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ANOTACE 

 

Kondlerová, K.:  Ochrana obyvatelstva pod vodním dílem Vranovská přehrada. 

VŠB – TU Ostrava, 2011, s. 31 

Klíčová slova:  vodní dílo, mimořádná událost, ochrana obyvatelstva, varování, 

evakuace obyvatelstva 

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany obyvatelstva pod vodními díly 

pro případ výskytu mimořádných událostí, s konkrétním zaměřením na vodní dílo Vranovská 

přehrada. Práce charakterizuje vodní díla především s ohledem na jejich bezpečnost  

a moţnosti vzniku mimořádných událostí s moţným dopadem na obyvatelstvo. Pro vlastní 

Vranovskou přehradu uvádí přehled mimořádných událostí, které se v minulosti na tomto 

vodním díle vyskytly, jsou popsány moţné příčiny jejího ohroţení a zajištění ochrany 

obyvatelstva, včetně varování, vyrozumění, evakuace a nouzového přeţití. Práce se rovněţ 

věnuje zmapování současného stavu zabezpečení ochrany obyvatelstva pod tímto vodním 

dílem a návrhu na jeho zlepšení.  

 

ANNOTATION 

 

Kondlerová, K.:  Protection of Population Downstream the Hydraulic Structure Vranov 

Dam. VŠB – TU Ostrava, 2011, p. 31 

Key words: hydraulic structure, extraordinary event, population protection, 

warning, people evacuation 

 

Bachelor work is focused on the problems of protection of population living below 

hydraulic structure in case of extraordinary events, with a special focus on the hydraulic 

structure Vranov Dam. This work describes hydraulic structure especially respecting their 

safety and the possibility of occurance of extraordinary events with an eventual fall on the 

population. It shows the list of extarordinary events for proper Vranov Dam, which occured 

here in the past, possible reasons of its risk and protection and security of population are 

described here, including warnings, informing, evacuation and emergency survival. The work 

also presents the mapping of actual condition of security and protection of population below 

this waterwork and the suggestion for its emproving. 
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1. Úvod 
 

Česká republika patří ve světovém měřítku k zemím s tradičně rozvinutým vodním 

stavitelstvím. Na svém území má značný počet přehrad, které při širším pojetí jsou 

specifickými vodními díly určenými ke vzdouvání vody a vytváření nádrţí. Důleţité jsou 

zejména přehrady s velkými nádrţemi, které slouţí různým účelům, například pro ochranu 

před povodněmi, pro zásobení obyvatelstva a průmyslu vodou, k vyuţití vodní energie. 

K dalším patří přehrady s nádrţemi pro chov ryb, rekreaci, sportovní rybaření, odběry vody 

k závlahám a komunálním potřebám a k ukládání kalů. Mnohé nádrţe jsou víceúčelové. [5] 

 

Vodní dílo Vranov jiţ několikrát dokázalo své opodstatnění, hlavně pokud jde  

o příznivé ovlivňování povodňových průtoků. Zatímco při povodních na začátku 20. století 

bylo ve Vranově nad Dyjí dosaţeno průtoků 481 m
3
/s (v r. 1900), 373 m

3
/s (1906) a 466 m

3
/s 

(1909), po výstavbě nádrţe je bylo moţno podstatně sníţit, například při povodni v roce 1947 

byl přítok do nádrţe 370 m
3
/s sníţen retenčním objemem tak, ţe maximální odtok činil 175 

m
3
/s. Další velkou zkouškou byla extrémní povodeň v srpnu roku 2002, kdy bylo na přítoku 

dosaţeno kulminačního průtoku aţ 430 m
3
/s a maximální odtok činil 364 m

3
/s. Toto sníţení 

průtoků a současné zdrţení určitého objemu povodně v nádrţi významně prospělo ke sníţení 

škod. [5] 

 

Katastrofické povodně v posledních letech zdůraznily potřebu co nejdříve a nejlépe 

informovat povodňové, krizové a další odpovědné orgány pověřené řízením povodňových  

a záchranných prací při povodni. Povodně důrazně připomněly, ţe zařízení protipovodňové 

ochrany vybudované na nejvyšší historicky známou povodeň neodstraňují jejich hrozbu. [6] 

Práce se bude zabývat problematikou ochrany obyvatelstva pod vodním dílem Vranov. Cílem 

práce je: 

 objasnit problematiku mimořádných událostí na vodním díle, 

 způsob zajištění ochrany obyvatelstva při vzniku povodní, včetně poţadavků na 

varování vyrozumění, evakuaci a nouzové přeţití obyvatelstva, 

 zhodnotit současný stav úrovně zabezpečení ochrany obyvatelstva pod vodním dílem, 

 návrh na zlepšení. 
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2. Rešerše  

 

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

č. 273/2010 Sb. [4] 

 

Tento zákon se zabývá úpravou informací o vodních dílech a jejich ochraně, 

povodňových opatřeních, záplavovém území, technicko-bezpečnostním dohledu, povodních  

a ochranou před povodněmi, stupních povodňové aktivity, předpovědní a hlásné povodňové 

sluţbě, povodňových plánech, povodňových prohlídkách, povodňových záchranných  

a zabezpečovacích prací, dokumentací a vyhodnocení povodní. 

 

BROŢA, Vojtěch a kolektiv. Přehrady Čech, Moravy a Slezska. 2. vydání, Liberec: Knihy 

555, 2009. 251 s. ISBN 978-80-86660-11-7 [5] 

 

Kniha uvádí výstavby přehrad od historických počátků aţ po současnost, typy přehrad 

a jejich bezpečnost, rozdělení dle povodí a informace k jednotlivým přehradám.      

 

ŘÍHA, J. Úvod do rizikové analýzy přehrad. 1. vydání, Brno: Práce a studie Ústavu vodních 

staveb FAST VUT v Brně, 2008. 355 s. ISBN 978-80-7204-608-9 [6] 

 

Autoři v knize popisují druhy poruch přehrad a ochranných hrází včetně okolností 

jejich vzniku s pouţitím historických záznamů a zkušeností řady odborníků, kteří se zabývají 

výstavbou a provozem vodních děl. Jsou zde uvedeny a okomentovány existující postupy, 

soubor norem a podkladů pouţívaných při hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti přehrad. 

Součástí je analýza podkladů týkajících se různých aspektů technického stavu přehrad. 

 

Povodí Moravy s. p. Průběh zvláštní povodně v Dyji pod VD Vranov nad Dyjí. Brno. 2003. 15 

s. [16] 

 

V tomto dokumentu je uveden popis modelu, okrajové podmínky a popis 

simulovaných variant, při kterých můţe dojít k porušení hráze, výsledky výpočtů a průběh 

povodně údolím Dyje. 
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3. Charakteristika přehrady 
 

Přehrada je náročná stavba, která musí zajistit jednak přenesení zatíţení od vzduté 

vody do podloţí – do hornin vytvářející údolí, v němţ byla vybudována, a jednak dostatečnou 

vodotěsnost (opět společně s podloţím). Nadrţený objem vody je v případě jejího porušení 

potencionálním rizikem pro území podél toku pod přehradou, a proto poţadavky na 

bezpečnost přehrad jsou obecně vyšší neţ u jiných staveb. Dalším významným znakem 

přehrad je dlouhá ţivotnost. [5] Vymezení pojmů z oblasti vodních staveb, povodní, 

krizového řízení a ochrany obyvatelstva viz příloha č. 1. 

 

3.1. Typy přehrad 

Podle konstrukčních materiálů, statického působení, popř. konstrukčních charakteristik 

byla postupně propracována odborná klasifikace přehrad. Jsou zde uvedeny přehradní typy, 

které byly pouţity v naší přehradní výstavbě a lze je rozdělit do 2 kategorií: [5] 

 

          

 

 

 

 

 

Typy přehrad – betonové   

 tíţná gravitační   

 pilířová 

 desková členěná 

 klenbová členěná 

 klenbová 

 klenbová s tíţným účinkem 

 kotvená 

 

 

 

 

 

 

 

Typy přehrad sypané 

 homogenní 

 zonální 

 kamenitá se středním nebo 

návodním zemním těsněním 

 kamenitá se středním nebo 

návodním A-B těsněním 

 zemní se středním nebo návodním 

zemním   
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3.2. Příčiny porušení hráze 

Pod pojmem porucha se rozumí událost, při níţ dojde k neplánovanému ukončení 

funkce vodního díla. Příčiny poruch jsou uvedeny pro přehrady betonové a sypané. [9] 

Betonové hráze 

 Ztráta stability -    Usmyknutí po základové spáře či jiné smykové ploše. 

- Potrhání v důsledku sedání (příčné trhliny) nebo sesuvu (podélné 

trhliny). 

 Překlopení. 

 Přelití hráze v důsledku překročení navrhovaného (kontrolního) průtoku. 

 Filtrační deformace v případě nekontrolovaného průsaku tělesem hráze, popř. 

podloţím. 

 Porušení v důsledku účinku vln. 

 Sabotáţ. 

 

Sypané hráze 

Poruchy tělesa hráze způsobené erozivní činností proudu vody (hydraulické poruchy): 

 Přelitím. 

 Působením vln. 

 Vodním proudem – vodní proud v toku působí na návodní líc hrází. 

 Povrchovou erozí – zapříčiněno vodou stékající po svazích hráze při intenzivních 

sráţkách. 

Poruchy v důsledku filtračních deformací: 

 Sufoze či eroze – vyplavování jednozrnných částeček materiálu hráze. 

 Prolomení těsnícího prvku, popř. podloţí v důsledku zvýšených hydraulických 

gradientů (činností zvířat – hraboši, bobři, odumírající kořeny stromů v tělese hráze – 

zejména po jejich vykácení). 

 Ztráta stability vzdušného nebo návodního líce v důsledku zvýšených proudových 

tlaků. 

 

S existencí přehrad je vţdy spojeno určité riziko jejich porušení. Porušením hráze můţe 

vzniknout povodňová vlna (zvláštní povodeň), která můţe mít při postupu údolím pod hrází či 

územím za hrází katastrofické následky. 
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Důsledkem pak mohou být jak škody na lidských ţivotech, tak finanční ztráty 

mnohonásobně převyšující cenu vlastního vodního díla. [10] 

 

3.3. Bezpečnost hrází 

Bezpečnost území pod vodním dílem (dále jen „VD“), zaloţenou na soustavném 

sledování technického stavu a projevů chování přehrady, a minimalizaci jeho negativních 

dopadů na prostředí je vţdy třeba povaţovat za problematiku nadřazenou všem ostatním. 

Současné organizační uspořádání péče o bezpečnost přehrad v České republice se opírá 

především o systém technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) nad vodním 

dílem, který vychází z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon) ve znění 

zákona č. 273/2010 Sb. Ve zjednodušeném výkladu je moţné výkon TBD opsat slovem 

opatrování přehrad a to tak, aby dobře slouţily účelům, pro které byly postaveny a nemohly 

za svého provozu ohrozit území pod nimi. [5] 

 

3.4. Kategorie vodních děl z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu 

Kritéria pro zařazení VD do kategorie z hlediska TBD jsou vyjádřena verbálně  

a poměrně obecně. Tento způsob neudává přesnou hranici mezi jednotlivými kategoriemi, 

především u ztrát na lidských ţivotech. [10] 

 

I. kategorie  

 Ohroţeny řádově tisíce aţ desetitisíce lidí a předpokládány velké ztráty na lidských 

ţivotech. 

 Velké škody na určeném VD, jehoţ následná obnova je velmi sloţitá a nákladná. 

 V území na vodním toku pod určeným VD vzniknou rozsáhlé škody na obytné  

a průmyslové zástavbě, silniční a ţelezniční síti, ohroţena jsou další určená nebo jiná 

díla. 

 Ztráty způsobené vyřazením určeného VD z provozu, z přerušení průmyslové výroby, 

dopravy, atd. jsou velmi vysoké a těţko nahraditelné. 

  

II. kategorie 

 Ohroţeny řádově stovky aţ tisíce lidí a předpokládány ztráty na lidských ţivotech. 

 Značné škody na určeném VD, jeho následná obnova je sloţitá a nákladná. 
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 V území na vodním toku pod určeným VD vzniknou škody na obytné a průmyslové 

zástavbě, dopravní síti, ohroţena jsou další určená VD nebo jiná VD. 

 Ztráty způsobené vyřazením určeného VD z provozu, z přerušení průmyslové výroby, 

dopravy nebo jiné ztráty jsou značné. 

 Škody na ţivotním prostředí překračují význam vyššího územního samosprávného 

celku. 

 

III. kategorie 

 Ohroţeny řádově desítky aţ stovky lidí, mohou být ztráty na lidských ţivotech. 

 Poškození určeného VD, obnova je proveditelná. 

 V území na vodním toku pod určeným VD vzniknou škody na obytné a průmyslové 

zástavbě i dopravní síti, ohroţena mohou být i další méně významná VD. 

 Ztráty způsobené vyřazením určeného VD z provozu, z přerušení průmyslové výroby, 

dopravy nebo jiné ztráty jsou plně nahraditelné. 

 Škody na ţivotním prostředí nepřekračují význam vyššího územního samosprávného 

celku. 

 

IV. kategorie 

 Ztráty na ţivotech jsou nepravděpodobné. 

 Poškození určeného vodního díla, obnova je proveditelná. 

 V území na vodním toku pod určeným VD jsou malé materiální škody. 

 Ztráty způsobené vyřazením určeného VD z provozu jsou malé.  

 Škody na ţivotním prostředí jsou zanedbatelné. 

4. Vodní dílo Vranov 
 

Významným vodním dílem v povodí řeky Dyje je přehrada postavena na Dyji  

u Vranova nad Dyjí viz obrázek č. 1. Nádrţ měla v době dokončení v roce 1934 největší 

objem zadrţené vody v tehdejším Československu a dnes je stále klíčovým dílem v dyjské 

vodohospodářské soustavě. [5] 
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Obrázek č. 1 VD Vranov, zdroj [25] 

 

4.1. Historie výstavby 

Vodní dílo Vranov bylo vybudováno v letech 1930 – 1934 a je představitelem 

víceúčelové vodní nádrţe. V letech 1923-1927 byla zpracována studie, která navrhovala 

výstavbu gravitační hráze z litého betonu, coţ byla konstrukce, jeţ se v té době začala při 

podobných stavbách prosazovat. Hráz byla situována do vhodného místa v údolí hned nad 

obcí Vranov nad Dyjí, kde má řeka Dyje plochu povodí přes 2211 km
2
. [5] Provozovatelem 

VD je povodí Moravy, s. p. – závod Dyje a vodní elektrárny E. ON Česká republika, s. r. o. 

  

4.2. Bezpečnost hráze 

Na vranovské přehradě se u nás poprvé provádělo systematické měření deformací 

hráze a poprvé zde bylo zjištěno, ţe se některé bloky hráze ve své horní části pohybovaly 

nejen ve směru toku vlivem zatíţení vodou, ale dokonce i proti vodě vlivem oslunění a ohřátí.  

Tento poznatek byl nejdříve některými odborníky popírán, později byl však zjištěn i na jiných 

stavbách v zahraničí a bylo o něm referováno na mezinárodním kongresu o vysokých 

přehradách ve Washigtonu. Z hlediska TBD je VD Vranov zařazeno ve II. kategorii  

a příslušný vodoprávní úřad provádí prohlídku VD jedenkrát za 2 roky. [5, 4] 
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4.3. Specifikace hráze 

Hráz je betonová gravitační, má celkový objem betonu 233 000 m
3
, je v úrovni koruny 

dlouhá 290 m a má největší výšku 59 m, která byla u nás překonána teprve aţ v roce 1958 

přehradou Slapy na Vltavě. Příčný řez hrází viz příloha č. 2. Koruna má šířku 7 m a vede po 

ní silnice. Na pravém břehu stojí objekt správce VD. Celkový objem nádrţe činí více neţ 133 

mil. m
3
 při zatopené ploše 761 ha. Byla dlouho naší největší přehradní nádrţí a objemem vody 

byla překonána teprve v roce 1953 přehradou Orava (Slovenská republika). [5] 

 

Jako spodní výpusti slouţí čtyři potrubí profilu 1 600 mm, dvě jsou hrazena válcovými 

uzávěry a další dvě uzávěry typu Johnson. Celková kapacita všech spodních výpustí je  

143 m
3
/s. Návodní uzávěry spodních výpustí se ovládají ze strojovny na návodní straně na 

koruně hráze, pod hrází je strojovna regulačních uzávěrů. [5] 

 

Bezpečnostní přeliv pro převádění povodňových průtoků je vybudován jako korunový 

s přepadem vody přes betonovou hráz. Je nehrazený a má celkem devět polí o šířce 13,6 m. 

Celková kapacita bezpečnostního přelivu při maximální hladině v nádrţi je 460 m
3
/s. Voda 

přepadající přes část hráze u levého břehu je sváděna pod hráz kaskádovým svodem  

a končí pod hrází ve vývaru. [5] 

 

U pravého břehu pod hrází je umístěna budova hydrocentrály. K výrobě elektrické 

energie jsou instalovány tři turbíny typu Francis o celkovém výkonu 18,9 MW. Maximální 

hltnost kaţdé turbíny je 15 m
3
/s a elektrárna pracuje ve špičkovém provozu. Kolísání průtoků 

způsobené provozem vodní elektrárny vyrovnává aţ nádrţ Znojmo, která leţí o 41 km níţe po 

toku Dyje. [5] Základní technické údaje viz příloha č. 3.  

 

4.4. Výskyt mimořádných událostí na vodním díle Vranov 

Na VD Vranov se vyskytla celá řada přirozených povodní, které byly zapříčiněny 

táním velkého mnoţství sněhové pokrývky nebo déletrvajícími dešťovými sráţkami.  

Dosud kulminačně největší dokumentovaná povodeň na Dyji je z jarní povodně v roce 2006, 

kdy v profilu nádrţe Vranov kulminovala povodeň průtokem 577 m
3
/s. [13] Přehled velkých 

průtoků po dostavbě nádrţe do roku 2006 uvádí graf č. 1. 

  



9 

 

 

Graf č. 1 Přehled velkých průtoků po dostavbě nádrţe do roku 2006, zdroj [13] 

 

Po povodni v srpnu 2002 viz obrázek č. 2 došlo k  progresivnímu narušení povrchu 

betonových konstrukcí a k rozsáhlým povodňovým škodám. Při průchodu povodně byl 

značně poškozen rozdělovací objekt pod VD a jeho další části. Dynamickými účinky proudící 

vody byly poškozeny kaskády, viz obrázek č. 3, opěrná zeď kaskád, plocha přelivů  

a odrazníky ve vývaru. Dále byly poškozeny povrchy návodního líce, strojovna návodních 

hradidel, nátoky spodních výpustí vodní elektrárny a schodiště. [19] 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek č. 2 Povodeň 2002, zdroj [19]         Obrázek č. 3 Poškozená kaskáda, zdroj [19] 

 

Povodně způsobují v České republice značné škody. Časté jsou případy, kdy škody 

z jedné povodně přesahují částku 1 mld. Kč např. povodeň v červenci 1981 na Berounce, 

Vltavě a Labi. V posledních letech postihly ČR dvě katastrofální povodně. 
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V roce 1997 to byly červencové povodně především na Moravě, při nichţ došlo ke 

ztrátě 60 lidských ţivotů a celkové přímé materiální škody (beze škod vzniklých výpadkem 

výroby apod.) dosáhly 63 mld. Kč. V srpnu 2002 katastrofální povodně zasáhly především 

povodí Vltavy a následně i dolního Labe. Jednalo se o největší zaznamenanou povodeň na 

území ČR. Celkové škody dosáhly 73 mld. a došlo ke ztrátě 17 lidských ţivotu. [21] 

 

Databáze poruch ochranných hrází v povodí řeky Moravy v období 1965 – 2004 viz 

graf č. 2 obsahuje 55 zaznamenaných povodňových epizod a 153 míst s porušenými 

ochrannými hrázemi. [9]  

 

Největší novodobě zdokumentovaná pohroma vzniklá protrţením hráze nově 

vybudované přehrady na říčce Bílé Desné 18. září 1916 si vyţádala 62 lidských ţivotů a stala 

se na dlouhou dobu výstrahou pro výstavbu v té době budovaných zemních hrází. [6] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

       

         Graf č. 2 Rozdělení míry porušení ochranných hrází v povodí Moravy v %, zdroj [9] 

5. Možné příčiny ohrožení vodního díla Vranov 
 

5.1. Přirozená povodeň 

U tíţné betonové hráze lze obecně říci, ţe přelití koruny hráze není kritickým 

momentem, při kterém by mohlo dojít k její destrukci.  
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Okolnosti ovlivňující bezpečnost VD za povodní: 

 Kapacita a spolehlivost funkce pojistných zařízení, spolehlivost obsluhy. 

 Velikost a význam retence nádrţe. 

 Rezervy v retenci a kapacitě bezpečnostních a výpustných zařízení, které jsou 

zahrnuty v převýšení koruny hráze nad maximální hladinou v nádrţi. 

 Hydrologické, meteorologické a morfologické poměry území, přesnost a spolehlivost 

hydrologických údajů. 

 Typ a stav hráze z hlediska odolnosti při přelití. 

 Základové poměry, stabilita boků údolí a průsakový reţim. 

 Výška hladiny v nádrţi před nástupem povodně. 

 Výška výběhu vln a opatření proti němu. 

 Reálnost nouzových opatření. 

 

Ke všem, popřípadě k dalším okolnostem ovlivňujícím bezpečnost VD za povodní, se  

v přiměřené míře přihlédne při rozhodování o míře ochrany VD. [18] 

 

Přirozenou povodní můţe být tok Dyje zasaţen zejména v období jarního tání (únor -

květen) nebo vlivem déletrvající sráţkové činnosti větší intenzity s velkoplošným zasaţením 

viz obrázek č. 4. Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů 

propustků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilíře mostů viz obrázek č. 5. Z hlediska 

ucpání mostních profilů jsou kritické všechny mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů by 

došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, ţe by 

došlo i k poškození mostů a lávek. [12] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek č. 4 Povodeň 2002, zdroj [14]          Obrázek č. 5 Povodeň 2002, zdroj [14] 
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5.2. Zvláštní povodeň 

Obecně se jako příčina k protrţení hráze VD Vranov zvaţuje několik způsobů: 

 technická příčina havárie díla    velmi malá pravděpodobnost 

 silné zemětřesení      velmi malá pravděpodobnost 

 letecká katastrofa – pád středně velkého   velmi malá pravděpodobnost 

nebo velkého letadla do hráze 

 válečný konflikt      velmi malá pravděpodobnost 

 teroristický útok      velmi malá pravděpodobnost 

 

Zvláště negativní účinek zvláštní povodně by se pak projevil ve spojení s jiţ probíhající 

přirozenou povodní. [12] 

 

Na základě poţadavku vodohospodářského dispečinku vyplývajícího povinnosti 

správce vodních nádrţí, bylo v roce 2003 provedeno vyhodnocení průběhu zvláštní povodně 

údolím Dyje pod VD Vranov. TBD, a. s. Brno vyhodnotil následující moţnosti vzniku 

zvláštních povodní typu: [16] 

 

Zvláštní povodeň 1 (dále jen „ZPV1“) – narušení vzdouvacího prvku vodního díla 

Pro řešení účinků zvláštních povodní pod nádrţí (postup ZPV1 údolím Dyje pod hrází) 

byla doporučena varianta I, alternativa II, za předpokladu usmyknutí a následného překlopení 

dvou přehradních bloků O a A viz příloha č. 4, při kterém vznikne přepadový práh na kótě 

326,45 m n. m. Ve výpočtu parametrů ZPV1 hráze bylo uvaţováno s následujícím scénářem 

porušení betonové hráze. 

 

Při hladině v nádrţi na kótě 351,45 (kóta hladiny max. retenčního ovladatelného 

prostoru 351,45m n. m.) dojde k posunutí a následnému překlopení dvou přehradních bloků  

O a A, které nemají přitíţenou vzdušnou patu a jsou nejvyšší. Podrcením a následným 

přesunutím přehradních bloků vzniknou pevné prahy s korunou na kótě 326,45 m n. m. coţ je 

28 m nade dnem (Koruna hráze 353,54 m n. m.) a šířkou otvoru 27,2 m. Kulminace po 

porušení hráze dosáhne hodnoty Qmax = 4178,519 m
3
/s s objemem povodňové vlny W = 

113,502 mil. m
3
. Celková doba prázdnění by byla 194 hodin 54 minut. Území zasaţené 

zvláštní povodní viz příloha č. 5. 
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Zvláštní povodeň 2 (dále jen „ZPV2“) – poruchy hradících konstrukcí bezpečnostních 

nebo výpustných zařízení 

Jako ZPV2 - porucha funkčních zařízení je stanovena porucha ovládání 3 uzávěrů na 

jedné spodní výpusti při plném otevření a hladině v nádrţi v úrovni max. zásobní hladiny na 

kótě 351,45 m n. m., s kulminačním průtokem QZPV2 = 42,2 m
3
/s s objemem 122,665 mil. 

m
3
 a dobou prázdnění 64 dní. Kulminace povodně ZPV2 je niţší neţ Q1 a současné 

porušení všech 4 spodních výpustí je velice nepravděpodobné. 

 

Zvláštní povodeň 3 (dále jen „ZPV3“) – nouzová řešení kritických situací z hlediska 

bezpečnosti vodního díla je uvažováno: 

a) s havarijním prázdněním nádrţe naplněné na max. retenční neovladatelnou hladinu na 

kótě 351,45 m n. m., maximální kapacitou všech výpustných zařízení VD Vranov  

a třemi Francisovy turbínami a průtokem přes bezpečnostní přeliv, coţ představuje 

celkový kulminační průtok QZPV3 = 618,4 m
3
/s s objemem 132,621 mil. m

3
 

s dobou prázdnění 10 dní a 9 hodin  

b) s havarijním prázdněním nádrţe naplněné na max. retenční ovladatelnou hladinu na 

kótě 350,1 m n. m., maximální kapacitou všech výpustných zařízení VD Vranov  

a třemi Francisovy turbínami, coţ představuje celkový kulminační průtok QZPV3 = 

210 m
3
/s s objemem 122,665 mil. m

3
 a dobou prázdnění 13 dní a 4 hodiny. 

6. Ochrana obyvatelstva před povodněmi 
  

Povodně jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. Povodně představují pro 

Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být  

i příčinou závaţných krizových situací, při nichţ vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, 

ale rovněţ ztráty na ţivotech obyvatel postiţených území a dochází k rozsáhlé devastaci 

kulturní krajiny, včetně ekologických škod. Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti  

a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroţeném území. Zajišťuje se 

systematickou prevencí a operativními opatřeními. [6, 4] 
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6.1. Povodňová opatření 

Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí 

povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. [4] 

 

6.1.1. Přípravná opatření 

Stanovení záplavových území 

Zpracování, stanovení a další průběţné dopřesňování moţných rozlivů v záplavových 

územích mají pro činnost příslušných povodňových orgánů velký význam. V průběhu 

případných povodní je v rámci provádění dokumentačních povodňových prací důleţité 

provádět zákresy skutečných rozlivů do povodňové mapy tak, aby stanovené záplavové území 

mohlo být průběţně dopřesňováno a aktualizováno. Důleţité je téţ provést označení 

maximální dosaţené hladiny, které zajišťuje správce toku. [12] 

 

Vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity 

Pro přesné určování výšky hladiny v toku a dosaţení limitů pro jednotlivé stupně 

povodňové aktivity (dále jen „SPA“) slouţí povodňový hlásný profil kategorie A vybavený 

limnigrafickou stanicí s vodočtem. SPA pro profil hráze viz obrázek č. 6. Mechanickým 

záznamovým zařízením vodních stavů a automatickým monitoringem s přenosem dat na 

ČHMÚ - regionální předpovědní pracoviště (dále jen „RPP“) pobočka Brno a na 

vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. Brno. [15]  

 

 

    Obrázek č. 6 Stupně povodňové aktivity pro profil hráze, zdroj [15] 

  

• při dosaţení hladiny v nádrţi 348,45 m n. m. a

• při přítoku na 40 m3/s nebo

• při stavu 100 cm na vodočtu pod VD, tj. při odtoku 48 m3/s
I.SPA

• při dosaţení hladiny v nádrţi 349,45 m n. m. nebo

• při přítoku nad 50 m3/s nebo

• při stavu 120 cm na vodočtu pod VD, tj. při odtoku 64,0 m3/s 
II.SPA

• při dosaţení hladiny v nádrţi 350,85 m n. m. nebo

• při přítoku nad 90 m3/s nebo

• při stavu 150 cm na vodočtu pod VD, tj. při odtoku 96,0 m3/s 

III.SPA
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Povodňové plány 

Povodňový plán slouţí jako podklad pro činnost povodňové komise obce při 

nebezpečí vzniku povodně a během povodňové situace. Za zpracování povodňového plánu  

a jeho aktualizaci zodpovídá starosta, který ho předkládá k odbornému posouzení příslušnému 

správci toků a po potvrzení příslušným nadřízeným povodňovým orgánem o souladu věcné  

a grafické části povodňového plánu s povodňovým plánem vyšší úrovně tento schvaluje rada 

a stvrzuje svým podpisem starosta obce (povodňový plán se stává závazným). Aktualizace 

věcné a grafické části povodňového plánu se provádí minimálně jednou ročně, zpravidla před 

jarním táním, organizační část se aktualizuje průběţně dle potřeby. [12] 

 

Povodňové prohlídky 

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech  

a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních leţících v těchto územích 

nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. 

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů,  

a to nejméně jednou ročně, zpravidla: 

 před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo 

 před obdobím letních povodní (zpravidla konec května). 

 

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). 

Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění 

případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění 

neţádoucích křovin a dřevin apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, 

která vedou ke zvýšení kapacity profilů apod. K účasti na povodňové prohlídce můţe 

povodňový orgán přizvat zástupce příslušného správce toku. [12] 

 

Příprava povodňové a hlásné předpovědní služby 

Předpovědní povodňová sluţba informuje povodňové orgány, popřípadě další 

účastníky ochrany před povodněmi, o moţnosti vzniku přirozené povodně a o dalším 

nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj 

povodně, zejména o sráţkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto 

sluţbu zabezpečuje ČHMÚ – pobočka Brno – RPP a Povodí Moravy, s. p. ve spolupráci se 

správcem povodí řeky Dyje. [12]  
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Organizační a technická příprava 

Organizační příprava má za cíl zajistit funkčnost povodňové ochrany jednotlivých 

stupňů a sloţek jako provázaného celku. Má za úkol zjistit případné nedostatky v organizaci  

a zajistit opatření k nápravě. Technická příprava má za cíl zajistit funkčnost a připravenost 

technických prostředků určených k ochraně před povodněmi a k záchranným pracím. [12] 

 

Vytváření hmotných povodňových rezerv 

Jedná se o vytváření finančních a materiálových rezerv, které mohou být vyuţity 

k povodňové ochraně a k nápravě škod. [12] 

 

Příprava účastníků povodňové ochrany 

Je zaměřena na zajištění její akceschopnosti a na zajištění aktuálního akceschopného 

spojení - telefonického, mobilními telefony, internetem. [12] 

 

6.1.2. Opatření při nebezpečí povodně a za povodně 

 

Činnost předpovědní povodňové služby 

Předpovědní povodňová sluţba je organizována následovně: 

 od ČHMÚ nebo Povodí Moravy s. p., cestou PK ORP Znojmo, nebo HZS 

Jihomoravského kraje, 

 zpráva o nebezpečí povodně můţe přijít i cestou „Hromadných sdělovacích 

prostředků“, 

 zpráva o nebezpečí povodně můţe přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo 

tajícího sněhu od Povodňových komisí měst a obcí výše na toku, 

 zpráva o nebezpečí povodně můţe přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků 

nebo vodních děl. 

 

Činnost hlásné povodňové služby 

Hlásná povodňová sluţba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 

obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech leţících níţe na 

vodním toku. 
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Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji 

povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení 

opatření na ochranu před povodněmi. [12] Povodňové hlásné profily znázorňuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Povodňové hlásné profily na Dyji, zdroj [22] 

  

Tok 

  

Profil 

limnigrafické 

stanice 

SPA 

Stav hladiny na vodočtu ( cm ) 

SPA 

Průtok ( m
3
/s ) 

I. II III. III. I. II. III. 

Dyje Podhradí n. Dyjí 150 200 250 399 51 89 136 

Ţeletavka Vysočany 100 150 180 253 10,4 25,8 35,9 

Dyje Vranov - Hamry 150 180 230 286 59,5 91,7 155 

 

Jako minimální četnost pozorování se doporučuje: [12] 

 za normální situace    1 x denně (hlásné profily kategorie A) 

 při výstraze ČHMÚ    1 x denně (všechny kategorie) 

 při dosaţení I. SPA    2 x denně 

 při dosaţení nebo vyhlášení II. SPA   3 x denně 

 při dosaţení nebo vyhlášení III. SPA  častěji podle potřeby nebo poţadavku 

povodňového orgánu 

 

Činnost obecní povodňové komise 

Po přijetí signálu o povodňové situaci nebo vlastního rozhodnutí místního 

povodňového štábu svolá úřad obce povodňovou komisi podle plánu svolání. Povodňová 

situace se vyhlašuje v obci způsobem obvyklým - místním rozhlasem, při jeho poruše 

megafonem s vyuţitím místní poţární jednotky. Na základě vyhlašovaných stupňů povodňové 

aktivity povodňová komise organizuje zejména tyto práce: [15] 

 

I. stupeň - stav bdělosti (nehrozí bezprostřední nebezpečí, toky nevyhřezují, nevznikají 

škody) 

 informovat v obci, ţe nastal I. stupeň povodňové aktivity 

 informovat povodňovou komisi ORP 

 zabezpečit sledování výšky hladiny vody na vodočtu Vranov - Hamry 
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II. stupeň - stav pohotovosti (jsou zaplavovány zahrady, sklepy domů, čerpací stanice) 

 vyhlásit v obci II. stupeň povodňové aktivity 

 provést prověrku prostorů k evakuaci obyvatel 

 sledovat tok, odstraňovat překáţky z toku, uvolňovat propustky na Junáckém potoce 

 

III. stupeň – stav ohrožení (jsou zaplavovány domky, sklepy) 

 vyhlásit v obci III. stupeň povodňové aktivity 

 informovat povodňovou komisi ORP 

 podle postupu zaplavování dát příkaz k evakuaci obyvatel z ohroţených domů 

 podle okolností nasadit mechanizační prostředky 

 v případě potřeby vyţádat pomoc prostřednictvím okresní povodňové komise 

 

Povodňová situace v obci nastává: [15] 

 po přijetí signálu o povodňové situaci z  povodňové komise ORP 

 po přijetí signálu z povodňové komise ORP, ţe stav na vodočtu pod přehradou dosáhl 

hladiny pro vyhlášení stupňů pohotovosti 

 jsou-li ohroţeny majetek, osoby na území obce (z titulu bouřkových sráţek) 

 za předpokladu vzniku nepředvídaných událostí na přehradě Vranov 

 

Zřízení a činnost hlídkové služby 

Od dosaţení II. SPA na toku Dyje provádí hlídková sluţba pravidelné obhlídky toku 

se zaměřením na zjišťování vznikajících rozlivů, tvorbu ledových bariér, a jiných 

nebezpečných situací v záplavovém území. Informace podává neprodleně povodňové komisi 

obce a ORP. K zahájení činnosti vyzve členy hlásné a hlídkové sluţby obce předseda 

povodňové komise nebo jeho zástupce, v případě jejich nepřítomnosti kterýkoliv člen 

povodňové komise obce. [15] 

 

Varování při nebezpečí povodně 

Vyklizení záplavových území 

Řízené ovlivňování odtokových poměrů 

Povodňové zabezpečovací práce 

Povodňové záchranné práce 

Zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní 
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6.1.3. Opatření po povodni 

Evidenční a dokumentační práce 

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu 

povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčinách vzniku a velikosti 

škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. [12] 

 

Vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod 

Z kaţdé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým 

škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje 

souhrnná zpráva o povodni. Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází  

z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích 

ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně 

soudními znalci. [12] 

 

Odstranění povodňových škod a obnova území po povodni 

Po povodni je důleţité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické 

energie, plynu a obnovit narušená telekomunikační spojení. Postupně se pak provádí 

revitalizace celého povodní zasaţeného území včetně odklizovacích a úklidových prací, 

obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod. V případě 

nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření. K této činnosti lze vyţádat odbornou 

pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodní postiţeným občanům se poskytuje nezbytná 

materiální a finanční pomoc. [12] 

 

6.2. Monitoring vodních stavů 

Stav hladiny v nádrži – se měří na vodočtu umístěném na návodním líci hráze. Stav 

hladiny kontroluje hrázný 1 x denně a stav hlásí vodohospodářskému dispečinku, za 

povodňových situací se měří v četnosti uvedené v MŘ. Měření hladiny je umoţněno dále 

systémem automatického sběru dat (SAE). Stav hladiny je přenášen přímo na dispečink a dále 

do kanceláře hrázného. [15] 
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Přítok do nádrže – přítok Dyje do nádrţe je měřen pomoci limnigrafické stanice 

v profilu Dyje – Podhradí, kde je instalován systém automatického sběru dat (SAE) 

s přenosem informací přímo na dispečink a do kanceláře hrázného. Přítok Ţeletavky je měřen 

pomocí limnigrafické stanice Vysočany, kde je přenos na ČHMÚ, pobočka Brno. Údaje z této 

stanice je moţno zjistit na stránkách ČHMÚ. [15] 

 

Odtok z nádrže – je měřen v limnigrafické stanici Vranov – Hamry. Ve stanici je 

instalován automatický monitorovací systém (SAE) s přenosem dat na vodohospodářský 

dispečink a do kanceláře hrázného. [15] 

7. Zajištění ochrany obyvatelstva 
 

Zajištění ochrany obyvatelstva je prováděno pomocí varování, vyrozumění, evakuace 

a nouzového přeţití obyvatelstva. 

 

7.1 Varování 

  Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno 

především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je 

vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a můţe zaznít třikrát po sobě v cca 

tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová 

informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo jiţ 

nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové 

informace je moţno vyuţít jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen „JSVV“) 

(sirény) a místních informačních systémů (dále jen „MIS“), které jsou vybaveny modulem pro 

vysílání hlasové informace. Obyvatelstvo můţe být následně informováno i sdělovacími 

prostředky (rozhlasem, televizí), tzv. mluvícími sirénami, vozidly sloţek integrovaného 

záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě 

dělat. [21, 15] 

 

Akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování probíhá ve 12 hodin 

první středu v měsíci na celém území republiky. Sirény se rozezní zkušebním 

nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. [21] 
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Existuje několik typů sirén: [21] 

 elektronické, opatřené hlasovým modulem,  

 elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání,  

 elektrické rotační ovládané místně tlačítkem.  

 

Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umoţňují vysílání varovného signálu 

i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání. Příloha  

č. 6 uvádí přehled umístění prvků varování ohroţeného obyvatelstva. 

 

7.2. Vyrozumění 

Při bezprostředním ohroţení bezpečnosti vodního díla Vranov a vývoji směřujícímu 

k narušení jeho funkce a hrozbě vzniku zvláštní povodně, vlastníci vybraných vodních děl, 

informují o průběhu vývoje mimořádné události na vodním díle povodňové orgány níţe po 

vodním toku podle povodňových plánů, správce povodí, HZS ČR a v případě nebezpečí 

z prodlení i bezprostředně ohroţené subjekty viz příloha č. 7. Vyrozumění při vzniku zvláštní 

povodně je zdvojené a zajišťuje se systémem hlásné povodňové sluţby a jednotným 

systémem varování a vyrozumění. [12] 

7.3. Evakuace 

Evakuaci v ohroţeném nebo jiţ zasaţeném území, její rozsah a opatření vyhlašuje hejtman 

kraje v rámci vyhlášení stavu nebezpečí. V případě nebezpečí z prodlení můţe nutnou 

evakuaci nařídit starosta obce nebo velitel zásahu. Pro zabezpečení evakuace lze vyţádat 

pomoc příslušných sloţek IZS. Při nařízené evakuaci je potřebné dodrţet zásady pro opuštění 

bytu, vzít si sebou evakuační zavazadlo viz příloha č. 8 a dostavit se do určeného evakuačního 

střediska. [12] Pro město Znojmo jsou evakuační střediska uvedeny v tabulce  

č. 2. Předpokládaný počet evakuovaných osob v případě zvláštní povodně viz příloha č. 9  

a v případě přirozené povodně viz příloha č. 10. 

 

Tabulka č. 2 Evakuační střediska města Znojma, zdroj [12] 

Budova 
Kapacita 

Ubytování Stravování 

Soukromá vysoká škola ekonomická Cca 200 Cca 200 

Základní škola Cca 300 Cca 300 
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Při ohroţení zvláštní povodní, při dosaţení kritických hodnot sledovaných jevů,  

a pokud hrozí bezprostřední havárie vodního díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové 

vlny, se provádí okamţitá evakuace ihned po varování obyvatelstva a nařízení evakuace, a to 

všemi dostupnými prostředky do předem stanovených prostorů. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 Evakuace v důsledku zvláštní povodně, zdroj [21] 

 

Evakuace se plánuje s důrazem na rychlost a komplexnost přemístění obyvatelstva  

a zaměstnanců s ohledem na dobu příchodu čela průlomové vlny viz obrázek č. 7. Evakuace 

se vztahuje na všechny osoby v místech ohroţených mimořádnou událostí s výjimkou osob, 

které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat 

jinou neodkladnou činnost v oblasti ochrany před povodněmi. [8, 12] 

 

Přednostně se evakuace plánuje pro: [1] 

 děti do 15 let 

 osoby ve zdravotnických zařízeních 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních 

 osoby zdravotně postiţené 

 doprovod osob zde uvedených 

7.4. Nouzové přežití obyvatelstva 

Hlavní součástí nouzového přeţití obyvatelstva je zaměřeno především na nouzové 

ubytování obyvatelstva, nouzového zásobování potravinami, pitnou vodou, hygienickými 

potřebami, nouzových základních sluţeb např. zdravotnická péče, nouzové dodávky energií  

a organizování humanitární pomoci. [7] 
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Nouzové ubytování 

Pro nouzové ubytování obyvatelstva viz příloha č. 11, které je v důsledku mimořádné 

události nuceno opustit svá obydlí, se předpokládá vyuţívat: [11]  

 prioritně objekty se stacionárním lůţkovým, stravovacím a hygienickým vybavením 

např. hotely, ubytovny, koleje, rekreační zařízení, volné kapacity sociálních  

a zdravotnických zařízení, atp., 

 dále stacionární zařízení s hygienickým vybavením a prostory pro umístění lůţek např. 

sportovní haly, tělocvičny, kulturní zařízení, předškolní, školská a vysokoškolská 

zařízení, další vhodné objekty, mobilní zařízení. 

 

Nouzové stravování 

Je zajištěno ve veřejných stravovacích zařízeních viz příloha č. 12, jako jsou jídelny, 

restaurace, hotely aj. vývařovny. 

 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

V krizových situacích se zásobování obyvatelstva vodou provádí v závislosti na 

konkrétním stavu narušení systému zásobování vodou. V lokalitách, které krizovou situací 

nebyly přímo postiţeny, se zásobování provádí běţnými prostředky a v rozsahu běţných 

sluţeb dodavatelů vody. Dodávky pitné vody zajišťuje Vodárenská akciová společnost, a. s. – 

divize Znojmo. Při nouzovém zásobování obyvatelstva pitnou vodou se podle povahy 

narušení systému zásobování mohou vyuţívat: 

 nenarušené vodovodní systémy nebo jejich části a moţnosti jejich provizorního 

propojení, 

 nenarušené samostatné studny, 

 soupravy na desinfekci vody, 

 dováţení pitné vody cisternami, 

 dodávky balené pitné vody, 

 mobilní úpravny vody, 

 různé kombinace výše uvedených moţností. 

Nouzové zásobování pitnou vodou je třeba zahájit nejpozději do 5- ti hodin od ukončení 

dodávky vody. Poţadavky na zachování minimální dodávky pitné vody: [11] 

 pro první dva dny 5 l na osobu a den, 

 další dny 10 – 15 l na osobu a den. 
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Nouzové základní služby 

Nouzové základní sluţby obyvatelstvu postiţenému následky mimořádné události 

v případě nezbytné potřeby zahrnují poskytování informací o situaci a přijímaných 

opatřeních, zdravotnické, sociální, hygienické, veterinární, poštovní a spojové, dopravní, 

technické a pohřební sluţby, ochranu a bezpečnost, zásobování šatstvem, přikrývkami, 

prostředky osobní hygieny a denní potřeby. Dodávky elektrické energie zabezpečuje na území 

Jihomoravského kraje E.ON Česká republika, a. s. Dodávky zemního plynu zabezpečuje 

Jihomoravská plynárenská, a. s., člen skupiny RWE. [11] 

 

Humanitární pomoc 

Je dobrovolné a bezplatné poskytování sluţeb, věcné, finanční i jiné pomoci orgány 

státní správy, samosprávy, nevládními organizacemi, spolky a jednotlivými osobami. Je 

určena k uspokojení základních ţivotních potřeb obyvatelstva postiţeného mimořádnou 

událostí. Humanitární pomoc organizuje starosta obce. Obecní úřad vede přehled o nabídkách, 

eviduje a vydává humanitární pomoc. [11] 

 

8. Zmapování současného stavu s návrhem na zlepšení 

 

Jedno z nejdůleţitějších hledisek pro ochranu obyvatelstva je jeho včasné varování.  

V obcích ohroţených povodní jsou nainstalovány elektrické rotační sirény dálkově ovládané, 

coţ znamená, ţe je spouští KOPIS JMK na základě obdrţené informace např. od 

povodňových orgánů, správce povodí apod. V obcích Nový Šaldorf – Sedlešovice, Krhovice 

jsou ovládány místně. Dálkově ovládaná elektronická siréna, která je opatřená hlasovým 

modulem je pouze jedna, a to v ORP Znojmo. Varování obyvatelstva je ve všech obcích 

zprostředkováno také obecním rozhlasem, který má téţ moţnost přenosu verbální informace. 

Ovládání je u většiny místní, pouze obce Podhradí nad Dyjí, Dobšice a Hodonice mají 

ovládání dálkové tzn., ţe jsou začleněny do JSVV. Přehled prvků varování viz příloha č. 6. 

Pro efektivní ochranu obyvatelstva jsou velice důleţité koncové prvky varování, proto bych  

u ohroţených obcí, které jsou vybaveny dnes jiţ zastaralými typy elektrických rotačních sirén, 

doporučila modernizaci za elektronické sirény, které jsou nezávislé 72 hodin na elektrickém 

proudu a opatřeny hlasovým modulem. U obecních rozhlasů navrhuji, aby byly začleněny do 

JSVV.  
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Modernizace byla vyčíslena na 3 600 000 Kč (průměrná cena 12 ks sirén), kterou 

navrhuji, aby uhradil vlastník VD na základě Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 

s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 (vlastníci 

vybraných vodních děl I. – III. kategorie zajišťují technické prostředky pro varování 

obyvatelstva na území ohroţeném zvláštními povodněmi).    

 

Pro VD Vranov nejsou zpracovány plány evakuace, nouzového přeţití (ubytování, 

stravování) v případě zvláštní povodně. ORP Znojmo má zmapovaný moţný počet 

zasaţeného obyvatelstva při zvláštní povodni viz příloha č. 9, ten ale není zpracován podle 

nejnovějších podkladů. Na základě provedené studie z Povodí Moravy s. p. průběh zvláštní 

povodně v Dyji pod VD Vranov nad Dyjí navrhuji zpracovat údaje, kde bude uveden počet 

osob, které budou postiţeny záplavami. Následně dle zjištěných údajů vytipovat prostory, do 

kterých by se postiţené obyvatelstvo evakuovalo. Jako nejlepší variantu bych volila ubytovací 

prostory, jako jsou ubytovny, hotely, penziony, středoškolské koleje s moţností přímého 

stravování a vyhovujícími podmínkami pro hygienické potřeby, jelikoţ se bude jednat 

s největší pravděpodobností o evakuaci dlouhodobou.  

 

Obrázek č. 8 Návrh na zlepšení, zdroj vlastní 

  

Návrh na zlepšení

Varování

Modernizace koncových 
prvků varování

Zařazení MIS do JSVV

Nouzové ubytování
V objektech se stacionárním 

lůţkovým, hygienickým, 
stravovacím vybavením

Nouzové stravování
V objektech nouzového 

ubytování

Ochrana obyvatelstva 
v případě zvláštní 

povodně

Zpracovat plán evakuace a 
nouzového přeţití
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Evakuace a nouzové přeţití (ubytování, stravování) v případě výskytu přirozených 

povodní viz příloha č. 10 – 12 jsou zpracovány v plánech konkrétních činností, které jsou 

součástí Havarijního plánu Jihomoravského kraje. Ohroţené obyvatelstvo obcí Podhradí nad 

Dyjí a Vranov nad Dyjí bude evakuováno do penzionu, hotelu a ubytovny, které zároveň 

poskytují postiţenému obyvatelstvu stravování.  

 

V hotelu Schaller v obci Nový Šaldorf není splněna kapacita lůţek pro evakuované 

obyvatelstvo (hotel má kapacitu 51 osob a počet osob, které potřebujeme ubytovat je 94). 

V ostatních obcích a městech je zajištěno ubytování v základních a mateřských školách, 

obecních úřadech, sokolovně a kulturním domě. Jelikoţ se jedná o desítky, aţ stovky osob 

jsou zde nevyhovující podmínky pro hygienické potřeby, stravování a nocleh, zvláště pokud 

se bude jednat o evakuaci delšího charakteru. Havarijní plán by měl být zaktualizován  

a doplněn o potřebné chybějící ubytovací kapacity. 

 

9. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo objasnit problematiku mimořádných událostí na vodním 

díle, způsob zajištění ochrany obyvatelstva při vzniku povodní, včetně poţadavků na 

varování, vyrozumění, evakuaci, nouzové přeţití a zmapování současného stavu ochrany 

obyvatelstva pod vodním dílem s případným návrhem na zlepšení. Po 70-ti letém provozu se 

na VD Vranov vyskytly různé technické závady, které jsou důsledkem procesu stárnutí 

stavby. Po povodni v roce 2002 byl narušen povrch betonových konstrukcí a došlo 

k rozsáhlým povodňovým škodám, které byly do roku 2005 opraveny. Při zpracování práce 

byly zjištěny některé nedostatky týkající se varování, evakuace a nouzového přeţití. U těchto 

ochranných opatření, byl proveden návrh na odstranění zjištěných nedostatků a zlepšení 

současného stavu. Při výskytu zvláštních povodní nejsou vytvořeny plány k zajištění ochrany 

obyvatelstva. Tyto plány by měly být do budoucna zpracovány, a na jejich základě by se měla 

zajistit např. formou letáků dostatečná informovanost obyvatelstva, které bude ohroţeno 

zvláštní povodní.  

 

Vodnímu dílu Vranov by se měla věnovat větší pozornost v oblasti bezpečnosti  

a ochrany obyvatelstva a jeho informovanosti. Přínosem práce je zmapování současného 

stavu, zjištění nedostatků a návrh na zlepšení. Cíl bakalářské práce se podařilo naplnit. 
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