13 112 

10 140 29 18 142 

20 173 36 22 175 

50 219 42 29 222 

100 258 48 35 261 

1000 405 56     

 

V tabulce č.10 jsou vypsány průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.[21] 

Tabulka 10: SPA pro VD Kruţberk 

 

Překročení 

hladiny 
Přítok 

[m.n.m.] [m
3
/s] 

1.SPA 428,70 10,00 

2.SPA 430,10  

3.SPA 430,80  

 

Tabulka 11: SPA pro koryto řeky Moravice pod VD Kruţberk 

 

Průtok 

[m
3
/s] 

1.SPA 20 

2.SPA 35 

3.SPA 50 

 

 

Kategorie VD Kruţberk 

Kategorie vodního díla dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, 

novely vodního zákona č.150/2010 Sb.,  a prováděcí vyhláškou č.471/2001 Sb., o TBD nad 

vodními díly [22]: 

Tabulka 12: Kategorie VD Kruţberk 

  
Kategorie 

Kruţberk I. 

Lobník IV. 

Podhradí IV. 

Tlaková štola IV. 
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7.3.5 Lobník 

Lobník není samostatnou přehradou, ale je součástí nádrţe Kruţberk. Nachází se na potoce 

Lobník, který je vyuţíván pro zemědělské účely. Stavba začala v roce 1952 a byla dokončena 

v roce 1957. Kruţberk od Lobníku odděluje sypaná hráz tvořená štěrkovou hlínou smíchanou 

s navětralou břidličnou sutí. Hráz vysoká 19,6 m je vybavena bezpečnostním přelivem a 

dvěmi spodními výpustmi, které jsou ovládány z manipulační věţe. Svahy po stranách 

přednádrţe jsou opevněny 80cm kamenné rovnaniny. Objem nádrţe je 1,29 mil. m
3
 vody.  

Účelem Lobníku je zachycení splavenin, zpoţdění povodňové vlny a zlepšení VH bilance 

Kruţberka a i převedení komunikace přes zátopu VD. Tabulka č.13 popisuje rozdělení prostor 

v nádrţi.[21] 

 

Lobník zajišťuje [21]: 

 zlepšení kvality vody v hlavní nádrţi Kruţberk zachycením splavenin a plavenin 

z povodí Lobníka, 

 umoţnění individuálního odlovu ryb. 

 

Tabulka 13: Rozdělení prostorů nádrţe Lobník [21] 

Prostor v nádrţi 
Kóta Zatopená plocha Objem 

min                   max [mil.m
2
] [mil.m

3
] 

Zásobní 419,60         433,60 0,000-0,620 0,000-1,120 

Ochranný neovladatelný 433,60         434,60 0,620-0,745 1,120-1,290 

 

7.3.6 Podhradí  

Kamenitá hráz nádrţe vzdouvá a akumuluje vodu pro havarijní čerpání vody pro úpravnu 

vody v Podhradí. Přelévanou část hráze tvoří jez o výšce 6,5 metrů. Na pravém břehu je 

záloţní čerpací stanice pro úpravnu vody v Podhradí. 

Z pravé strany je hráz do břehu vázána zemním tělesem z kamenitého materiálu a z levé 

strany betonovým objektem s vodní elektrárnou. Přelévaná část je opevněna betonem a 

kamennou dlaţbou na sucho. Podloţí hráze je těsněno laserovou stěnou, u břehů betonovou 

membránou, která je zavázána do skalního podkladu.[21] 

 

Podhradí [21]: 

 umoţnění havarijního odběru pro úpravnu vody v Podhradí, 

 výroba elektrické energie vyrovnávací nádrţe Podhradí 
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Tabulka 14: Rozdělení prostorů jezu Podhradí [21] 

Prostor v nádrţi 
Kóta Zatopená plocha Objem 

min                   max [mil.m
2
] [mil.m

3
] 

Stálého nadrţení 346,10         351,43 0,000-0,635 0,000-0,065 

Zásobní 351,43         352,70 0,635-0,907 0,065-0,157 

Ochranný neovladatelný 352,70         354,56 0,907-1,445 0,157-0,381 

 

7.3.7 Tlaková štola 

Součástí VD Kruţberk je také tlaková štola, která přivádí vodu do úpravny vody a elektrárnu 

v Podhradí. Výstavba štoly proběhla v letech 1955 aţ 1963. Celková délka štoly je 6,72 km. 

Kruhový profil štoly má profil o průměru 2,4 m. Obezdívka štoly je z velké části provedena 

z betonu o síle 25 cm,  ve dvou místech je pak ze ţelezobetonu. Celková kapacita štoly je 9 

m
3
/s, z toho je 2 m

3
/s vyuţito pro vodárenské účely a zbytek pro energetické účely. [21] 

 

 

Obrázek 6: Podélný profil tlakové štoly [24] 
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Výše postavené vodní dílo Slezská Harta ovlivňuje fungování VD Kruţberk. Obě nádrţe 

spolupracují nejen při povodních, ale i v oblasti kvality vody a v oblasti minimálních průtoků. 

Proto je třeba se o tomto vodním díle zmínit. Základní popis následuje v podkapitole 7.4 

Slezská Harta. 

 

7.4 Slezská Harta 

Slezská Harta je devátou největší vodní nádrţí v ČR a největší nádrţí v Moravskoslezském 

kraji. Vodní nádrţ leţící na řece Moravici byla postavena v letech 1987 aţ 1997 jako posila 

níţe leţící nádrţi Kruţbek. Účelem nádrţe je ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské 

účely, nalepšení průtoku, ochrana před povodněmi, odběr vody pro průmysl a vyuţití pro 

vodní energii. Dle technicko-bezpečnostního dohledu je Slezská Harta zařazena do 

I.Kategorie. 

Hráz vodního díla je sypaná z kamenné, štěrkové a zemní sypaniny. Půdorysně ve tvaru 

oblouku je hráz 65metrů vysoká a 540 metrů dlouhá. Plocha zatopeného území zaujímá 874 

ha, objem nádrţe je 218,74 milionů m
3
.  

I kdyţ se jedná o vodárenský zdroj a je pod hygienickou ochranou, je Slezská Harta 

vyuţívána i rekreačně.[10] 

 

7.5 Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Kružberk 

V této části kapitoly VD Kruţberk je řešena ochrana obyvatelstva pod vodním dílem. 

Vzhledem k návaznosti přehrady Kruţberk na vodní dílo Slezskou Hartu je třeba brát 

v úvahu, ţe nastanou obě situace, dokonce je lepší počítat s horší variantou- dojde k porušení 

a následnému protrţení hráze VD Slezská Harta. 

Popisuji zde dokumenty, které jsou zpracovány pro tuto oblast a základní činnosti ochrany 

obyvatelstva, zhodnocení a návrh ochranných opatření. 

 

7.5.1 Povodňový plán 

Zpracování povodňového plánu ukládá zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon a novela 

č.150/2010 Sb. Zpracovává jej kaţdá obec, která se nachází v blízkosti vodního toku a hrozí 

povodeň. Povodňové plány mi k dispozici poskytnuty nebyly. Jejich existenci však 

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

informací o vývoji povodně, moţnosti ovlivnění odtokového reţimu, organizaci a přípravu 

zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení 

hlásné a hlídkové sluţby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a 

zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech i v území a stanovené směrodatné 

limity SPA. 

Povodňový plán obsahuje: 

 věcnou část- obsahuje údaje nutné k zajištění ochraně před povodněmi, zdroj 

nebezpečí a jeho rozsah, směrodatné limity pro vyhlášení SPA, 

 organizační část- obsahuje seznamy a úkoly účastníků ochrany před povodněmi, 

strukturu povodňové sluţby, způsoby spojení, předpovědní a hlásnou sluţbu, 

 grafickou část- obsahuje grafické přílohy, mapy záplavového území. [2] 

 

Doporučuji v nejbliţší době vypracování digitálních povodňových plánů obcí, které mohou 

být ohroţeny povodní. Digitální povodňový plán (dále „dPP“) v průběhu povodní umoţní 

přístup k důleţitým informacím a poskytne analytické nástroje pro rozhodovaní procesy. 

Informace zaznamenané v tomto systému jsou přehlednější a snáze dostupnější. Zpracování 

dPP není povinné. 

7.5.2 Plán ochrany území pod vybraným VD před zvláštní povodní 

Je zpracován Operační plán „Ochrana území pod VD Slezská Harta + Kruţberk před zvláštní 

povodní“. Zpracován byl v roce 2010. Plán je zpracován pro kaskádu VD Slezská Harta  a 

Kruţberk. Nezabývá se situací, kdy dojde pouze k porušení hráze Kruţberku a následnému 

vylití přehrady. Součástí plánu jsou seznamy ohroţených objektů, obecních úřadů, počtu 

obyvatel,školských zařízení, zdravotních atd. 

Plán obsahuje základní informace o vodním díle a nebezpečí moţného vzniku zvláštní 

povodně, způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o moţnosti vzniku a vývoji 

zvláštní povodně, stanovení směrodatných limitů SPA na vodním díle, vymezení území 

ohroţené zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů, moţnosti ovlivnění 

odtokového reţimu, zajištění aktivizace povodňových a krizových orgánů, organizaci 

přípravy ZaLP. Jeho cílem je ochránit co nejvíce lidských ţivotů a sníţit škody na majetku.  

[27] 
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7.5.3 Varování a vyrozumění 

Poţadavek na varování obyvatelstva v zasaţeném území přijde od dispečinku Povodí Odry na 

krajské operační a informační středisko HZS (dále jen „KOPIS“).  

Seznam rotačních a elektrických  sirén v postiţených obcí je uveden v příloze č.2. Pokrytí 

ohroţeného území sirénami je zobrazeno v příloze č.3.  

Všechny obce s rozšířenou působností v záplavovém území mají zřízenou povodňovou komisi 

jako orgán pro řešení povodňové situace. Příslušným povodňovým orgánem pro vyhlášení 

SPA je povodňová komise MSK. 

  

Varování při vzniku zvláštní povodně  provádí vlastník či správce daného vodního díla 

aktivováním vlastních sirén a nebezpečí zvláštní povodně oznámí příslušnému operačně 

informačnímu středisku HZS kraje (dále jen „OPIS HZS kraje“). OPIS HZS kraje provede 

JSVV obyvatelstva na ohroţeném území. Obyvatelstvo, které se nachází na území obce 

ohroţované zvláštní povodní, varuje starosta obce. Schéma varování obyvatelstva je 

zobrazeno v obrázku č.7.  

 

Obrázek 7: Schéma varování obyvatelstva [27] 
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Varování obyvatelstva je v tomto případě realizováno varovným signálem „všeobecná 

výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény v délce 140 sekund. Signál můţe být pouţit třikrát 

za sebou a to v tří minutových intervalech. Po varovném signálu „všeobecná výstraha“ 

následují verbální informace z místního rozhlasu, případně jiným zvoleným způsobem 

v závislosti na místních podmínkách. 

Při bezprostředním ohroţení bezpečnosti VD a vývoji směřujícímu k narušení jeho funkce a 

hrozbě vzniku zvláštní povodně, vlastníci informují o průběhu vývoje MU na VD povodňové 

orgány níţe po vodním toku podle povodňových plánů, správce povodí (VHD Povodí s.p.), 

HZS ČR a v případě nebezpečí z prodlení i bezprostředně ohroţené subjekty. Vyrozumění při 

vzniku zvláštní povodně je zdvojené a zajišťuje se systémem hlásné povodňové sluţby a 

JSVV. Schéma vyrozumění právnických a fyzických osob na území ohroţeném zvláštní 

povodní je znázorněno v obrázku č.8. [27] 

 

Obrázek 8: Schéma vyrozumění fyzických a právnických osob [27] 
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V rámci rychlejšího varování obyvatelstva a vyrozumění fyzických a právnických osob by 

bylo vhodné u správce povodí VHD Povodí s.p. umístit terminál 4.úrovně Systému 

selektivního rádiového návěštění. Náklady na jeden terminál by nepřesáhly cenu 100 000 

korun. Obsluha musí projít školením, které je bezplatné. Upravené schéma varování 

obyvatelstva a vyrozumění fyzických a právnických osob jsou zobrazeny v obrázku č.9 a 10. 

Nevýhodou původního varování obyvatelstva a vyrozumění fyzických a právnických osob 

bylo aktivování přes HZS kraje, tento postup byl zdlouhavý. Kaţdá minuta je důleţitá. 

Výhodou umístění terminálu 4.úrovně u Správce povodí VHD Povodí s.p. je přímý přístup a 

odborný pohled pro rychlejší vyhodnocení situace. Samozřejmostí je definování oblasti, 

kterou by mohl ovládat. Při nedostatku času k varování obyvatelstva je předpoklad dopadů na 

zdraví a ţivoty osob, majetek a ţivotní prostředí daleko větší. Varování by mělo být včasné, 

dostatečně plošné a naléhavé. 

 

 

Obrázek 9: Nové schéma varování obyvatestva 
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Obrázek 10: Nové schéma vyrozumění fyzických a právnických osob 

 

7.5.4 Evakuace obyvatelstva 

Plán evakuace obyvatelstva mi nebyl poskytnut. Obce, které se nacházejí pod vodním dílem a 

v oblasti záplavového území, by měly mít takový plán zpracován. 

Evakuace je tedy soubor opatření, slouţící k přemístění osob, zvířat domácích i 

hospodářských, majetku a věcných prostředků v daném pořadí. Evakuaci můţe nařídit 

povodňový orgán obce, HZS kraje nebo vláda. 
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V případě plánování evakuace obyvatelstva se jedná o přípravu nezbytných opatření. 

Nejdůleţitějším krokem je rychlé přemístění obyvatel. Za důleţité se zvlášť povaţuje včasné 

informování obyvatel. Evakuace je prováděna do předem vybraných prostor.  

Významné objekty, které se nachází na území ohroţovaného zvláštní povodní, zpracovávají 

plán evakuace objektu. 

Plán evakuace obyvatelstva při nebezpečí vzniku zvláštní povodně je součástí havarijního 

plánu kraje. 

 

Plán evakuace obyvatelstva obsahuje: 

 zásady provádění evakuace, 

 rozsah evakuačních opatření, 

 zabezpečení evakuace, 

 orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva. [27] 

 

Pominou-li důvody pro vyhlášení evakuace, mohou se obyvatelé vrátit do svých obydlí. Pro 

ty, kteří tuto moţnost nemají, je zabezpečeno dlouhodobé náhradní ubytování v souladu 

s Plánem nouzového přeţití. 

 

7.5.5 Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

Pro území, které zasáhne průlomová vlna při vzniku zvláštní povodně, je důleţité v co 

nejkratší době vyhlásit stav nebezpečí. Stav nebezpečí pro kraj nebo část jeho území 

vyhlašuje hejtman kraje na základě návrhu starosty obce s rozšířenou působností či správce 

vodního díla. Dále je třeba zahájit všemi dostupnými silami a prostředky záchranné a 

likvidační práce (dále jen „ZaLP“) a přijmout opatření na ochranu obyvatelstva. 

Záchranné práce představují soubor činností k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých MU, a to především ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku či 

ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [27] 

Odstraněním následků způsobených MU se zabývají likvidační práce. Pro rychlejší odstranění 

těchto následků je třeba systematicky vyuţít co nejvíce poskytovaných sil a prostředků ( dále 

jen „SaP“). Přehled poskytovaných SaP níţe vyjmenovaných organizací je uveden v příloze 

č.4. [27] 
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Síly a prostředky k ZaLP poskytují tyto organizace: 

 Hasičský záchranný sbor MSK, 

 Krajské ředitelství policie MSK, 

 Územní středisko záchranné sluţby MSK, 

 Záchranný útvar HZS ČR – Hlučín, 

 Krajské vojenské velitelství Ostrava, 

 Krajská hygienická stanice MSK, 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 

 Krajská veterinární správa pro MSK, 

 ČEZ Distribuce, a.s.-Obl. KŠ MORAVA v Ostravě, 

 SMP Net, s.r.o. se sídlem v Ostravě, 

 Povodí Odry, s.p., 

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 

 ČHMÚ pobočka Ostrava, 

 Česká televize, Televizní studio Ostrava, 

 Český rozhlas Ostrava. [30] 

 

Na záchranné a likvidační práce navazuje zajištění obnovy základních funkcí v postiţeném 

území. Přehled o předběţném odhadu nákladů na obnovu majetku k zabezpečení základních 

funkcí v území zpracovává kraj, na jehoţ území došlo k narušení základních funkcí 

v důsledku zvláštní povodně. Zpracování provádí v přenesené působnosti a předkládá jej 

Ministerstvu pro místní rozvoj. Kraj si můţe při přípravě přehledu vyţádat spolupráci 

pověřeného obecního úřadu, v jehoţ správním obvodu došlo k narušení základních funkcí.  

Náleţitosti přehledu škod stanovuje vyhláška Ministerstva financí. [27] 

 

7.5.6 Plán nouzového přežití 

Plán nouzového přeţití obsahuje základní opatření a úkoly pro zabezpečení ţivotních potřeb 

obyvatelstva, především plánování, organizování a zabezpečení nouzového ubytování, 

stravování, nouzového zásobování potravinami, pitnou vodou, nouzové základní sluţby 

obyvatelstvu a nouzové dodávky energií. 

K zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva, zejména evakuovaných osob, budou 

vyuţívány především stacionární zařízení umoţňující nouzové ubytování a stravování. 
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Opatření nouzového přeţití v kraji navazují na evakuaci obyvatelstva z postiţeného území 

nebo jsou realizována přímo v prostoru ohroţeném následky MU- Jedná se o poskytnutí 

nouzového přístřeší, náhradního ošacení, stravy a nápojů po dobu nezbytně nutnou. Tato 

opatření jsou připravena na územní i krajské úrovni. Opatření nouzového přeţití jsou řešena 

v havarijních plánech kraje. 

 

Opatření nouzového přeţití obyvatelstva zahrnují: 

 nouzové ubytování, 

 nouzové zásobování základními potravinami, 

 nouzové zdroje pitné vody, 

 nouzové základní sluţby obyvatelstvu, 

 nouzové dodávky energií, 

 organizování humanitární pomoci. 

 

Nouzové přeţití obyvatelstva je zabezpečeno v potřebné míře a odpovídá potřebnému 

rozsahu. 

 

7.5.7 Záplavové území v případě protrhnutí hráze VD Slezská Harta 

Při porušení hráze VD Slezská Harta bude činit maximální odtok přibliţně 54 500 m
3
/s, 

objem průlomové vlny potom bude cca 190 mil.m
3
 vody. Doba po kterou bude vlna stoupat 

na maximální odtok 54 500 m
3
/s je 0,25 hod. Celková doba zvláštní povodně bude trvat 

přibliţně 25 hodin, kdy průtok bude odpovídat stoleté povodni. Jako první bude průlomovou 

vlnou zasaţena obec Bílčice, kam dorazí kulminační vlna o výšce 41m  za 0,2 hod. Dojde 

k absolutní destrukci všech objektů, které se v obci nachází. Na profilu hráze VD Kruţberk se 

bude vlna transformovat na průtok 33 600 m
3
/s. Hráz bude fungovat jako jez a bude přelévaná 

paprskem 14,4 metrů. Betonová tíţní hráz by měla tuto situaci vydrţet, došlo-li by k porušení 

hráze pak by došlo jen k navýšení objemu průlomové vlny. V čase 0,9 hod dorazí vlna do 

obce Kruţberk a bude dosahovat výšky 37,1m. Postupně bude pokračovat údolím řeky 

Moravice, kde dojde ke zničení Grimmovy farmy, chatových oblastí obce Vítkov Záluţné, 

Anino údolí aţ do Podhradí. Do Podhradí dorazí vlny o výšce 32,3 metrů za 1,9 hod., dojde 

k zatopení této části obce, zničena bude čistička odpadních vod v této části obce Vítkov. 

Vzhledem k tvaru koryta řeky Moravice bude potupně docházet k transformaci povodňové 

vlny. K jejímu výraznějšímu rozlivu dojde u Hradce nad Moravicí, kam dorazí za tři hodiny. 
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Dále bude pokračovat nivou řeky Opavy a Odry do Opavy, kam voda dorazí za 3,5 hod a do 

Ostravy, kde bude povodňová vlna za 5,1 hod. Dotoková doba do Bohumína, který bude také 

postiţen činí 6 hodin. Stav, kdy bude mít povodňová vlna hodnotu Q100 bude za hranicemi ČR 

v Polské republice. Pod vodou budou všechny mosty přes řeku Moravici. Postup průlomové 

vlny a její výška je popsána v příloze č.5. 

Mapa záplavového území a pokrytí území sirénami je uvedena v příloze č.3. Seznam obcí, 

které budou postiţeny zvláštní povodní je sepsán v příloze č.6.  

Zvláštní povodeň ohrozí přibliţně 85 500 osob. Počet ohroţeného obyvatelstva v jednotlivých 

obcích se nachází v příloze č.7. 

 

Mostní konstrukce 

Na základě informací poskytnuté správcem povodí Odry byla posouzena všechna významná 

přemostění a konstatováno, ţe jsou vyhovující a převedou stoletou vodu i s dostatečným 

převýšením.  Výjimkou je silniční betonový most přes řeku Moravici v lokalitě Panský Dvůr 

nad Kylešovicemi, který se nachází mimo zastavěnou oblast. Jeho nekapacitou by mohlo dojít 

k ohroţení nejbliţších staveb, zvláště Panského Dvoru.  

 

Ohroţené podniky 

V záplavovém území průlomové vlny je ohroţeno celkem 7 významných objektů zařazených 

do skupin A a B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 

některých zákonů. Seznam ohroţených podniků se nachází v příloze č.9. Všechny ohroţené 

podniky by měly nebezpečné látky uskladnit na místě vyšším nad hladinou průlomové vlny. 

 

Obecní úřady 

Ohroţeno je celkem 11 obecních úřadů v této oblasti, jejich seznam se nachází v příloze č.8.  

 

Školská zařízení 

Zvláštní povodní bude ohroţeno 105 školských zařízení, jejich seznam je uveden v příloze 

č.10. 

 

Sociální zařízení 

Počet sociálních zařízení, která budou ohroţena je 20. Seznam sociálních zařízení je v příloze 

č.11. 
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Nemocniční zařízení 

Seznam nemocničních zařízení je v příloze č.12. Tyto objekty musím být informovány o 

situaci, která hrozí. Celkem je ohroţeno 5 nemocničních zařízení. 

 

Čerpací stanice 

Čerpací stanice, které budou ohroţeny zvláštní povodní jsou vypsány v příloze č.13.  

 

Ohroţené objekty 

Seznam ohroţených objektů se nachází v příloze č.14. Počet těchto objektů je 73 a všechny by 

měly být seznámeny s moţností vzniku zvláštní povodně. 

 

7.5.8 Předpokládané dopady 

Jedná se neţádoucí účinky mimořádné události v daném místě a čase, které ovlivní zdraví a 

ţivoty osob, majetek, ţivotní prostředí, sociální oblast a ekonomiku. 

 

Zdraví a ţivoty osob: 

- primární 

 těţké úrazy, lehká zranění, úmrtí způsobená průlomovou vlnou 

 psychické újmy, 

- sekundární 

 infekční choroby, epidemií, 

 těţká zranění a úmrtí, ke kterým došlo v důsledku poškození objektů a těles 

dopravních cest, produktovodů, 

 nedostatek pitné vody a uţitkové vody, 

 psychické újmy a traumata. 

 

Majetek: 

 poškození budov, dopravních staveb, dopravních prostředků, telekomunikačních sítí, 

průmyslových objektů, kulturních památek, infrastruktury, 

 energetické ztráty, únik ropných produktů, 

 zničení zemědělských plodin, poškození zemědělských objektů, 
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 úhyn hospodářských a domácích zvířat, volně ţijících zvěře, úhyn ryb, 

 škody na půdním hospodářství, sesuvy, kontaminace půdy, 

 znehodnocení vody, potravin, věcí pro denní potřebu,  

 poškození nebo zničení surovin průmyslové výroby. 

 

Ţivotní prostředí: 

 poškození krajiny, změna profilu krajiny, degradace půdy, 

 narušení stability zeminy, 

 nárůst komunálního a průmyslového odpadu, 

 dlouhodobá obnova postiţeného území. 

 

Ekonomika: 

 sníţení výkonů výroby a produkce případně zánik, 

 zvýšení nezaměstnanosti, 

 škody na majetku a ţivotním prostředí, 

 zvýšené poţadavky: na léky, léčiva a desinfekční prostředky, obvazový materiál, 

přípravky a nářadí pro úklid, 

 

Sociální oblast: 

 narušení mezilidských vztahů,  

 omezení školských a sociálních zařízení, 

 omezení fungování státní a veřejné správy, 

 zvýšená kriminalita, narušení veřejného pořádku, 

 

Ostatní: 

 přenos infekčních chorob mezi zvířaty, přenos chorob ze zvířat na člověka, 

 přemnoţení hmyzu (komárů), který můţe přenášet infekční choroby. 
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8 Analýza rizik 

V této kapitole se zabývám popisem nejčastěji pouţívaných metod v oblasti analýzy rizik a 

jednotlivých zvolených analýz. 

 

Analýza rizik sleduje moţné scénáře hrozeb s cílem posoudit výskyt a zranitelnost 

posuzovaných objektů, území nebo systému. Na základě výsledku analýzy rizik přijímáme 

vhodná opatření.  

 

Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza se zabývá popisem pravděpodobnosti výskytu nehodových událostí a 

jejich moţných následků. Je vyuţívána jako vstupní analýza pro určení rizik, které je nutné 

dále podrobněji analyzovat, a nebo nevyţaduje-li úroveň rizika čas a úsilí potřebné pro 

podrobnou analýzu. Jedná se o nečíselný popis. [13] 

 

Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza vyuţívá číselného vyjádření k ohodnocení míry vzniku rizika a 

pravděpodobných následků či škod. Závisí  na přesnosti a kompletnosti pouţitých údajů a dat. 

[13] 

 

Semikvantitativní analýza 

Semikvantitativní analýza zkvalitňuje  kvalitativní analýzu. Jedná se o doplnění hodnot ke 

kvalitativním škálám. Číselná hodnota přiřazená kaţdému prvku nebo vlastnosti nemusí 

vyjadřovat přesný poměr ke skutečné velikosti následků nebo pravděpodobnosti. [13] 

 

Analýza rizik zahrnuje: 

1. identifikaci nebezpečí- jedná se o nebezpečné látky, fyzikální situace a moţná selhání 

řídících mechanismů, 

2. ocenění pravděpodobnosti, ţe dané události nastanou, 

3. ocenění moţných následků těchto událostí s přihlédnutím na zranitelnost zasaţeného 

území (člověka, ţivotní prostředí, majetek). [3] 
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Nejdůleţitější faktor pro bezpečnostní studii je výběr vhodné metody.  Pouţití těchto metod 

záleţí na sloţitosti a velikosti procesu, časovém intervalu a financích. 

 

Metody analýzy rizik 

Metody pro hodnocení území jsou vypsány v tabulce č. 15, popis jednotlivých metod 

následuje v příloze č.15. 

Tabulka 15: Metody analýzy rizik [3] 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Bezpečnostní audit Safety audit SA 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Předběţná analýza ohroţení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza "Co se stane kdyţ…" What if Analysis WI 

"Co se stane kdyţ"/Kontrolní seznam What if/ Checklist analysis WI/CL 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause - Consequence Analysis CCA 

Analýza SWOT SWOT Analysis SWOT 

Analýza rizik a zranitelnosti Hazard vulnerability value of the elementst at risk HVE 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 

 

 

8.1 Vlastní analýza rizik 

Na základě přístupu k údajům a poskytnutým informacím jsem volila metody „Analýza rizik a 

zranitelnosti“ a „Analýzu SWOT“ pro posouzení stávajícího systému ochrany obyvatelstva 

pod VD Kruţberk. 

 

8.1.1 Analýza rizik a zranitelnosti 

Metoda HVE jinak také „ Analýza rizik a zranitelnosti“ je proces hodnocení rizika spojený se 

vznikem konkrétního typu mimořádné události v daném území. Sleduje se pravděpodobnost 

výskytu mimořádné události, její závaţnost, působení a následky. Analýza také obsahuje 

zjišťování ohroţených prvků na daném území, které jsou zranitelné při jednotlivých typech 
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mimořádných událostí. Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika,jakým způsobem 

postihne a zároveň ovlivní vybrané prvky a posuzované území. [3] 

 

Pro analýzu HVE uvaţuji o scénáři, kdy dojde k protrhnutí hráze VD Slezská Harta a VD 

Kruţberk. 

 

Proces mapování rizik postupuje podle následujících kroků: 

1. hodnocení pravděpodobnosti výskytu mimořádné události dané závaţnosti v rámci určitého 

časového období. Dojde k přiřazení ukazatele Hn, který je znázorněn v tabulce č.16. 

 

Tabulka 16: Přiřazení ukazatele Hn [4] 

Pravděpodobnost vzniku MU 

Ukazatel Úroveň 

H0 ţádná 

H1 nízká 

H2 střední 

H3 vysoká 

H4 velmi vysoká 

 

 

2. hodnocení zranitelnosti jako „výše ztráty u daného prvku u rizika vyplývajícího z výskytu 

mimořádné události dané závaţnosti“. Přiřazení ukazatele Vn je uvedeno v tabulce č.19. 

 

 

3. hodnocení rizika, přiřazení ukazatele Rn je uvedeno v tabulce č.17. V tabulce č.20 jsou 

výsledné popisy k zjištění výsledného rizika R. 

 

4. strategie zmírnění rizika by se měla soustředit na strategie plánování pro zmírnění rizika. 

V tomto kroku se stanovuje: 

 přijatelnost úrovně rizika, 

 specifická pravidla umístění, 

 specifická kritéria přijetí opatření. [4] 
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Tabulka 17: Přiřazení ukazatele Rn [4] 

Riziko 

Zranitelnost 

V0 V1 V2 V3 V4 

ţádná nízká střední vysoká velmi vysoká 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 

v
zn

ik
u

 M
U

 

H0 ţádná R0 R0 R0 R0 R0 

H1 nízká R0 R1 R1 R1 R1 

H2 střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 vysoká R0 R1 R2 R3 R4 

H4 velmi vysoká R0 R1 R3 R4 R4 

 

 
Tabulka 18: Ohroţený prvek obyvatelstvo [35] 

Počet obyv. 

Úroveň 

ohroţení Hustota zalidnění 

+ 50 000 velmi vysoká velmi vysoká hustota zalidnění 

15 001 - 50 000 vysoký vysoká hustota zalidnění 

5 001 - 15 000 vysoká vysoká hustota zalidnění 

3 001 - 5 000 střední střední hustota zalidnění 

1 001 - 3 000 střední střední hustota zalidnění 

201 - 1 000 nízká nízká hustota zalidnění 

do 20 nízká nízká hustota zalidnění 

 

 

Tabulka č. 18 slouţí jako pomůcka pro přiřazení ukazatel Vn ohroţeného prvku „Lidé“. [16]
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Tabulka 19: Přiřazení ukazatele Vn [4] 

Zranitelnost Ohroţené prvky 

Index Úroveň 
L

id
é 

(H
u

st
o

ta
 z

al
id

n
ěn

í)
 

B
u

d
o

v
y

 (
K

v
al

it
a/

K
v

an
ti

ta
) 

P
ro

d
u

k
ti

v
n

í 
o

b
la

st
 (

ak
ti

v
it

y
) 

K
u

lt
u

rn
í 

p
am

át
k
y

 

In
fr

as
tr

u
k

tu
ra

 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
é 

sí
tě

 

P
ří

ro
d

n
í 

p
am

át
k

y
 

V0 ţádná ţádná ţádná ţádná ţádná ţádná ţádná ţádná 

V1 nízká nízká Vysoká/nízká Nevýznamné ţádná I.malého významu omezený význam ţádná 

V2 střední střední Vysoká/střední Středně významné ţádná I.místního významu místní význam ţádná 

V3 vysoká vysoká Střední/vysoká Významné Méně významné Sekundární I. Sekundární sítě méně významné 

V4 
velmi 

vysoká 

velmi 

vysoká 
nízká/velmi vysoká Velmi významné Významné Primární I. Primární sítě významné 
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Tabulka 20: Popis zjištěného výsledného rizika [4] 

Zranitelnost Ohroţené prvky 

Index Úroveň L
id

é 

B
u

d
o

v
y
 

P
ro

d
u

k
ti

v
n

í 
o

b
la

st
i 

K
u

lt
u

rn
í 

p
am

át
k
y

 

In
fr

as
tr

u
k

tu
ra

 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
é 

sí
tě

 

P
ří

ro
d

n
í 

p
am

át
k

y
 

R0 ţádná ţádné ţádné ţádné ţádné ţádné ţádné ţádné 

R1 nízká 
Bezpečnost nemusí 

selhat 
Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda 

R2 střední 
Bezpečnost nemusí 

selhat 

Malá estetická nebo 

funkční škoda bez 

evakuace 

Malá škoda bez 

přerušení činnosti 

Malá estetická nebo 

funkční škoda 

Malá škoda bez 

evakuace 

Malá škoda bez 

porušení sluţeb 
Malá škoda 

R3 vysoká 
Moţné problémy s 

bezpečností 

Důleţité funkční 

poškození a 

následná evakuace 

Důleţitá škoda s 

dočasným přerušením 

činnosti 

Důleţitá škoda 
Důleţitá škoda a 

následná evakuace 

důleţitá škoda s 

dočasným 

přerušením 

činnosti 

Důleţité škoda 

R4 
velmi 

vysoká 

Moţné ztráty na 

ţivotech a váţná 

zranění osob 

Velká škoda a 

následná evakuace 

Váţná škoda s 

přerušením nebo 

zrušením činnosti 

Váţná škoda 
Velká škoda a 

následná evakuace 

Váţná škoda s 

přerušením nebo 

zrušením činnosti 

Váţná škoda 
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1.krok -hodnocení pravděpodobnosti výskytu mimořádné události dané závaţnosti v rámci 

určitého časového období.  

 

Tabulka 21: Výskyt MU v území 

Mimořádná událost 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 Celkem 

přelití nádrţe VD Kruţberk 

protrţením hráze VD Slezská 

Harta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Povodeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teroristický útok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seismický otřes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sabotáţ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

K mimořádným událostem byly přiřazeny toto ukazatele Hn: 

Protrţení hráze VD Slezská Harta- H0, 

Povodeň- H0, 

Teroristický útok- H0, 

Seismický otřes- H0, 

Sabotáţ- H0. 

 

2.krok- hodnocení zranitelnosti jako „výše ztráty u daného prvku u rizika vyplývajícího 

z výskytu mimořádné události dané závaţnosti“ jsem v tabulce č.22 stanovila takto: 

 

Tabulka 22: Přiřazení indexu Vn 

  In
d

ex
 H

n
 

L
id

é 

B
u

d
o

v
y
 

P
ro

d
u

k
ti

v
n

í 
o

b
la

st
 

K
u

lt
u

rn
í 

p
am

át
k
y

 

In
fr

as
tr

u
k

tu
ra

 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
é 

sí
tě

 

P
ří

ro
d

n
í 

p
am

át
k

y
 

Výsledný 

index Vn 

Přelití nádrţe VD Kruţberk protrţením 

hráze VD Slezská Harta H0 V4 V4 V3 V2 V4 V4 V4 V4 

Povodeň H0 V4 V3 V3 V2 V3 V3 V3 V3 

Teroristický útok H0 V4 V4 V3 V2 V4 V4 V4 V4 

Seismický otřes H0 V4 V4 V3 V2 V4 V4 V4 V4 

Sabotáţ H0 V4 V4 V3 V2 V4 V4 V4 V4 
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3. krok- hodnocení rizika, přiřazení ukazatele Rn jsem na základě tabulky č.17 stanovila pro 

MU tohoto typu tyto ukazatele: 

 

Protrţení hráze VD Slezská Harta- H0, V4  R0 

Povodeň- H0,V3  R0 

Teroristický útok- H0, V3  R0 

Seismický otřes- H0, V4  R0 

Sabotáţ- H0, V4  R0 

 

Z tohoto výsledku z tabulky č.20 vyplývá, ţe úroveň výsledného rizika je nulová a 

mimořádná událost nepředstavuje pro ohroţené prvky ţádné riziko. 

 

4.krok- strategie zmírnění rizika by se měla soustředit na strategie plánování pro zmírnění 

rizika: 

 

Jako „přijatelná“ byla úroveň rizika zvolena u ukazatele R0 – R2 a tedy se dále nemusí 

zlepšovat bezpečnostní opatření. Ukazatel R3, R4 představuje jiţ nepřijatelnou úroveň rizik a 

u těchto MU je zapotřebí navrhnout další bezpečnostní opatření.  

I kdyţ vychází úroveň rizika jako přijatelná, bezpečností se dále zabývám. 

 

Specifická pravidla umístění mají za úkol zmírňovat zranitelnost nebo vystavení se riziku 

přijetím vhodných opatření. Tato opatření se týkají všech obcí podél řeky Moravice. 

 

Návrh opatření 

 správné plánování výstavby objektů pro průmyslovou výrobu,  

 správné plánování výstavby obytné zástavby o objektů, poskytující sociální, zdravotní 

sluţby, 

 omezení nové výstavby v bezprostřední blízkosti vodního díla, např. výstavba 

podzemních objektů, 

 povolení činností v bezprostřední blízkosti vodního díla, např. odstřely pro výkopové 

práce, 

 povolení činností v záplavovém území s ohledem na stanovená rizika daného území, 

 výběr vhodné lokality pro skladování nebezpečných látek v daném území. 
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Kritéria přijetí opatření mají za úkol zmírnit úroveň rizika přijetím konkrétních opatření. 

 

Návrh opatření 

 pravidelné kontroly, sledování technického stavu hrází vodních děl, modernizace 

hráze, 

 plánovat velké opravy a rekonstrukce v dostatečném předstihu, 

 úprava, čištění dna vodní nádrţe, 

 zkapacitnění koryta řeky Moravice, 

 zpevnění svahů podél řeky Moravice, 

 odstranění černých staveb, 

 odstranění plevelných a popadaných stromů, přebujelé vegetace na svazích podél řeky 

Moravice,  

 zabránění změny profilu krajiny, 

 kontrola stavu mostních konstrukcí, případně jejich rekonstrukce, 

 kontrola platnosti předpisů a dokumentace, 

 pravidelná údrţba prostor v pásmu hygienické ochrany VD. 

 

8.1.2 Vyhodnocení Analýzy rizik a zranitelnosti 

K současnému technickému stavu hráze není co vytknout, lze pouze doporučit výše uvedená 

opatření vycházející z provedené analýzy. Do budoucna bych se zaměřila na kontrolu 

opotřebení materiálu hráze VD Slezská Harta a VD Kruţberk. Kdyby ovšem tato situace 

nastala je ohroţen velký počet obyvatelstva. Škody na majetku a ţivotním prostředí budou 

značné. 

 

8.1.3 SWOT analýza 

Jedná se o jednoduchou a vysoce efektivní pomůcku k zjištění skutečného stavu, nutných 

změn, moţných rizik a nezbytných kroků k přeměně slabých stránek na silné a eliminaci rizik.  

Představuje komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relativních stránek 

definovaného tématu.  Metoda bývá součástí všech strategických dokumentů. [3] 
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Postup metody: 

1. vytvoření expertního týmu, podmínkou je znalost teritoria nebo problému, 

2. vytvoření tabulky, která odpovídá vzoru tabulky č.23, 

3. zvolení ukazatelů, podle kterých se bude hodnotit, 

4. vytvoření bodové stupnice (lichá) 1-5, 1-7, 1-9, optimum je 1-7, kaţdému ukazateli 

přiřadí ocenění nebo jen do příslušné tabulky přiřadí problém nebo věc jedné ze čtyř 

skupin, 

5. bodové součty, zapsané do tabulky, umoţní předběţně ohodnotit riziko, viz tabulka 

č.21, 

6. výstupem je chování společnosti nebo orgánu, která maximalizuje přednosti a 

příleţitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. [3] 

  

Tabulka 23: Rozšířená tabulka pro SWOT analýzu [3] 

SWOT-analýza 
Interní analýza 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

E
x

te
r
n

í 
a

n
a

lý
za

 

Příleţitosti (O) 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných stránek 

společnosti (projektu). 

W-O-Strategie:  

Odstranění slabin pro vznik nových 

příleţitostí. 

Hrozby (T) 
S-T-Strategie:  

Pouţití silných stránek pro zamezení 

hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimţ je moţné omezit 

hrozby, ohroţující naše slabé stránky. 

 

Tabulka 24: Výsledné hodnocení při metodě SWOT 

Silné stránky Σ Příleţitosti Σ 

Slabé stránky Σ Hrozby Σ 

 

 

Pro hodnocení ukazatelů jsem zvolila stupnici hodnot 1-7, kde číslo 1 má hodnotu nejméně 

významnou (5 významnou) a číslo 7 nejvíce významnou. 
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Tabulka 25: SWOT analýza ochrany obyvatelstva pod VD Kruţberk 

Silná stránka Body (1-7) Slabá stránka Body (1-7) 

- zpracování dokumentace a mapových 

podkladů (povodňový plán, krizový plán, 

operační plán, typový plán) 

- digitální povodňový plán 

- evakuační plán 

- pravidelné prohlídky VD Slezská Harta a 

VD Kruţberk 

- technicko-bezpečnostní dohled 

- pravidelná aktualizace dokumentů a 

právních norem 

- spolupráce s ČHMÚ 

- legislativní podpora 

 

7 

 

 

6 

7 

6 

 

6 

5 

 

5 

7 

- členitost terénu, přístup 

- tvar koryta řeky Moravice pod VD 

Kruţberk 

- počet postiţených obyvatel 

- zasaţená plocha 

- materiál hráze VD Slezská Harta 

- materiál hráze VD Kruţberk 

- počet zasaţených obcí 

- dohled nad pásmem hygienické 

ochrany 

- obyvatelstvo (reakce na vzniklou 

krizovou situace) 

- předpověď počasí 

7 

6 

 

6 

6 

5 

5 

6 

4 

 

5 

 

4 

Σ 53 Σ 54 

Příleţitosti Body (1-7) Hrozby Body (1-7) 

- doplnění stávajícího JSVV o nový, 

rozšíření 

- obměna starých sirén, tlampačů 

- školení, přednášky pro veřejnost 

(broţury, letáky) 

- úprava terénu, koryta řeky, zpevnění 

svahů 

- vyuţití financí z OPŢP 

- modernizace VaV systému ochrany před 

povodněmi 

- pomocné hlásné profily typu C 

- záloţní způsob komunikace 

- zlepšení znalostí místních podmínek 

- školení zaměstnanců obecních úřadů, 

školských, zdravotnických a sociálních 

zařízení, podniků 

- kontrola smluv pro nouzové zásobování 

- kontrola a aktualizace kontaktů 

- pravidelné prověřování spojení 

(operátoři) 

7 

 

5 

7 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

7 

6 

 

 

3 

5 

5 

- eroze půdy způsobená legální a 

nelegální těţbou dřeva 

- sesuvy svahů 

- výstavba objektů v záplavovém území 

- sabotáţ, teroristický čin 

- klimatické podmínky 

- seismické otřesy  

- nedostatek financí na ochranu před 

povodněmi 

- čistírna odpadních vod v Podhradí 

- průmyslové objekty zařazené do skupin 

A a B dle zákona č.59/2006 

- prezentace poskytovaných informací 

médii 

4 

 

4 

7 

7 

3 

4 

7 

 

6 

7 

 

5 

Σ 75 Σ 54 
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Na základě výsledku analýzy SWOT jsem dospěla k návrhu těchto opatření, která 

minimalizují hrozby a nedostatky. 

 

Návrh opatření 

 modernizace JSVV, rozšíření pokrytí území JSVV, 

 pravidelné vzdělávání a informování, 

 informovanost obyvatelstva v stanoveném záplavovém území formou broţur nebo 

letáků s pravidelnou aktualizací na základě legislativy (s četností 1x za rok), 

nenucenou formu,  

 televizní spoty v regionálních televizích, 

 aktualizace informací veřejně poskytovaných na internetových stránkách obcí a měst, 

 vyuţití financí z Operačního programu ţivotního prostředí k omezení rizika povodní,  

 včasné plánování realizací oprav s větší finanční rezervou, 

 pravidelné prověřování připravenosti orgánů krizového řízení, 

 úprava terénu a přístupových cest, 

 úprava koryta řeky, zpevnění svahů, 

 správné plánování bytové a průmyslové zástavby, 

 zlepšení sebeochrany, příprava obyvatelstva na vznik MU, 

 potvrzení pravdivých informacích prezentovaných v médiích, 

 zváţit vyuţití náhradního způsobu komunikace přes Radiokluby (amatérské-

neprofesionální). 

 

8.1.4 Vyhodnocení SWOT analýzy 

V analýze SWOT jsem dospěla k závěru, ţe poměr mezi silnými stránkami, slabými 

stránkami a hrozbami je vyrovnaný.  

Dle mého názoru není dostatečně pokryto záplavové území signálem JSVV. Doporučila bych 

doplnit stávající systém v chatových oblastech, kde se mohou vyskytovat osoby v jakékoliv 

roční době a nám neznámém počtu. Pro doplnění stávajícího systému varování obyvatelstva 

by byl systém VISO 2002. Jedná se o moderní radiokomunikační zařízení, sloţené ze 

základnového vysílače a neomezeného počtu přijímacích souprav, které umoţňuje 

jednosměrný přenos hlasových informací z městského úřadu k občanům. Nabídnout 

obyvatelstvu moţnost zakoupení bytových přijímačů tohoto systému. 
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Pouţití informačních tabulí výstraţného systému pro neslyšící osoby, která sloţí k převodu 

akustických signálů JSVV do textové podoby. Pouţití je vhodné v prostorách s vyšší hladinou 

hluku jako jsou průmyslové objekty, vlaková a autobusová nádraţí, místa, kde se zdrţují 

osoby s vadami sluchu.  

Dobře a včasně zpracovaný projekt, zaručí moţnost čerpání financí z Operačního programu 

ţivotního prostředí, jehoţ cílem je ochrana a zlepšování ţivotního prostředí. Popis operačního 

program se nachází v příloze č.16 

Papír snese všechno, člověk však zapomíná s čím byl seznámen. V rámci místních tiskovin  

(místní plátky, radniční listy atd.) by bylo vhodné informovat nenásilnou  formou (vtipným 

pojetím) občany např. o obsahu evakuačního zavazadla. Snaha upoutat pozornost a zvýšit 

zájem obyvatel a státních zaměstnanců informovat se a vzdělávat v oblasti ochrany 

obyvatelstva.  

 

8.2 Zhodnocení 

Ač první analýza HVE ukázala, ţe není třeba nic zlepšovat a riziko je přijatelné, při výskytu 

mimořádné události tohoto typu jsou dopady na zdraví a ţivoty osob, majetek a ţivotní 

prostředí obrovské. Srovnám-li výsledky obou těchto metod, je třeba dbát o bezpečnost jak 

vodního díla tak obyvatel na celém záplavovém území, mít zpracovánu a aktualizovánu 

dokumentaci, která slouţí ochraně obyvatelstva. V maximální míře vyuţít všech dostupných 

prostředků, zaručující vhodnou ochranu obyvatelstva.  
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9 Základní opatření 

Tato kapitola obsahuje základní opatření, která je nutné přijmout, aby byla ochrana 

obyvatelstva nejúčinnější. Vše závisí na postupu průlomové vlny zvláštní povodně a jejích 

negativních účincích a také na přípravě na vznik takového typu mimořádné události. 

Při překročení mezních hodnot běţného provozu a vzniku poruch, které vedou k porušení 

funkce hráze a vzniku zvláštní povodně musí obsluha vodního díla ihned informovat správce 

povodí a starosty obcí v bezprostřední blízkosti hráze. Starostové obcí uvědomí orgány místní 

správy a samosprávy o nastalé situaci, dále přijmou vhodná ochranná opatření jako je 

informování obyvatel, jejich evakuace mimo ohroţenou oblast. Policie ČR omezí dopravu a 

pohyb osob, dále zabrání moţnému rabování a narušení zákonnosti. Aktivace povodňových 

orgánů a krizového štábu. Vyhlášení krizového stavu - stavu nebezpečí, případně nouzového 

stavu. 

V zasaţené oblasti by se měla pozastavit či přemístit výroba v průmyslových podnicích. 

Dodávky elektrické energie, pitné vody, plynu, tepla a pohonných hmot v oblasti, která má 

být zasaţená, by měly být pozastaveny. Opětovné zprovoznění poškozených a odpojených 

zařízení pro dodávek elektrické energie, plynu, tepla, pitné vody a pohonných hmot, pomine-

li ohroţení. Tyto sluţby je důleţité zprovoznit v nejbliţší době po mimořádné události.  

Vyskytují-li se na daném území zdroje nebezpečných látek, je nutné je zabezpečit či přemístit, 

stejně jako skládky odpadů, které mohou kontaminovat půdu. 

Všechny kulturní, společenské a sportovní akce, kterých se zúčastní velký počet osob, by 

měly být v rámci bezpečnosti obyvatel zrušeny. Vzhledem k tomu, ţe řeka Moravice je hojně 

vyuţívaná pro rekraci, je vhodné vyhlásit zákaz pobytu v rekreačních zařízeních a chatových 

osadách. 

Samozřejmostí je aktivace všech dostupných sil a prostředků mimo zasaţenou oblast. 
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10 Závěr 

Vodní dílo Kruţberk v letošním roce slaví 56let od dokončení stavby. Přestoţe se tato stavba 

jeví jako bezpečná, a doposud jsme nezaznamenali poruchy vedoucí k protrţení hráze, je na 

čase zabývat se moţností pravděpodobného výskytu závad a únavy materiálu. 

Cílem analýz rizik, které jsem v diplomové práci pouţila, bylo odhalit rizika, jejich dopady a 

na základě výsledků analýz přijmout vhodná opatření pro dané území. Vhodné je přijmout 

opatření, jejichţ smyslem je také dostat do podvědomí lidí potřebu pomoci si sám v prvním 

momentě varování o vzniku mimořádné události. Je třeba si uvědomit, ţe lidský ţivot je na 

prvním místě. Musíme vycházet ze zásady, čím blíţe je vodní dílo, tím rychleji musíme konat. 

Na základě studie splňuje ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Kruţberk v současné době 

bezpečnostní poţadavky. Je však potřeba vzhledem ke stárnutí či opotřebení materiálu a 

konstrukce přehradní hráze vodního díla Kruţberk věnovat stále větší pozornost stavu hráze a  

ochraně přilehlého území, obyvatelstva, majetku a ţivotního prostředí. Kvalitní technicko-

bezpečnostní dohled má velký význam v případě včasného odhalení a zjištění varovných 

příznaků vedoucí  k poruchám a uskutečnění účinných protiopatření.  

S ohledem na provázání vlivů jednotlivých opatření podél vodních toků a vodních děl je nutné 

preventivní opatření uplatňovat systémově v ucelených povodích. Z důvodu finanční 

náročnosti je zabezpečení účinné ochrany před účinky zvláštní povodně dlouhodobý proces. 

Prioritou státního zájmu je podpora prevence oproti úhradě za škody, které zvláštní povodeň 

způsobí.  

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat rizika související s moţným poškozením vodního 

díla Kruţberk a optimalizovat ochranu před jejich dopady. Součástí práce je optimalizace 

současných opatření k ochraně obyvatelstva, zvířat, majetku a ţivotního prostředí. Diplomová 

práce představuje ucelený přehled moţných rizik vodních děl, které mohou vést ke vzniku 

zvláštní povodně a to jsem prokázala provedením analýz rizik. Tato práce také řeší technická 

a organizační opatření k zlepšení ochrany obyvatelstva a sníţení následků zvláštní povodně. 

Cíl diplomové práce byl splněn. K tvorbě diplomové práce jsem vyuţila všech dostupných 

dokumentů a materiálů. 
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