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Anotace: 

JURAČKA, Bc. Pavel. Protipovodňová ochrana pod vodním dílem Osvětimany. Ostrava, 

2012. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. Vedoucí práce Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.  

Diplomová práce navazuje na jiţ dříve zpracovanou bakalářskou práci na téma „ Ochrana 

obyvatelstva pod vodním dílem Osvětimany “. V teoretické části diplomové práce je uvedeno 

základní rozdělení přehrad s podrobnějším zaměřením na příčiny poruch sypaných hrází. 

Dále jsou zde popsány jednotlivé stupně povodňových aktivit vyhlašovaných na vodních 

dílech, povinnosti vlastníků a kategorizace přehrad z hlediska provádění technicko-

bezpečnostního dohledu. Praktická část diplomové práce je zaměřena přímo na vodní dílo 

Osvětimany a na návrh zlepšení protipovodňových opatření. Je zde uveden stávající popis 

vodního díla, popis ohroţeného území a návrh jednotlivých opatření technického i 

organizačního charakteru.  

Klíčová slova: vodní dílo, opatření, ochrana obyvatelstva 

 

Annotation: 

JURAČKA, Bc. Pavel. Flood protection  below the reservoir dam Osvetimany. Ostrava, 

2012. Thesis. VŠB - TU Ostrava. Thesis supervisor Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský. 

This thesis relates to the previous bachelor’s work "Protection of the population below the 

water dam Osvetimany". The theoretical part of the thesis classifies dams with detailed 

focus on the trouble causes of earth dams. Next there are described individual flood activity 

stages announced at hydroelectric dams as well as the  owners´ duties and dam categorization 

from the technical and safety supervision implementation point of view. The practical part is 

focused directly on the water Osvetimany work  and on flood control measure improvement 

proposals. The current water dam description is given there and also  the description of 

endangered flood discrict together with individual technical and organization measure 

proposals. 

Key words: water dam, measure,  people protection  



5 

Obsah: 

1. Úvod ............................................................................................................................................................... 7 

2. Cíl práce ......................................................................................................................................................... 8 

3. Rešerţe ........................................................................................................................................................... 9 

4. Základní pojmy ............................................................................................................................................ 10 

4.1. Základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení .................................................... 10 

4.2. Základní pojmy z oblasti vodních děl ................................................................................................. 11 

5. Přehrady ....................................................................................................................................................... 12 

5.1. Rozdělení přehrad ............................................................................................................................... 12 

5.1.1. Rozdělení dle pouţitého stavebního materiálu ......................................................................... 12 

5.1.2. Rozdělení podle konstrukce a statického působení .................................................................. 13 

5.2. Kategorizace vodních děl .................................................................................................................... 14 

5.2.1. Vodní dílo I. kategorie ............................................................................................................. 14 

5.2.2. Vodní dílo II. kategorie ............................................................................................................ 14 

5.2.3. Vodní dílo III. Kategorie .......................................................................................................... 14 

5.2.4. Vodní dílo IV. kategorie .......................................................................................................... 15 

5.3. Příčiny poruch hrází ............................................................................................................................ 15 

5.3.1. Porušení sypaných hrází jejich přelitím ................................................................................... 17 

5.4. Zvláštní povodeň ................................................................................................................................. 17 

5.4.1. Stupně povodňové aktivity (SPA) z hlediska bezpečnosti vodního díla .................................. 18 

5.5. Technicko-bezpečnostní dohled .......................................................................................................... 19 

5.5.1. Legislativa ................................................................................................................................ 19 

5.5.2. Hlavní úkoly technicko-bezpečnostního dohledu .................................................................... 19 

5.5.3. Povinnosti vlastníků VD III. kategorie .................................................................................... 20 

6. Vodní dílo Osvětimany ................................................................................................................................ 21 

6.1. Historie a vyuţití vodního díla ............................................................................................................ 21 

6.2. Stručný popis zájmového území ......................................................................................................... 21 

6.2.1. Geologie ................................................................................................................................... 21 

6.2.2. Hydrologické poměry .............................................................................................................. 22 

6.3. Základní údaje o vodním díle .............................................................................................................. 22 

6.3.1. Základní parametry hráze ......................................................................................................... 23 

6.3.2. Sdruţený objekt ....................................................................................................................... 23 

6.4. Historické poruchy na vodním díle ..................................................................................................... 24 

6.5. Popis záplavového území pod VD Osvětimany .................................................................................. 25 

7. Riziková analýza .......................................................................................................................................... 26 

7.1. Výsledky analýzy ................................................................................................................................ 26 

8. Posouzení současného stavu protipovodňové ochrany pod VD Osvětimany ............................................... 27 

8.1. Organizace protipovodňové ochrany pod vodním dílem Osvětimany ................................................ 27 

8.1.1. Povodňové orgány obcí v ohroţeném území ........................................................................... 27 

8.1.2. Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ..................................................................... 28 



6 

8.1.3. Povodí Moravy ......................................................................................................................... 28 

8.1.4. Lesy České Republiky ............................................................................................................. 29 

8.2. Protipovodňové plány ......................................................................................................................... 30 

8.2.1. Povodňový plán ....................................................................................................................... 30 

8.2.2. Plán ochrany území pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní ............................... 30 

8.3. Současná technická opatření VD Osvětimany .................................................................................... 30 

8.3.1. Bezpečnost vodního díla .......................................................................................................... 30 

8.3.2. Bezpečnost obcí pod vodním dílem ......................................................................................... 30 

9. Návrh protipovodňových opatření pod VD Osvětimany .............................................................................. 31 

9.1. Modernizace vodního díla ................................................................................................................... 31 

9.2. Protipovodňová opatření technického směru v území pod vodním dílem .......................................... 31 

9.2.1. Opatření zvyšující retenční schopnost krajiny ......................................................................... 32 

9.2.2. Technická opatření protipovodňové ochrany ........................................................................... 32 

10. Návrh zlepšení systému ochrany obyvatelstva pod VD ............................................................................... 34 

10.1. Varování a vyrozumění ....................................................................................................................... 34 

10.1.1. Modernizace systému varování a vyrozumění ......................................................................... 34 

10.1.2. Bezdrátový informační systém ................................................................................................. 34 

10.1.3. Varování a vyrozumění prostřednictvím SMS zpráv ............................................................... 35 

10.1.4. Varování a vyrozumění prostřednictvím digitálního signálu ................................................... 35 

10.1.1. Systém FLOREON .................................................................................................................. 35 

10.1.2. Systémy varování a vyrozumění vodních děl v ostatních zemích EU ..................................... 36 

10.2. Evakuace obyvatelstva ........................................................................................................................ 36 

10.2.1. Vytvoření evakuačních plánů obcí v ohroţeném území........................................................... 37 

10.2.2. Obsah plánu evakuace .............................................................................................................. 37 

10.3. Záchranné a likvidační práce............................................................................................................... 37 

10.3.1. Síly a prostředky HZS .............................................................................................................. 37 

10.3.2. Síly a prostředky ZZS .............................................................................................................. 39 

10.3.3. Síly a prostředky Policie ČR .................................................................................................... 40 

10.4. Návrh prevence k zajištění ochrany obyvatelstva ............................................................................... 40 

10.4.1. Informování obyvatelstva ........................................................................................................ 41 

10.4.2. Zákaz výstavby objektů určených pro shromaţdování velkého počtu lidí ............................... 41 

10.4.3. Zákaz výstavby objektů určených pro shromaţdování velkého počtu lidí ............................... 41 

11. Závěr ............................................................................................................................................................ 42 

12. Pouţitá literatura .......................................................................................................................................... 44 

12.1. Kniţní publikace ................................................................................................................................. 44 

12.2. Právní normy ....................................................................................................................................... 44 

12.3. Internetové zdroje ............................................................................................................................... 44 

12.4. Dokumenty a zprávy ........................................................................................................................... 45 

12.5. Závěrečné práce .................................................................................................................................. 45 

13. Seznamy ....................................................................................................................................................... 46 



7 

1. Úvod 
Vodní díla v současnosti představují jedny z nejvýznamnějších a největších inţenýrských 

staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Jsou budována na řekách, v údolích ale i v horských 

výšinách za účelem regulace průtoků vodních toků a vytvoření dostatečných zásob pitné vody 

pro obyvatelstvo nebo pro zemědělské účely.  V dnešní době se můţeme stále častěji setkat 

s tím, ţe tyto inţenýrské stavby hrají velmi důleţitou roli při zajišťování ochrany 

obyvatelstva, kde jsou vyuţívány především jako retenční nádrţe, slouţící k předcházení 

nebo omezení vzniku škod způsobených zvýšenými průtoky v korytě vodního toku v územích 

nacházejících se pod nimi.  

Porušení hrází těchto vodních děl by mohlo mít závaţné dopady jak na ţivoty, zdraví a 

majetek obyvatel, tak na ţivotní prostředí, ve kterém jsou situovány a které svým provozem 

ovlivňují. Je třeba přijmout opatření a vytvořit takové poţadavky na provoz vodních děl, aby 

byl zajištěn jejich bezpečný provoz a obyvatelstvo bylo dostatečně chráněno proti moţnému 

vzniku zvláštní povodně. 

Vodní dílo Osvětimany je jedna z mála vodních nádrţí nacházejících se ve Zlínském kraji.   

Samotná hráz vodního díla je situována 300 metrů severozápadně od městyse Osvětimany. Po 

uvedení do provozu v sedmdesátých letech byla přehrada vyuţívána k nejrůznějším účelům, 

nejvíce však k závlaze okolních pozemků a rekreaci. Vodní dílo i městys Osvětimany se 

nachází v pohoří Chřiby. Tato oblast se vyznačuje celoročně vysokým úhrnem sráţek a 

v jarním období i táním velkého mnoţství sněhu, jenţ má za následek zvýšení přítoku vody 

do přehrady a to po dobu několika týdnů. Během třicetiletého provozu vodního díla se 

vyskytlo i mnoţství poruch, na základě kterých nebylo do dnešní doby přistoupeno k ţádné 

stavební úpravě ani významnější rekonstrukci. Tato nepříznivá skutečnost spolu s 

hydrologickou situací představuje určité nebezpečí, jeţ by mohlo mít za následek porušení 

hráze vodního díla a vznik zvláštní povodně. 

V diplomové práci jsem navrhl některá protipovodňová opatření jak v souvislosti 

s bezpečným provozem vodního díla, tak v souvislosti se zlepšením současného stavu 

ochrany obyvatelstva pod tímto vodním dílem. Při tvorbě této diplomové práce jsem vycházel 

z výsledků své jiţ dříve zpracované bakalářské práce [17] na téma: „ Ochrana obyvatelstva 

pod vodním dílem Osvětimany“. 

 



8 

2. Cíl práce 
Vytvořit návrh komplexního řešení ochrany obyvatelstva pod vodním dílem Osvětimany.  
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3. Rešerţe 
JANDORA, Jan, ŘÍHA, Jaromír. Porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Brno: Práce a 

studie Ústavu vodních staveb FAST VUT , 2002. 187 s. ISBN 80-86433-15-5 [1].  

V publikaci jsou uvedeny a rozděleny jednotlivé příčiny poruch hrází se zaměřením 

především na hráze sypané. Nedílnou součástí publikace jsou studie a poznatky autorů, 

doplněné o metody modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Autoři zde 

jednotlivé metody doplňují praktickými příklady.  

 

ING. HODÁK, Jiří, et al. VD OSVĚTIMANY - ÚZEMÍ OHROŢENÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ. 

Brno: VODNÍ DÍLA – TBD a. s., 2008. 13 s [13]. 

Dokument se zabývá územím ohroţeným zvláštní povodní pod vodním dílem Osvětimany. Je 

zde uveden stručný popis záplavového území, parametry průlomové vlny i popis vodního díla 

samotného. Součástí dokumentu jsou mapové podklady zájmového území. 

 

Vodní díla - TBD a. s. [online]. 2008 [cit. 2010-03-01]. Vdtbd.cz. Dostupné z WWW: 

http://www.vdtbd.cz [9]. 

Stránky technicko-bezpečnostního dohledu a.s. obsahují základní popis fungování 

společnosti, stručnou historii a popis činností provádějících se na vodních dílech v rámci 

zajišťování technicko-bezpečnostního dohledu v souladu s platnými právními předpisy ČR. 

 

Elektronic sirens, public adress systems, warning and notification. Telegrafia.eu [online]. [cit. 

2012-03-10]. Dostupné z: http://www.telegrafia.eu/en/Pages/default.aspx [11]. 

Na internetových stránkách www.telegrafia.eu jsou uvedeny základní údaje o systémech 

varování a vyrozumění vyuţívaných v zemích evropské unie, jejich vyuţití v závislosti na 

druhu mimořádné události a informace o jejich technických charakteristikách. 

 

Floreon +. Floreon + [online]. [cit. 2012-03-04]. Dostupné z: http://floreon.cz/web/ [10]. 

Na internetových stránkách www.floreon.cz jsou uvedeny základní informace o projektu 

Floreon, principu jeho fungování a způsobu vyuţití všech jeho výsledků pro podporu 

plánovacích a rozhodovacích procesů v oblasti krizového řízení. 
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4. Základní pojmy 
V této kapitole uvádím souhrn a vysvětlení základních pojmů z oblasti ochrany obyvatelstva, 

krizového řízení a oblasti vodních děl. 

4.1. Základní pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Mimořádná událost (MU) - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

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

vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [5]. 

Krizová situace (KS) - mimořádná událost, v jejímţ důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohroţení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroţeny důleţité hodnoty, 

zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody 

odstranit běţnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních 

sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných sluţeb a právnických a fyzických osob [6]. 

Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin [5]. 

Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí [5]. 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 

nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a 

majetku [5]. 

Varování - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

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

realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po 

jehoţ provedení je neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí a o 

opatřeních k ochraně ţivota, zdraví a majetku [3]. 

Vyrozumění - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

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

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních plánů nebo 

krizových plánů [3]. 

Integrovaný záchranný systém (IZS) - koordinovaný postup sloţek IZS při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Koordinací postupu 

sloţek IZS při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací 

včetně řízení jejich součinnosti [3]. 
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4.2. Základní pojmy z oblasti vodních děl 

Vodní díla - jsou stavby, které slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, k umělému usměrňo-

vání 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 

sledovaným tímto zákonem, a to zejména přehrady, hráze, vodní nádrţe, jezy, zdrţe atd. [8]. 

Zvláštní povodeň - povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jeţ mohou nastat při 

stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, 

zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradicích 

konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických 

situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla [8]. 

Průtoková (průlomová) vlna při zvláštní povodni – vyvolává prudké zvýšení průtoků a 

vodních stavů a je charakteristická vysokou rychlostí (aţ 50 km/hod.), značnými destrukčními 

účinky (ničení mostů, ţeleznic, cest, budov, ochranných hrází), extrémními průtoky 

(významně převyšují hodnoty tzv. stoleté povodně), ohroţením rozsáhlých území (významně 

přesahuje vymezená záplavová území při přirozených povodních), vysokou pravděpodobností 

ohroţení lidských ţivotů a majetku v zasaţeném území. Graficky se vyjadřuje v podobě 

hydrogramu ve vybraném profilu vodního toku [8]. 

Území ohroţené zvláštní povodní - území, které můţe být při vzniku zvláštní povodně 

zaplaveno vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku 

končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku 

přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100), který vymezuje záplavové území. Na 

úseku toku pod tímto území se postupuje podle územně příslušného povodňového plánu. 

Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem [8].  

Technicko-bezpečnostním dohledem nad vodními díly (TBD) - se rozumí zjišťování 

technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadrţování vody, a to z hlediska 

bezpečnosti, stability a moţných příčin jejich poruch. Provádí se zejména pozorováním a 

prohlídkami  vodního  díla,  měřením  jejich deformací,  sledováním  průsaku  vod, jakoţ i 

hodnocením výsledků všech  pozorování  a  měření  ve vztahu k předem určeným mezním 

nebo kritickým hodnotám. Součástí technicko-bezpečnostního dohledu je i vypracování 

návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků [8]. 

Stupně povodňové aktivity (SPA) z hlediska bezpečnosti vodního díla - vyjadřují míru 

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

stability a moţných poruch a havárií vodních děl [8]. 
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5. Přehrady 
Přehrada je stavba přehrazující vodní tok a uzavírající tak prostor, ve kterém dochází k 

nahromadění velkého mnoţství vody. Přehrady jsou nejčastěji budované napříč údolím za 

účelem vytvoření nádrţe slouţící pro vodohospodářské účely nebo pro zadrţování ničivých 

povodní.  Na vybudování nádrţe a koncepci jednotlivých příslušenství slouţících k jejímu 

provozu (manipulační objekty) má rozhodující vliv její budoucí funkce. Hlavním rozdílem 

mezi rybníkem a přehradou je jejich způsob vyuţití. Rybníky jsou nejčastěji budované za 

účelem chovu ryb a ostatní funkce jako rekreace jsou jen zcela okrajové. Rybníky mají také 

většinou menší rozlohu a bývají zpravidla mělčí. Přehradní nádrţe mohou být vyuţity za 

účelem zavlaţování, zásobovaní vodou, výroby elektrické energie, regulace průtoku vody, ale 

také jako rekreační plochy [17].  

5.1. Rozdělení přehrad 

Přehrady můţeme dělit podle jejich konstrukce a statického působení, nebo podle pouţitého 

stavebního materiálu. 

5.1.1. Rozdělení dle pouţitého stavebního materiálu 

Mechanické vlastnosti stavebních hmot nejvýrazněji ovlivňují konstrukci a statické působení. 

Z tohoto důvodu bývají tyto stavební hmoty hlavním hlediskem při rozdělování do 

jednotlivých kategorií. Podle pouţitého materiálu je tedy rozdělujeme takto [17]: 

1. Přehrady z místních materiálů 

Jsou budovány převáţně ze zemin vyskytujících se v okolí nádrţe. Mezi její hlavní stavební 

části patří těsnění, ochranné vrstvy, drenáţní prvky, opevnění návodního a vzdušného líce a 

stabilizační část. V některých případech můţe některá část plnit i dvě funkce najednou, např. 

stabilizační a ochrannou, nebo stabilizační a těsnící. Podle druhu materiálu dále rozlišujeme 

[17]: 

 Zemní přehrady - stabilizační část tvoří sypané nebo naplavené zeminy vhodných 

vlastností. Hráze zemních přehrad můţeme rozdělit na sypané a naplavované nebo 

podle sloţení tělesa na homogenní (těsnící i stabilizační funkci přebírá celý příční 

profil hráze) a heterogenní (s těsnícím prvkem). 

 Kamenité přehrady – stabilizační část je vytvořena z lomového kamene (balvanité 

přehrady). Podle technologie výstavby můţeme tyto přehrady rozdělit na sypané a 

rovnané. Součástí hráze je vţdy těsnící prvek. 
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 Zonální zemní a kamenité přehrady – stabilizační část je z části zemní a z části 

kamenitá. V tomto případě plní zemní část těsnící funkci. 

 

2. Betonové přehrady 

Těleso přehrady je tvořeno z cementovaného betonu (ţelezového, předpjatého, prostého) 

nebo z betonových dílců. Tyto hráze se vyznačují vysokou odolností a dávají projektantům 

široké moţnosti týkající se konstrukčního řešení a konečné podoby hráze. Dále je můţeme 

rozdělit na tíţné, klenbové a pilířové. Vedle sypaných hrází druhý nejrozšířenější typ [17]. 

 

3. Ocelové přehrady 

Můţeme je rozdělit na přehrady pevné nebo pohyblivé. Mají podobné uspořádání jako jezy. 

S pevnými přehradami se dnes jiţ moc nesetkáme [17]. 

 

4. Dřevěné přehrady 

Dnes jiţ velice vzácný typ přehrad. Budovaly se buď s kamennou zátěţí (srubové), nebo bez 

ní [17]. 

5.1.2. Rozdělení podle konstrukce a statického působení 

Míru statického působení přehrady nám určují vlastnosti pouţitých stavebních materiálů a 

konstrukční řešení přehrady. Statické působení přehrady je způsob, jakým dochází k 

přenášení tlaku vody do podlaţí hráze. Podle konstrukčního a statického působení 

rozdělujeme přehrady takto [17] : 

1. z nesoudrţného materiálu 

2. gravitační (přímé, duté, pilířové) 

3. klenbové (jedno a více obloukové) 

4. se smíšeným účinkem klenbovým a gravitačním 

5. členěné (deskové, klenbové a kopulovité) 

6. zvláštní (s předpjatého betonu) 

 

 

 



14 

5.2. Kategorizace vodních děl 

Technicko-bezpečnostní dohled na základě zhodnocení rizik moţného ohroţení ţivota, zdraví 

a majetku rozděluje vodní díla do I. aţ IV kategorie. 

5.2.1. Vodní dílo I. kategorie 

Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace na vodním díle v souvislosti se vznikem 

zvláštní povodně by došlo k ohroţení tisíce aţ desetitisíce lidí. V případě protrţení hráze 

vodního díla by došlo k velkým ztrátám na ţivotech a poškození hráze takového rozsahu, ţe 

jeho oprava, popř. obnova by byla velmi nákladná a sloţitá. V území pod vodním dílem by 

došlo k rozsáhlému zničení, poškození nebo narušení veřejné infrastruktury. Škody 

způsobené vyřazením vodního díla z provozu nebo škody způsobené přerušením dopravy a 

průmyslové výroby by byly hodně vysoké a téměř nenahraditelné. Poškození přírody a 

ţivotního prostředí by bylo vysoké a jejich obnova by trvala v řádu několika let. Protrţení 

vodního díla I. kategorie by mělo ekonomické důsledky, které by se mohly dotknout celého 

státu [7] .   

5.2.2. Vodní dílo II. kategorie 

Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace na vodním díle v souvislosti se vznikem 

zvláštní povodně by došlo k ohroţení stovek aţ tisíc lidí. V případě protrţení hráze vodního 

díla by došlo k značným ztrátám na ţivotech a poškození hráze takového rozsahu, ţe jeho 

oprava, popř. obnova by byla velmi nákladná a sloţitá. V území pod vodním dílem by došlo k 

zničení, poškození, popř. narušení veřejné infrastruktury. Škody způsobené vyřazením 

vodního díla z provozu nebo škody způsobené přerušením dopravy a průmyslové výroby by 

byly hodně značné. Poškození přírody a ţivotního prostředí by bylo vysoké a jejich obnova 

by trvala v řádu měsíců aţ let. Škody by celkově mohly překročit význam vyššího územního 

celku  [7] .  

5.2.3. Vodní dílo III. Kategorie 

Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace na vodním díle v souvislosti se vznikem 

zvláštní povodně by došlo k ohroţení desítek aţ stovek lidí. V případě protrţení hráze 

vodního díla by došlo k moţným ztrátám na ţivotech a poškození hráze takového rozsahu, ţe 

jeho oprava, popř. obnova by byla snadno proveditelná. V území pod vodním dílem by došlo 

k  narušení veřejné infrastruktury. Škody způsobené vyřazením vodního díla z provozu nebo 

škody způsobené přerušením dopravy a průmyslové výroby by byly nahraditelné. Poškození 
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přírody a ţivotního prostředí by bylo značné a jejich obnova by trvala v řádu týdnů. Škody by 

celkově nepřekročily význam vyššího územního celku  [7] .  

5.2.4. Vodní dílo IV. kategorie    

Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace na vodním díle v souvislosti se vznikem 

zvláštní povodně by došlo k ohroţení desítek lidí. V případě protrţení hráze vodního díla by 

pravděpodobně nedošlo ke ztrátám na ţivotech a poškození hráze by bylo takového rozsahu, 

ţe jeho oprava, popř. obnova by byla proveditelná. V území pod vodním dílem by došlo jen 

k velmi malým materiálním škodám. Poškození přírody a ţivotního prostředí by bylo 

nepatrné a jejich obnova by trvala v řádu dnů aţ týdnů [7] .  

5.3. Příčiny poruch hrází 

Příčiny, při kterých můţe dojít k porušení hrází, můţeme rozdělit takto[1][17]: 

 Ztráta stability způsobená v důsledku 

– usmyknutí, které se můţe vyskytnout v tělese hráze nebo v jejím podloţí, 

– příčných trhlin nebo sesuvů. 

 Přelití hráze v důsledku 

– málo dimenzovaného přelivu, nedosahujícího potřebné kapacity, 

– špatné manipulace obsluhy, 

– sesuvu v nádrţi nebo jeho blízkosti, 

– zvětšeného průtoku. 

 Průsaky 

– tělesem hráze, 

– podloţím. 

 Eroze proudem vody v nádrţi nebo působením vln 

 Teroristický útok  

 

Poruchy sypaných hrází lze dále členit na [1][17]: 

1. Poruchy tělesa hráze způsobené erozivní činností proudu vody. Tyto poruchy v dalším 

textu označujeme jako hydraulické poruchy. Lze je dále členit na poruchy způsobené 

[1][17]: 

 Přelitím - sypané hráze nejsou běţně navrhovány jako přelévané a mají pouze 

omezenou odolnost proti porušení povrchovou erozí. 
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 Působením vln - jde o abrazní proces způsobující porušení nedostatečně opevněného 

návodního líce hrází. 

 Vodním proudem - u přehradních hrází můţe jít o podemletí vzdušní paty v důsledku 

nedostatečné kapacity skluzu pod přelivem, popř. vybřeţení vody v místě zaústění 

skluzu do koryta pod hrází, u ochranných hrází můţe jít o působení vodního proudu 

v toku na návodní líc hrází, zejména při konkávním břehu. 

 Povrchovou erozí - zapříčiněnou vodou stékající po svazích hráze při intenzivních 

sráţkách. 

2. Poruchy v důsledku filtračních deformací mohou nastat v případě nekontrolovaného 

průsaku tělesem hráze, popř. jejím podloţím. Tento druh poruchy představuje cca 40% 

všech poruch sypaných hrází. K poruše můţe dojít v důsledku [1][17]: 

 Sufoze (vnitřní, kontaktní, vnější) - tj. vyplavování jemnozrnných částeček 

materiálu hráze, resp. podloţí a tím zvýšení propustnosti materiálů a narušení jejich 

struktury, resp. vzniku dutin a průsakových kanálů v tělese hráze. 

 Prolomení těsnícího prvku - v některých případech můţe být tento stav iniciován 

oslabením těsnícího prvku kontaktní svozí, činností zvířat, jako jsou hraboši nebo 

bobři. Tyto okolnosti následně způsobují vznik privilegované cesty (piping) v tělese 

nebo podloţí hráze, zejména podél styku zemin různé zrnitosti a propustnosti. 

Důvodem vzniku privilegované cesty mohou být i odumírající kořeny stromů v tělese 

hráze. 

 Ztráty stability vzdušného nebo návodního líce - v důsledku zvýšených proudových 

tlaků. 

3. Ztráta stability můţe mít formu sesuvu vzdušní nebo návodní části svahu, resp. podobu 

trhlin v tělese hráze[1][17]. 

4. Důvodem dalších poruch můţe být vzrostlá vegetace zasahující svými kořeny do tělesa 

hráze. Kořeny stromů mohou vést k porušení hráze filtrační deformací, vývraty stromů 

mohou vytvořit nátrţe jak na vzdušním, tak na návodním líci hráze [1][17]. 

Výše uvedené typy poruch v praxi vzájemně souvisejí a mnohdy se projevují současně, popř. 

vyvolávají jedna druhou. Například nekontrolovaný průsak můţe způsobit změnu struktury 

materiálu hráze a vést ke ztrátě stability [1][17]. 
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5.3.1. Porušení sypaných hrází jejich přelitím  

Jednou z výše uvedených příčin porušení hrází je jejich přelití. Statistiky poruch sypaných 

hrází ukazují, ţe tento druh představuje aţ 40% všech poruch sypaných hrází. I kdyţ sypané 

hráze přehrad a rybníků nejsou běţně navrhovány jako přelévané, je třeba vzít na vědomí, ţe 

ţádný návrh hráze nemůţe zajistit ,,absolutní“ ochranu. To platí zejména v případě vodních 

toků a zdrţí, kdy se při návrhu stanoví určitý stupeň ochrany území za hrází. Po jeho 

překročení dojde k přelití hrází [1][17]. 

Zvýšení bezpečnosti hrází můţe být docíleno vhodnými technickými opatřeními pro případ 

moţného přelití. Těmito opatřeními jsou zejména stanovení místa ,,řízeného“ přelití a vhodné 

konstrukční řešení hráze v těchto místech. Pro sestavení havarijních plánů a varovného 

systému je pak důleţité znát mechanismus a průběh porušení hráze v případě neřízeného 

přelití. Na základě výsledku předpovědi průběhu porušení hrází jsou obvykle sestavovány 

povodňové plány, jejich součástí je předpověď parametrů a rozsahu moţné povodně, úrovní 

vodní hladiny a jejich časového průběhu v prostoru pod, popř. za hrází [1][17]. 

5.4. Zvláštní povodeň 

Povodeň způsobená poruchou či havárií (protrţením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo 

akumulujícího vodu (dále jen „vodní dílo“), nebo nouzovým řešením kritické situace na 

vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním 

dílem [8]. 

Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která můţe 

nastat při stavbě nebo provozu vodního díla [8]: 

1. Zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protrţením hráze vodního díla, 

2. Zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a 

výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody), 

3. Zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohroţující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z 

vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a 

výpustných zařízení nebo při nebezpečí protrţení hráze vodního díla. 
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5.4.1. Stupně povodňové aktivity (SPA) z hlediska bezpečnosti vodního díla  

Určují velikost nebezpečí v závislosti na mezních a kritických hodnotách, které souvisejí 

s bezpečností a provozem vodního díla, popř. s výskytem moţných poruch na vodním díle 

[8]. 

Stupně povodňové aktivity můţeme rozdělit takto: 

1. První stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti – tento stav povodňové aktivity nastává 

při dovršení předem stanovených mezních hodnot, jevů a skutečností, které by mohly 

jakkoliv ovlivnit bezpečnost vodního díla, nebo by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

Na vodním díle zahajuje činnost hlídková sluţba [8] . 

 

2. Druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti – tento stav navrhuje vlastník  

(správce) vodního díla při překročení předem stanovených mezních hodnot, jevů a 

skutečností, které by mohly ovlivnit bezpečnost vodního díla, nebo by mohly vést ke 

vzniku zvláštní povodně. Vlastník vodního díla je povinen tento stav bezodkladně ohlásit 

povodňovým orgánům, které na území ohroţeném území vyhlásí druhý stupeň povodňové 

aktivity. Vlastník je při dosaţení tohoto stavu povinen dále informovat správce povodí a 

hasičský záchranný sbor kraje. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti vodního díla je 

vlastník povinen bezodkladně zahájit zabezpečovací práce na vodním díle. Svou činnost 

dále zahajuje hlásná povodňová sluţba [8]. 

 

3. Třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohroţení – tento stav navrhuje vlastník  

(správce) vodního díla při dosaţení předem stanovených kritických hodnot, jevů a 

skutečností, které by mohly ovlivnit bezpečnost vodního díla, nebo by mohly vést ke 

vzniku zvláštní povodně nebo kritické situace na základě hodnocení technicko-

bezpečnostního dohledu. Vlastník vodního díla je povinen tento stav bezodkladně ohlásit 

povodňovým orgánům, které na území ohroţeném území vyhlásí druhý stupeň povodňové 

aktivity. Povodňové orgány podle potřeby přistoupí k zabezpečovacím a záchranným 

pracím, popř. evakuaci obyvatelstva. Vlastník je při dosaţení tohoto stavu povinen dále 

informovat správce povodí a hasičský záchranný sbor kraje. V souvislosti se zajištěním 

bezpečnosti vodního díla je vlastník povinen bezodkladně zahájit zabezpečovací práce, 

jejichţ cílem bude zabránění přelití, popř. protrţení hráze vodního díla na vodním díle. 

V případě protrţení hráze vodního díla organizuje činnosti související s uzavřením 

protrţené hráze [8]. 
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5.5. Technicko-bezpečnostní dohled  

Technicko-bezpečnostní dohled (TBD) slouţí a napomáhá k vyhledávání, vyhodnocování a 

příjímání opatření k zajištění bezpečnosti vodního díla, jeho spolehlivosti a odstranění všech 

moţných jevů a skutečností, které by mohly mít za následek poškození nebo protrţení hráze 

vodního díla 

V rámci stanovení a zajištění bezpečnosti nad vodními díly jsou stanoveny [9] : 

 povinnosti určené subjektům, které zabezpečují výstavbu vodních děl,  

 povinnosti určené provozovatelům vodních děl, upravující jejich provoz, opravy a 

případné ukončení provozu, 

 povinnosti určené státu, který stanovuje povinnosti subjektům a kontroluje jejich 

dodrţování. 

 

TBD a.s. je pověřena provádět kontrolu nad vodními díly ústředním vodoprávním úřadem 

(Ministerstvo zemědělství). Pověření platí pro vodní díla všech kategorií  ( I. aţ IV.). 

5.5.1. Legislativa 

Výkon technicko-bezpečnostního dohledu upravuje [9] :  

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů [4]. 

 vyhláška č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů [7]. 

5.5.2. Hlavní úkoly technicko-bezpečnostního dohledu 

Mezi hlavní úkoly TBD patří [9]: 

 programové pozorování vodního díla 

 provádění měření 

 provádění zkoušek na vybraných vodních dílech 

 vyhodnocování informací zjištěných při měření 

 analýza výsledků 

 stanovení návrhu k odstranění nedostatků 

 stanovení nouzových opatření 

 dokumentace a tvorba závěrečných zpráv 
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5.5.3. Povinnosti vlastníků VD III. kategorie 

V roce 2010 došlo k převodu vodního díla Osvětimany ze správy zemědělské 

vodohospodářské správy (ZVHS) do správy Lesů České Republiky (Lesy ČR). Náklady na 

provádění technicko-bezpečnostního dohledu hradí vlastník (Lesy ČR) z vlastních finančních 

prostředků. Vodní dílo je technicko-bezpečnostním dohledem vyhodnoceno jako vodní dílo 

III. kategorie. Technicko-bezpečnostní dohled můţe provádět u vodních děl III. kategorie 

vlastník sám. Vlastník vodního díla je dále povinen určit odpovědnou osobu za provádění 

technicko-bezpečnostního dohledu a nahlásit ji vodoprávnímu úřadu. Jedenkrát za čtyři roky 

je vlastník povinen přizvat na kontrolu vodního díla příslušný vodoprávní úřad[4]. 

Kontrola vodního díla Osvětimany se provádí především fyzickým dohledem na pravidelných 

obchůzkách. V rámci zajištění bezpečnosti vodního díla se provádí pravidelné měření 

průsaků, tlaku vody a deformace způsobené tlakem na podloţí přehrady. Na přelivu vodního 

díla je instalována dálkově ovládaná meteorologická stanice, slouţící k měření rychlosti větru 

a úhrnu sráţek [7]. 

Vlastníci vodních děl III. kategorie mají povinnost zajistit prostřednictvím TBD a.s. pro 

odpovědné povodňové orgány a všechny účastníky ochrany před povodněmi informace, 

týkající se moţného ohroţení zvláštní povodní, především informace týkající se ohroţeného 

území a parametrů průlomových vln [4]. 

 

 

Obrázek 1- Hráz vodního díla Osvětimany 
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6. Vodní dílo Osvětimany 
V kapitole předkládám základní informace týkající se VD Osvětimany, jeho historie a vyuţití. 

Je zde uveden stručný popis zájmového území včetně geologických a hydrologických 

poměrů. Kapitola dále obsahuje základní údaje o VD a popis všech jeho důleţitých částí. 

Závěr kapitoly je věnován poruchám, které se na VD v historii vyskytly [17]. 

6.1. Historie a vyuţití vodního díla 

Výstavba přehrady byla zahájena 1. 11. 1979 a dokončena 1. 3. 1985. Jednalo se o 

závlahovou nádrţ, jejímţ hlavním účelem bylo dodávat potřebné mnoţství vody pro závlahu 

cca. 194 ha pozemků. Dnes se jiţ přehrada k závlaze nepouţívá a ani se s tím do budoucna 

nepočítá. Hlavní účelem stavby je zlepšování průtoků a sniţovaní povodňových průtoků. 

Dalším účelem stavby je rybářství a rekreace [17]. 

6.2. Stručný popis zájmového území 

Zájmové území se nachází ve Zlínském a Jihomoravském kraji na bývalém území 

Uherskoradištského  a  Hodonínského okresu. Zahrnuje katastrální území obcí Osvětimany, 

Jeţov, Ţádovice, Kelčany, Vlkoš u Kyjova, Skoronice a Milotice. Hráz vodního díla se 

nachází na Klimentském potoce, severozápadně od městyse Osvětimany. Klimentský potok je 

pravostranným přítokem toku Hruškovice, která odvádí vody z okolí Osvětiman. Městys 

Osvětimany je situován v údolí přímo pod VD Osvětimany. V blízkosti toku Hruškovic, 

protékajícím Osvětimany, se nachází bazén, úřad městyse, obchodní středisko, kino, dětské 

hřiště a čerpací stanice. Dále na toku se nachází ČOV a vodní nádrţ Jeţov. Další obcí, leţící 

na toku Hruškovice, je obec Jeţov, ve které se v blízkosti toku nachází objekty ČOV, 

fotbalové hřiště, výrobní druţstvo a obecní úřad. Dále tok protéká obcemi Ţádovice, Kelčany, 

Vlkoš u Kyjova, Skoronice a Milotice. Další území jiţ není zájmové z  důvodu nezasaţení 

zvláštní povodní. Mapa zájmového území je uvedena v příloze č. 1 [17]. 

6.2.1. Geologie 

Podkladem území jsou neogenní sedimenty (štěrky, písky, pestré jíly a štěrky) severního 

výběţku Vídeňské pánve, jedná se vesměs o písčité štěrky. V nivách vodních toků jsou tyto 

písčité štěrky překryty povodňovými hlínami [17]. 
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6.2.2. Hydrologické poměry 

Tabulka 1 - Hydrologické poměry[14] 

Plocha povodí nádrţe: 7,4 km² 

Průměrný úhrn dlouhodobých sráţek: 640 mm 

Q100 : 18m
3
/s 

 

Tabulka 2 - Průtoky dosaţené nebo překročené u dní v roce ( l/s )[14] 

M 30 90 180 270 355 364 

Qm 51 26 14 7,5 2,5 1 

 

 

Tabulka 3 - Průtoky dosaţené nebo překročené jednou za N-roků ( m
3
/s )[14] 

N 1 2 5 10 20 50 100 

Qn 1 2,4 5 7,5 10 14,5 18 

 

 

6.3. Základní údaje o vodním díle 

Vzdouvací objekt vodního díla tvoří nehomogenní hráz z místních materiálů se středním 

šikmým jádrem z písčitých hlín (obrázek č. 3). Stabilizační část tvoří převáţně hlinité písky a 

štěrk. Pod korunou hráze má jádro šířku 300 cm. S podloţím je spojeno ozubem o šířce 400 

cm a hloubce 150 cm. Návodní líc má sklon 1 : 3,5. Opevnění návodního líce je tvořeno 

pohozem z drceného kameniva. Pohoz zásobního prostoru nad hladinou je zpevněn postřikem 

z betonu. Sklon vzdušního líce je 1 : 2. Vzdušní líc je oset a ohumusován. Zpevnění koruny 

hráze je provedeno posypem drobným štěrkem. Vjezd vozidel na korunu hráze je moţný jen 

v případě oprav. V prostoru pravého i levého svahu přiléhajících k hrázi byl zřízen těsnící 

koberec navázaný na těsnící jádro, překrývající polohu propustného písku. Průsaky jsou 

odváděny za pomoci patních drén (levobřeţní a pravobřeţní) a údolních drénů v podhrází. 

Drény jsou zaústěny do vývaru a odpadního koryta [17].  
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6.3.1. Základní parametry hráze 

Tabulka 4 - Základní parametry hráze[17] 

Kóta koruny: 288,30 m n. m. 

Šířka koruny: 4,0 m 

Max. výška hráze: 12,3 m 

Max. výška hráze nad základovou spárou: 13,8 m 

Délka hráze v koruně: 108,0 m 

Celková kubatura hráze: 42 000 m
3
 

Celková objem nádrţe při Mz = 286,90 mn. m.: 364 000 m
3
 

Plocha hladiny při Mz = 286,90 m n. m.: 66500 m² 

Max. hloubka vody při Mz = 286,90 m n. m.: 10,4 m 

Spodní výpusti: 2x DN 350 mm 

Odběr vody pro závlahy: 1x DN 350 mm 

Bezpečnostní přeliv: Boční, volný, nehrazený 

 

6.3.2. Sdruţený objekt 

Sdruţený funkční objekt se skládá z vtokového objektu, odpadní štoly a vývaru (obr.č.4). 

Vtokový objekt tvoří manipulační šachta, spodní výpusti, místnosti obsluhy a bezpečnostní 

přeliv. Manipulační šachta je suchá, lichoběţníkového průřezu s předsunutým přívodním 

korytem, přístupná pomocí 2 ocelových lávek [17]. 

Spodní výpusti DN 350 jsou dvě, umístěné na stejné úrovni. Součástí levé výpusti je odbočka 

pro přívod vody do čerpací stanice. Vtok do výpustí byl osazen vytahovatelnými rámovými 

česly. Propojení obou výpustí zabezpečuje obtokové potrubí DN 50 [17]. 

Bezpečnostní přeliv má dvě přelivné hrany a je nehrazený. Přelivné hrany jsou umístěny na 

protilehlých stěnách přelivné šachty [17]. 

Odpadní štola má délku 42 m. Odběrné potrubí pro závlahu je umístěno na pravé straně štoly. 

Vývar je dlouhý 20 m a široký ve dně 3 m. Ve vývaru se nachází potrubí, které slouţí pro 

odvádění vody z manipulační šachty [17]. 

Koryto toku pod hrází je upravené, dlouhé 92 m a ve dně široké 1,8 m. Sklon odpadního 

koryta je 1:1,5 a navazuje na koryto Klimentského potoka. Koryto má lichoběţníkový tvar. 

Dno koryta je zpevněno pohozem a svahy vegetačními tvárnicemi [17].  
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Obrázek 2 - Řez tělesem hráze VD[17] 

 

Obrázek 3 - Řez tělesem hráze VD a sdruţeným objektem[17] 

6.4.  Historické poruchy na vodním díle 

Nepříznivou skutečností ovlivňující bezpečnost díla byla v roce 1992 havárie úseku patního 

drénu podél pravobřeţní vývarové zdi. Došlo ke zborcení drenáţního potrubí v důsledku jeho 

prorůstání vegetací a následného ucpání. Tuto poruchu se podařilo sanovat během 

následujícího roku. V následujících letech měření pravidelně zaznamenávalo zvýšené průsaky 

tělesem hráze. Ţádný ze zjištěných průsaků však nedosahoval extrémních hodnot, a tudíţ 

nebylo provedeno ţádné bezpečnostní opatření. Jak bylo jiţ uvedeno výše, v praxi spolu 

některé poruchy souvisejí a mnohdy se projevují současně, popř. vyvolávají jedna druhou. 

Nekontrolovaný průsak můţe mít tudíţ za následek změnu struktury materiálu hráze a vést ke 

ztrátě stability [17].  
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6.5.  Popis záplavového území pod VD Osvětimany 

Při protrţení hráze VD Osvětimany bude hlavní proud kulminačního průtoku cca 340m3.s-1 

vody proudit relativně sevřeným údolím přímo na obec Osvětimany. Do Osvětiman dorazí 

kulminační vlna za 0:03 hod. Dojde k totální destrukci rekreačních objektů, obytných domů, 

koupaliště a mostů v obci. Hloubky vody v Osvětimanech budou dosahovat cca 2,5 m. S 

největší pravděpodobností budou všechny mosty i komunikace v údolní části Osvětiman zcela 

zničeny. Za obcí Osvětimany v prostoru benzínové stanice a dále ČOV jiţ dojde 

k transformaci kulminačního průtoku povodňové vlny na cca 200 m3.s-1. Hloubky vody zde 

budou dosahovat cca 1,5 m. Do obce Jeţov kulminační vlna dorazí přibliţně za 1:20 hod, 

maximální průtok bude transformován na cca 110 m3.s-1. Obec bude z větší části zatopena, 

kapacita průtočných profilů pod všemi mosty bude překročena a tyto mosty budou silně 

poškozeny. Lze očekávat také velké materiální škody na budovách i infrastruktuře, ačkoli 

dynamické účinky procházející povodňové vlny budou podstatně mírnější neţ 

v Osvětimanech, leţících přímo pod hrází VD. Zvláštní povodeň poté dosáhne obce 

Ţádovice, kde bude kulminovat v čase cca 2:20 hod, kulminační průtok bude cca 85 m3.s-1 a 

maximální hloubky vody zde mohou dosáhnout místy i 1 m. Budovy v Ţádovicích v zatopené 

oblasti pravděpodobně nebudou silně poškozeny. Vlna zvláštní povodně dále jen okrajově 

zasáhne obec Kelčany, kde bude kulminovat v čase 2:50 hod, hloubky vody se budou 

pohybovat maximálně do 0,5 m. V čase cca 3:30 bude vlna kulminovat u obce Vlkoš, 

zatopeny budou oblasti pouze v nejniţších partiích obce. V čase 4:00 hod po protrţení bude 

zasaţena obec Skoronice, maximální průtok zde nepřesáhne 80 m3.s-1. Obec Skoronice bude 

zasaţena jen minimálně na severozápadním okraji, rovněţ škody zde budou minimální. Obce 

Milotice dosáhne vlna po 5:30 hod, zasaţeny budou pouze nejniţší místa obce, především 

zámecký park. Škody budou minimální, hloubka vody zde dosáhne max. 0,3m. Souhrnná 

tabulka veličin záplavové vlny je uvedena v příloze č. 4. [13] [17]. 

Mapa záplavového území je uvedena v příloze č. 3. 
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7. Riziková analýza 
Riziková analýza VD Osvětimany metodou FMEA byla provedena jiţ ve výše zmíněné 

bakalářské práci [17], ve které byl mimo jiné uveden postup rizikové analýzy [2] doplněný o 

příklad výpočtu jednoho z prvků systému VD. Výsledkem analýzy byla tabulka obsahující 

souhrn hodnocení provedené metody FMEA/FMECA (Příloha č. 5). 

7.1.  Výsledky analýzy 

V bakalářské práci provedená analýza FMEA/FMECA vyhodnotila, jakou mírou rizika se 

vyznačují jednotlivé prvky systému vodního díla Osvětimany. 

Prvky systému vyznačující se největší mírou rizika jsou patní drény hráze vodního díla 

Osvětimany, na kterých se jiţ  porucha v minulých letech vyskytla. Patní drény slouţí 

k odvodu průsaků z tělesa hráze, tudíţ je tomuto prvku třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Dalšími prvky systému vodního díla vyznačující se zvýšeným rizikem jsou těsnící prvky a 

stabilizační část hráze přehrady. Tyto dva prvky mají zásadní vliv na zajištění bezpečnosti 

vodního díla v souvislosti se vznikem zvláštní povodně. Na výskyt tohoto rizika můţe mít 

zásadní vliv stáří přehrady. V rámci vyhodnocení jednotlivých subsystémů vodního díla se 

největší mírou rizika vyznačují těleso hráze a funkční objekty.  

 

 

Obrázek 4 - Výsledky rizikové analýzy FMEA/FMECA [2] 
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8. Posouzení současného stavu protipovodňové ochrany pod 

VD Osvětimany 

8.1. Organizace protipovodňové ochrany pod vodním dílem Osvětimany 

8.1.1. Povodňové orgány obcí v ohroţeném území 

Ţádná z obcí nacházejících se v záplavovém území pod VD Osvětimany nemá zřízenou 

povodňovou komisi jako orgán pro řešení mimořádné situace související ze zvláštní povodní. 

V případě vzniku zvláštní povodně pod VD Osvětimany budou aktivovány povodňové 

komise obcí s rozšířenou působností - Uherské Hradiště a Kyjov, do jejichţ působnosti území 

ohroţené zvláštní povodní spadá.  V rámci zlepšení organizace protipovodňové ochrany VD 

Osvětimany bych doporučoval v obci Osvětimany zřídit povodňovou komisi, která by byla 

podřízena povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - Uherské Hradiště. 

 

Mezi hlavní úkoly povodňových orgánů obcí patří tyto úkoly[4]: 

 Spolupracují při zpracovávání věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků 

pozemků a objektů v záplavovém území. 

 Zpracovávají povodňový plán obce.  

 Zabezpečují provádění povodňových prohlídek. 

 Zajišťují dostatečný počet sil a prostředků pro provádění záchranných a likvidačních 

prací. 

 Zajišťují varování obyvatelstva ve svém správním obvodu. 

 Informují o vzniku a průběhu povodně povodňové orgány obce s rozšířenou 

působností a povodňové orgány sousedních obcí. 

 Vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity. 

 Ukládají a organizují opatření slouţící k ochraně před povodněmi. 

 Zabezpečují a organizují evakuaci obyvatelstva. 

 Zabezpečují hygienickou a zdravotnickou péči v ohroţeném území. 

 Zjišťují rozsah povodňových škod a podávají zprávu povodňovému orgánu obce 

s rozšířenou působností. 
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8.1.2. Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností 

Jak jsem jiţ uvedl výše, organizaci protipovodňových opatření pod vodním dílem 

Osvětimany zabezpečují povodňové orgány obcí s rozšířenou působností - Uherské Hradiště a 

Kyjov. Organizací protipovodňových opatření jsou myšleny všechny činnosti zahrnující 

přípravu na povodňové situace, řízení a kontrolu činností probíhajících v průběhu povodně a 

bezprostředně po ní.  Mezi hlavní činnosti povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností 

patří tyto aktivity[4]: 

 Spolupracují při zpracovávání věcné a grafické části povodňových plánů obcí 

v záplavovém území. 

 Zpracovávají povodňový plán obce s rozšířenou působností. 

 Zabezpečují provádění povodňových prohlídek. 

 Provádí školení pracovníků působících v povodňových orgánech. 

 Ukládají vlastníkům vodních děl informace týkající se změny manipulačních řádů 

v rámci zajištění bezpečnosti vodního díla. 

 Organizují a koordinují hlásnou povodňovou sluţbu. 

 Informují o vzniku a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí 

s rozšířenou působností, povodňové orgány sousedních obcí, správce povodí, český 

hydrometeorologický ústav a hasičský záchranný sbor České republiky. 

 Vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity. 

 Ve spolupráci s povodňovými orgány obcí ukládají a organizují opatření slouţící 

k ochraně před povodněmi. 

 Zabezpečují ve spolupráci s povodňovými orgány obcí hygienickou a zdravotnickou 

péči v ohroţeném území. 

 V případě nesvolání povodňové komise kraje mohou nařídit mimořádnou manipulaci 

na vodním díle ve svém správním obvodu. 

8.1.3. Povodí Moravy 

Ohroţené území nacházející se pod Vodním dílem Osvětimany patří do správy Povodí 

Moravy, které provádí v území všechny činnosti související se zjišťováním a 

vyhodnocováním stavu povrchových a podzemních vod, včetně správy vodních toků, jejichţ 

správcem byl podnik určen.  
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Povodí Moravy jako správce povodí v rámci ochrany před povodněmi plní tyto úkoly [4]: 

 Vydává odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí ve svém správním obvodu. 

 Spolupracuje při vytváření povodňových plánů. 

 Spolu s povodňovými orgány obcí zajišťuje prohlídky vodních děl.  

 Poskytuje povodňovým orgánům podněty týkající se opatření v záplavovém území. 

 Vyhodnocuje informace hlásné povodňové sluţby a hydrologickou situaci v povodí. 

 Předává vyhodnocené informace týkající se hlásné povodňové sluţby a hydrologické 

situace v povodí povodňovým orgánům. 

 Spolu s vlastníky vodních děl upozorňuje povodňové orgány a účastníky před 

povodněmi na nebezpečí vzniku zvláštní povodně. 

 Podílí se na školení pracovníků v povodňových orgánech.  

 Zabezpečuje síly a prostředky pro provádění zabezpečovacích prací. 

 Zajišťuje provádění opatření podle povodňových plánů. 

 Zajišťuje obnovovací práce na vodních dílech a tocích ve svém správním obvodu.  

8.1.4. Lesy České Republiky 

Lesy České Republiky, s. p., jako vlastník vodního díla Osvětimany, v rámci zajištění 

ochrany před povodněmi zabezpečuje [4]: 

 spolu s povodňovými orgány obcí a krajů prohlídky vodních děl, zejména 

vyhodnocují stav objektů a odstranění zjištěných nedostatků, 

 sledování a vyhodnocování všech jevů na vodním díle, zejména jevů týkající se výšky 

hladiny vody v nádrţi a jevů souvisejících z funkcí sdruţených objektů, 

  informování povodňových orgánů obcí, správce povodí a vodního toku, Českého 

hydrometeorologického ústavu a hasičského záchranného sboru o nebezpečí vzniku 

povodně, 

 manipulaci na vodním díle takovým způsobem, aby se co nejvíce sníţilo nebezpečí 

povodňových škod, 

 provádění zabezpečovacích prací související s bezpečnostní vodního díla, 

 odstranění škod na vodním díle vzniklých v důsledku povodní. 

 

Lesy ČR jako vlastník vodního díla Osvětimany poskytuje povodňovým orgánům a sloţkám 

integrovaného záchranného systému informace týkající se výsledků technicko-

bezpečnostního dohledu, parametrů povodňové vlny a rizik moţného ohroţení.  
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8.2. Protipovodňové plány 

8.2.1. Povodňový plán 

Městys Osvětimany ani další obce nacházející se v záplavovém území nemají zpracovaný 

povodňový plán. Tato nepříznivá skutečnost by mohla mít zásadní vliv na provádění 

zabezpečovacích prací, aktivizaci povodňových orgánů, účastníků v ochraně před povodněmi 

a na zajištění základních funkcí v objektech a území, které by mohly být zasaţeny zvláštní 

povodní. Některé údaje týkající se ohroţeného území pod vodním dílem jsou uvedeny 

v povodňových plánech obcí s rozšířenou působností - Uherské Hradiště a Kyjov.  

8.2.2. Plán ochrany území pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní 

Plán ochrany území pod VD Osvětimany byl zpracován v roce 2009. Plán obsahuje 

identifikační údaje o vodním díle, popis záplavového území s přiloţenými mapovými 

podklady, způsob provádění evakuace (pouze v obecné rovině) a zabezpečení varování 

obyvatelstva a vyrozumění povodňových orgánů.  Po nastudování plánu a konzultaci 

s odborníkem jsem došel k názoru, ţe plán neobsahuje dostatečné informace k zajištění 

ochrany území pod vodním dílem Osvětimany. V plánu chybí údaje týkající se stanovení 

směrodatných limitů stupňů povodňových aktivit, informace týkající se organizace a příprav 

provádění záchranných a likvidačních prací a způsoby ovlivnění odtokových reţimů [8]. 

8.3. Současná technická opatření VD Osvětimany 

8.3.1. Bezpečnost vodního díla 

Samotná bezpečnost vodního díla je zajištěna tlakoměrným čidlem, které je instalováno na 

sdruţeném objektu. Čidlo automaticky vyhodnocuje data týkající se výšky hladiny vody 

v přehradě a odtokových poměrů. Vyhodnocená data jsou automaticky zasílána radiovým a 

GSM signálem na dispečink vlastníka přehrady. Vlastník přehrady v případě překročení 

stanovených limitů bez zbytečného odkladu vyrozumí příslušné povodňové orgány 

8.3.2.  Bezpečnost obcí pod vodním dílem 

Městys Osvětimany disponuje dvěma rotačními dálkově ovládanými sirénami. Sirény jsou 

umístěny na budově sboru dobrovolných hasičů a budově obchodního centra. V kaţdé další 

obci nacházející se v ohroţeném území pod vodním dílem Osvětimany je instalována jedna 

dálkově ovládaná rotační siréna. Mimo výše uvedená základní technická opatření nebyla do 

dnešní doby přijata ţádná další, týkající se např. vylepšení systému varování a vyrozumění, 

výstavby poldrů, popř. modernizace přehrady. 
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9. Návrh protipovodňových opatření pod VD Osvětimany 

9.1.  Modernizace vodního díla 

Modernizaci, popř. rekonstrukci vodního díla Osvětimany lze povaţovat za neodkladný a 

nutný krok k zajištění, popř. zvýšení jeho bezpečnosti vůči svému okolí a území nacházející 

se pod ním. Jak jsem jiţ uvedl výše, vodní dílo Osvětimany tvoří sypaná hráz s jádrem 

z písčitých hlín. I přes pravidelný výskyt zvýšených průsaků v tělese hráze nebyla na 

přehradě od roku 1979 provedena ţádná stavební úprava ani technická modernizace. Byly 

provedeny pouze stavební úpravy odstraňující poruchy patního drénu, slouţícího k odvádění 

průsaků z tělesa hráze. Od nejmenovaného zdroje mi byla v souvislosti s technickým stavem 

přehrady podána informace o moţném pohybu či nestabilitě podloţí hráze. Lze tedy důvodně 

pochybovat o tom, v jakém technickém stavu se přehrada opravdu nachází. Zdroj dále uvedl 

informaci o tom, ţe na přehradě dochází k pravidelným průsakům, které mají za následek 

podmáčení fotbalového hřiště, nacházejícího se asi 300 m východně od levého břehu nádrţe. 

Tento jev byl jiţ v minulosti řešen ve zprávě TBD a.s., ve které se mj. uvádí, ţe průsaky na 

fotbalovém hřišti nijak nesouvisí s vodním dílem Osvětimany. I přes toto zjištění, budou 

v tomto roce zahájeny opětovné měřící práce. 

Po osobní návštěvě přehrady lze dále konstatovat, ţe návodní líc (Obrázek č. 5), tvořený 

směsí betonu, slouţící ke zpevnění hráze přehrady, podléhá zvýšené erozi. Je třeba si poloţit 

otázku, jaký vliv můţe mít tento jev na celkovou stabilitu hráze vodního díla Osvětimany. 

Modernizace nebo případná rekonstrukce přehrady by určitě sníţila riziko vzniku zvláštní 

povodně. 

9.2.  Protipovodňová opatření technického směru v území pod vodním 

dílem 

Protipovodňovou ochranou jsou myšlena opatření technického směru, slouţící k odvrácení 

vzniku zvláštní povodně nebo zmírnění jejích ničivých dopadů. K tomu, abychom mohli 

zajistit dostatečnou ochranu ohroţeného území pod vodním dílem, je třeba mimo samotnou 

přehradu věnovat zvýšenou pozornost také území nacházející pod vodním dílem. Je třeba 

navrhnout jak technická opatření, tak opatření zvyšující retenční schopnost krajiny. Jen 

vzájemná kombinace obou výše uvedených opatření nám můţe zajistit dostatečnou 

preventivní ochranu proti vzniku zvláštní povodně, nebo zmírnění jejich ničivých následků. 
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9.2.1. Opatření zvyšující retenční schopnost krajiny 

Opatřeními zvyšující retenční schopnost krajiny se rozumí taková opatření, jejichţ zavedení 

v ohroţeném území bude mít za následek zvýšení schopnosti krajiny zadrţet vodu a tím sníţit 

ničivé dopady zvláštní povodně. Opatření, která mohou zvýšit retenční schopnost krajiny jsou 

např.: 

 zajistit v území pod vodním dílem výsadbu listnatých dřevin, 

 zamezit kácení dřevin v ohroţeném území, 

 regulovat zemědělskou činnost, 

 rozšířit travnatý porost, 

 vytvořit a zachovat tzv. přirozené překáţky v ohroţeném území (remízky, příkopy 

atd.). 

 

Při přijímání těchto základních opatření je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

bezprostřednímu okolí přehrady. Je třeba se primárně zaměřit na údolní koryto pod hrází 

přehrady, vedoucí přímo k obci Osvětimany. V těchto místech bych mj. doporučil vytvoření 

přirozených překáţek jak stavebními úpravami, tak výsadbou listnatých dřevin a rozšířením 

travnatého porostu. 

9.2.2. Technická opatření protipovodňové ochrany 

Plánovaným technickým protipovodňovým opatřením je třeba věnovat pozornost jiţ při 

vytváření územního plánu velkého územního celku a zařadit tyto stavby mezi veřejně 

prospěšné stavby. Jedná se především o: 

 vytvoření suchých ochranných nádrţí (poldrů), 

 úplné nebo alespoň částečné odstranění odplavitelného materiálu, který by jakkoliv 

mohl ovlivnit průtočnost v záplavovém území, 

 vytvoření trasování staveb (hradící efekt v souvislosti především s dopravními 

stavbami), 

 zpevnění mostů v ohroţeném území, 

 zajištění dostatečné a přiměřené pozemkové úpravy v závislosti na 

vodohospodářských opatření. 
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Při plánování těchto protipovodňových opatření bych se zaměřil na budování ochranných 

suchých nádrţí (poldrů), jejichţ výstavba by zaručila sníţení dopadu zvláštní povodně 

v ohroţeném území. Tyto nádrţe by mohly být zbudovány mezi obcemi Osvětimany a Jeţov. 

Demografický charakter území mezi těmito obcemi umoţňuje výstavbu ochranných nádrţí 

dostatečné velikosti, aby došlo k akumulaci aţ 70 % vody z průlomové vlny postupující od 

severu k obci Jeţov. Ke sníţení kulminačního průtoku povodňové vlny můţe být vyuţita téţ 

malá závlahová nádrţ, nacházející se asi 300 m severně od obce Jeţov. Jako další opatření 

bych doporučil zpevnění mostů v centru Osvětiman. Zpevnění těchto mostů by mohlo mít za 

následek zpomalení průlomové vlny zvláštní povodně. 

 

 

Obrázek 5 - Návodní líc vodního díla Osvětimany 
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10. Návrh zlepšení systému ochrany obyvatelstva pod VD 

10.1. Varování a vyrozumění 

Zajištění varování a vyrozumění patří mezi hlavní úkoly zajištující ochranu obyvatelstva. Je 

třeba zajistit, aby obyvatelstvo, povodňové orgány a účastníci ochrany před povodněmi byli 

dostatečně rychle informováni o moţnosti vzniku mimořádné situace v souvislosti se zvláštní 

povodní.  

10.1.1. Modernizace systému varování a vyrozumění 

Jak jsem jiţ uvedl výše, systém varování a vyrozumění pod vodním dílem je pouze 

základního charakteru a nevytváří dostatečné časové limity pro přijetí ochranných opatření 

v případě vzniku zvláštní povodně.  V rámci systému varování a vyrozumění je třeba 

dosáhnout takové úrovně, aby se automaticky spustil při překročení předem stanovených 

limitů a vytvořil tak dostatečný časový odstup pro přijetí ochranných opatření. Je třeba, aby 

sloţky záchranného integrovaného systému a ohroţené obce spolupracovaly s vlastníkem 

vodního díla při plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva nebo při případné 

modernizaci systému varovaní a vyrozumění, především jeho technické stránky. 

V ohroţených obcích by se mělo přistoupit k výměně rotačních sirén za modernější elektrické 

sirény, které umoţňují doplnit varovný signál po jeho skončení verbální informací, která 

upřesňuje, o jaké ohroţení se jedná. 

10.1.2. Bezdrátový informační systém 

V souvislosti s modernizací systému varování a vyrozumění v ohroţených obcí bych 

navrhoval přistoupit k bezdrátovému informačnímu systému, který by bylo moţno začlenit do 

jednotného systému varování a vyrozumění.  

Bezdrátový informační systém by umoţňoval především [16]: 

 začlenění obecního rozhlasu do jednotného systému varování a vyrozumění, 

 zajištění varování a vyrozumění 24h. denně (bez přítomnosti osob u zadávacích 

terminálů), 

 vyhlášení stavu nebezpečí přímo z dispečinku správce přehrady, 

 zajištění varování obyvatelstva prostřednictvím pevného telefonu nebo mobilního 

telefonu, 

 zajištění nouzovým zdrojem energie, 

 moţnost technického rozšíření. 
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Tento systém je jedno z moţných řešení, jakým způsobem modernizovat systém varování a 

vyrozumění v ohroţeném území a navíc je tu moţnost získat dotace na tento systém pro obce 

v ohroţeném území.  

10.1.3. Varování a vyrozumění prostřednictvím SMS zpráv 

V obcích nacházejících se v ohroţeném území pod vodním dílem by mohl být dále v rámci 

modernizace systému varování a vyrozumění zaveden tzv. systém varování pomocí SMS 

zpráv. Tento systém umoţňuje občanům přihlášeným do systému zasílat SMS zprávy o 

mimořádných událostech a krizových situacích v obci nebo její blízkosti. V případě 

ohroţeného území pod vodním dílem Osvětimany by se jednalo o zasílání SMS zpráv týkající 

se především výšky vody v přehradě a vyhlášení stupňů povodňové aktivity na vodním díle. 

10.1.4. Varování a vyrozumění prostřednictvím digitálního signálu  

V souvislosti s digitalizací televizního vysílání je dnes moţnost vyuţít k přenosu varovné 

informace mimo základní koncové prvky varování a vyrozumění, jako jsou rotační, elektrické 

sirény a místní rozhlasy, také digitální signál prostřednictvím DVB-T vysílaní. Koncovému 

uţivateli je předána kompletní a vysoce „kvalitní“ informace o povaze hrozícího nebezpečí a 

způsobu, jak se proti němu chránit, a to v dostatečném předstihu přímo na obrazovce 

televizního přijímače. Technické řešení tohoto systému není nijak sloţité ani finančně 

náročné. Jedinou slabinou v systému je jen nutnost dalšího zařízení (dekodéru) a jeho 

správného zapojení k televiznímu přijímači. Obce v ohroţeném území tak mohou vyuţít 

jednu z dalších a technicky nenáročných moţností, jak zajistit včasné varování obyvatelstva 

při moţnosti vzniku zvláštní povodně [14].   

10.1.1. Systém FLOREON 

Za podpory Moravskoslezkého kraje vznikl v roce 2006 v Ostravě tzv. projekt Floreon. Jedná 

se o projekt vyuţívající monitorování, modelování a predikce s cílem podpory rozhodování 

v rámci procesů krizového řízení, se zaměřením na sníţení nebo úplné omezení mimořádných 

událostí a krizových situací. Výstupem projektu je program, který zpracovává a analyzuje 

data v reálném čase, na které se aplikují predikční algoritmy. Výsledkem, jsou predikované 

průtoky a rozlivy na vybraných vodních tocích a dílech. Projekt je primárně zaměřen na 

oblast vody, ale můţe být vyuţit i na další oblasti krizového řízení, jako jsou ţivotní prostředí 

a doprava. Tento systém je zatím vyuţíván v rámci Moravskoslezského kraje, kde je vyuţíván 
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jako plnohodnotný nástroj k podpoře procesů krizového řízení. Proto bych ho rád doporučil 

jako jeden z moţných prostředků k podpoře procesů krizového řízení jak v ohroţeném území 

pod vodním dílem Osvětimany tak v rámci Zlínského kraje [10]. 

10.1.2. Systémy varování a vyrozumění vodních děl v ostatních zemích EU 

V zemích Evropské unie je systém varování a vyrozumění na vodních dílech zaměřen 

především na monitoring hrází vodních děl, jehoţ cílem je v případě zvláštních povodní 

vytvořit dostatečný časový interval pro přijetí ochranných opatření slouţících k ochraně 

obyvatelstva. Zajištění správných funkcí systému je zajišťováno pravidelným přezkušováním 

celého systému varování a vyrozumění, především jeho technické stránky. Systém varování a 

vyrozumění na vodních dílech je zaloţen na vyhodnocování údajů z tlakoměrných čidel 

umístěných v hrázích a na březích přehrad. Typy čidel se vybírají podle typu hráze a vţdy se 

pouţívají alespoň dvě čidla různých typů (například k měření průsaků, náklonu hráze apod.), 

slouţící k eliminaci falešných poplachů.  Tato tlakoměrná čidla vyhodnocují naměřené údaje 

a zasílají je RDS signálem na vzdálené pracoviště (dispečink). Při překročení mezních hodnot 

alespoň na dvou tlakoměrných čidlech se spustí časové odpočítávání (převáţně 5 minut), 

během kterého musí obsluha dispečinku prověřit správnou funkci čidel a v případě nalezení 

chyby deaktivovat časový odpočet. V případě, ţe nedojde k deaktivaci, spustí se ostré 

varovné hlášení, upozorňující na moţný vznik zvláštní povodně na vodním díle. Spolu 

s varovným hlášením dochází ke spuštění vyrozumívacího procesu, slouţícího k informování 

sloţek, pověřených pracovníků a pracovišť, kteří se budou podílet na řešení vzniklé situace. 

Jako koncové prvky systému varování a vyrozumění slouţí elektronické bezdrátové sirény 

[11].  

10.2. Evakuace obyvatelstva 

V případě vzniku zvláštní povodně je třeba zajistit dostatečně rychlý odsun obyvatelstva 

z území ohroţeného zvláštní povodní. Při plánování evakuace se vychází především z rizika 

moţného ohroţení a charakterů ohroţeného území. V případě protrţení vodního díla 

Osvětimany by bylo nutno přistoupit k evakuaci asi cca. 6000 lidí, nacházejících se na území 

ohroţeném průlomovou vlnou zvláštní povodně. Jednalo by se především o obce Osvětimany, 

Jeţov, Ţádovice, Kelčany, Vlkoš, Skoronice a Milotice. Nařídit evakuaci právnickým a 

fyzickým osobám mohou povodňové orgány obcí, velitel zásahu, hasičský záchranný sbor a 

vláda české republiky.  
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10.2.1. Vytvoření evakuačních plánů obcí v ohroţeném území 

Povodňové orgány obcí by při vyhlášení evakuace měly postupovat podle plánu evakuace 

obce. Bohuţel ţádná z obcí v ohroţeném území nemá do dnešní doby plán evakuace 

zpracován. Tento nedostatek by se mohl nepříznivě projevit při provádění evakuace obyvatel 

z postiţeného území.    

10.2.2. Obsah plánu evakuace 

Plán evakuace by měl obsahovat: 

 všeobecné zásady pro provádění evakuace, 

 opatření a zajištění provádění evakuace, 

 časové limity a počty evakuovaných, 

 seznam orgánů pověřených řízením evakuace, 

 výčet síl a prostředků pro provádění evakuace, 

 určení shromaţdišť, evakuačních a příjmových středisek a stanovení evakuačních tras 

 mapové podklady atd. 

 

Při organizování evakuace v území ohroţeném nebo zasaţeném zvláštní povodní lze 

postupovat podle bojového řádu jednotek poţární ochrany, kapitoly ochrany obyvatelstva, 

kde jsou v metodických listech 1. aţ 9. ze dne 02. 11. 2011 uvedeny taktické postupy, jakými 

postupovat při provádění evakuace, zajišťování nouzového ubytování a přijímání 

protipovodňových opatření. 

10.3.  Záchranné a likvidační práce 

Pro zvládnutí mimořádné události související s protrţením vodního díla je potřeba zajistit 

dostatečné mnoţství sil a prostředků, které se budou podílet na záchranných a likvidačních 

pracích. Síly a prostředky budou poskytnuty především hlavními a ostatními sloţkami 

integrovaného záchranného systému. 

10.3.1. Síly a prostředky HZS 

Provádění záchranných a likvidačních prací bude zajišťovat svými silami a prostředky 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 

Jihomoravského kraje. Jednalo by se především o plošně rozmístěné jednotky poţární 

ochrany v ohroţeném území nebo jeho blízkosti. Jednotkami poţární ochrany se rozumí, 
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plošně rozmístěné síly a prostředky, které tvoří odborně vyškolené osoby (hasiči), technika 

poţární ochrany a věcné prostředky. Jednotky poţární ochrany můţeme rozdělit do šesti 

kategorií (Příloha č. 6.). Přehled dostupných sil a prostředků přímo v ohroţeném území uvádí 

tabulka č. 5. 

Tabulka 5 - JPO v ohroţeném území 

Obec ORP/Kraj JPO - Kategorie 

Osvětimany Uh. Hradiště / Zlínský JPO III 

Jeţov Kyjov / Jihomoravský JPO V 

Kelčany Kyjov / Jihomoravský JPO V 

Skoronice Kyjov / Jihomoravský JPO V 

Vlkoš Kyjov / Jihomoravský JPO V 

Ţadovice Kyjov / Jihomoravský JPO V 

Milotice Kyjov / Jihomoravský JPO V 

 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů nacházející se v ohroţeném území mají pouze omezené 

moţnosti při zajišťování záchranných a likvidačních prací. Jejich činnost by bylo třeba 

podpořit jednotkami poţární ochrany nacházejícími se v blízkosti území ohroţeného zvláštní 

povodní. Přehled dostupných sil a prostředků v blízkosti ohroţeného území uvádí tabulka č. 

6. a tabulka č. 7. 

 

Tabulka 6 - JPO v blízkém okolí ohroţeného území a dojezdové časy (JMK) 

Obec ORP/ Kraj JPO - Kategorie Dojezdový čas 

(ohroţené území) 

Ţeravice Kyjov/Jihomoravský JPO III 5 minut 

Syrovín Kyjov/Jihomoravský JPO III 10 minut 

Těmice Kyjov/Jihomoravský JPO V 5 minut 

Domanín Kyjov/Jihomoravský JPO V 10 minut 

Vracov Kyjov/Jihomoravský JPO III 5 minut 

Bzenec Kyjov/Jihomoravský JPO III 10 minut 

Vacenovice Kyjov/Jihomoravský JPO V 5 minut 

Kyjov Kyjov/Jihomoravský JPO I 5 minut 

Kostelec Kyjov/Jihomoravský JPO V 5 minut 

Hýsly Kyjov/Jihomoravský JPO V 5 minut 

Skalka Kyjov/Jihomoravský JPO V 5 minut 

Labuty Kyjov/Jihomoravský JPO V 5 minut 

Vřesovice Kyjov/Jihomoravský JPO V 5 minut 
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Tabulka 7  - JPO v blízkém okolí ohroţeného území a dojezdové časy (ZLK) 

Obec ORP/Kraj JPO - Kategorie Dojezdový čas 

(ohroţené území) 

Medlovice Uh. Hradiště/Zlínský JPO III 5 minut 

Stříbrnice Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 5 minut 

Boršice Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 10 minut 

Ořechov Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 10 minut 

Váţany Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 10 minut 

Tučapy Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 10 minut 

Buchlovice Uh. Hradiště/Zlínský JPO II 15 minut 

Zlechov Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 15 minut 

Polešovice Uh. Hradiště/Zlínský JPO III 15 minut 

Tupesy Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 15 minut 

St. Město Uh. Hradiště/Zlínský JPO I 20 minut 

Uh. Hradiště Uh. Hradiště/Zlínský JPO I 20 minut 

Nedakonice Uh. Hradiště/Zlínský JPO II 15 minut 

Kostelany Uh. Hradiště/Zlínský JPO V 15 minut 

 

Taktické postupy jednotek poţární ochrany při vzniku povodní v ohroţeném území jsou 

uvedeny v bojovém řádu jednotek poţární ochrany, v kapitole Ochrana obyvatelstva, 

v metodických listech 1. aţ 9. ze dne 02. 11. 2011. 

10.3.2. Síly a prostředky ZZS 

Zdravotnická záchranná sluţba by v případě vzniku zvláštní povodně pod vodním dílem 

Osvětimany zajišťovala neodkladnou přednemocniční péči postiţenému obyvatelstvu 

prostřednictvím záchranářských vozidel a další záchranářské technicky umístěné např. 

v evakuačních a příjmových střediscích. Neodkladná přednemocniční pomoc je zajišťována 

především: 

 vozy rychlé zdravotnické pomoci (RZP) – záchranář a řidič, 

 vozy rychlé lékařské pomoci (RLP) – lékař a řidič, 

 leteckou záchrannou sluţbou, 

 zdravotnickým personálem v evakuačních a příjmových střediscích. 

 

Vozidla RZP a RLP jsou umístěna v tzv. výjezdových stanovištích, která jsou plošně 

rozmístěna v území jednotlivých krajů. Rozmístění výjezdových stanovišť je uvedeno 

v tabulce č. 8. 
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Tabulka 8 - Výjezdová stanoviště ZZS 

ORP Uh. Hradiště ZZS Dojezdový čas ORP Kyjov ZZS Dojezdový čas 

Uherské Hradiště RLP, RZP 20 minut Kyjov RLP, RZP 20 minut 

 

Zdravotnická zařízení nacházející se v blízkosti ohroţeného území by měla být bezodkladně 

aktivována pro moţný příjem většího počtu osob. Jednalo by se především o zdravotnická 

zařízení: 

 Nemocnice Uherské Hradiště a.s., 

 Krajská nemocnice Zlín a.s., 

 Nemocnice Kyjov, 

 Pobočka nemocnice Kyjov ve Veselí nad Moravou, 

 Nemocnice T. G. M. Hodonín o. p., 

 Fakultní nemocnice Brno. 

 

Aktivace zdravotnických zařízení pro příjem velkého počtu osob bude probíhat v souladu 

s Traumatologickým plánem příslušného zdravotnického zařízení. 

10.3.3. Síly a prostředky Policie ČR 

Policie České Republiky by měla v případě vzniku mimořádné události v souvislosti se 

vznikem zvláštní povodně plnit hlavně úkoly spojené se: 

 zabezpečením veřejného pořádku, 

 zamezením vstupu do uzavřeného prostoru, 

 zajištěním regulaci dopravy v ohroţeném území, 

 zajištěním ochrany majetku osob evakuovaných z postiţeného nebo ohroţeného 

území. 

10.4.  Návrh prevence k zajištění ochrany obyvatelstva 

Pro zlepšení stávajícího stavu ochrany obyvatelstva pod vodním dílem Osvětimany je třeba 

v ohroţeném území přistupovat k tzv. preventivním organizačním opatřením. Preventivní 

organizační opatření by měla být vytvářena a přijímána orgány obcí nacházejících se 

v ohroţeném území nebo orgány obcí s rozšířenou působností, do jejichţ působnosti ohroţená 

obec nebo území spadá. Hlavním cílem těchto opatření by mělo být předcházení, nebo 

alespoň sníţení ničivých dopadů zvláštní povodně. 
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10.4.1. Informování obyvatelstva 

Orgány obcí by měly informovat obyvatelstvo, popř. subjekty nacházející se na jejich 

katastrálním území o moţném ohroţení zvláštní povodní a způsobu, jak správně na tuto 

situaci reagovat. Informace by měly být poskytovány občanům preventivně, např. pomocí 

www stránek nebo zpravodajem obce. V ohroţených obcích by dále mohly být poskytovány 

informace prostřednictvím pravidelných ročních přednášek pod záštitou obce, na kterých 

budou přednášeny základní postupy občanů při vzniku zvláštní povodně, popř. zodpovězeny 

otázky směřované na orgány obce a přizvané odborníky. V rámci zlepšení informovanosti 

občanů bych navrhoval vytvořit informační letáky, obsahující správné reakce v případě 

vzniku zvláštní povodně a důleţitá telefonní čísla. 

Jako inspirace v této problematice můţe obcím v ohroţeném území poslouţit informačně 

vzdělávací projekt HZS Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství policie Jihomoravského 

kraje z roku 2011 nazvaný „ Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí.“ Výsledkem 

projektu je tištěná broţura, která obsahuje 3 hlavní témata, a to ochranu obyvatelstva, poţární 

prevenci a bezpečnost občana. Tato témata jsou následně rozdělena do 33 podtémat, 

obsahujících názorné fotografie doplněné textovým komentářem. 

10.4.2. Zákaz výstavby objektů určených pro shromaţdování velkého počtu lidí 

V ohroţeném území pod vodním dílem se nachází několik objektů, ve kterých dochází ke 

shromaţdování velkého počtu lidí, např. kino, koupaliště atd. V těchto objektech by v případě 

vzniku zvláštní povodně mohlo dojít k velkým ztrátám na ţivotech a zdraví občanů. Je tedy 

třeba se na tyto objekty při plánování ochranných opatření primárně zaměřit. Dále bych 

doporučoval, pokud to budoucí charakter objektu umoţní, upustit od budování těchto objektů 

přímo v cestě průlomové vlny zvláštní povodně nebo její bezprostřední blízkosti. 

10.4.3. Zákaz výstavby objektů určených pro shromaţdování velkého počtu lidí 

V cestě průlomové vlny případné zvláštní povodně se jiţ dnes nachází několik objektů, 

slouţící ke skladování většího mnoţství nebezpečných látek. Je třeba přistoupit k takovým 

opatřením v souvislosti s modernizací systému varování a vyrozumění, které v případě vzniku 

zvláštní povodně, zajistí v dostatečném časovém předstihu vyklizení těchto objektů a přesun 

všech nebezpečných látek mimo ohroţené území. Nepřijetí těchto opatření by mohlo mít za 

následek ohroţení ţivota a zdraví obyvatel nebo váţné poškození ţivotního prostředí. 
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11. Závěr 

Vodní dílo Osvětimany bylo za třicet let jeho provozu vyuţíváno k mnoha účelům. Ať uţ byl 

účel jeho vyuţívání jakýkoliv, vţdy úzce souvisel s naplněním potřeb obyvatel nacházejících 

se v jeho okolí. Lidé se po dobu jeho historie v jeho blízkosti usidlovali, a to jak krátce za 

účelem rekreace, tak dlouhodobě pro příznivé ţivotní prostředí. V dnešní době patří okolí 

přehrady spolu s městysem Osvětimany mezi jedno z nejvyhledávanějších míst v chráněné 

krajinné oblasti Chřiby. Proto je třeba, aby byla věnována tomuto vodnímu dílu dostatečná 

pozornost, a to jak při zajišťování jeho bezpečného provozu, tak při plánování ochrany 

obyvatelstva nacházejícího se na území pod ním. 

Na základě prostudování poskytnutých dokumentů na ORP Uherské Hradiště jsem zjistil, ţe 

vodní dílo Osvětimany je z hlediska plánování ochrany obyvatelstva hodně opomíjeno a 

nejsou přijata téměř ţádná bezpečnostní opatření, která by zajistila dostatečnou ochranu 

obyvatelstva ţijícího v jeho blízkosti. Rozhodl jsem se proto zpracovat bakalářskou práci, ve 

které jsem posoudil současný stav zajištění ochrany obyvatelstva a upozornil na rizika, která 

představují jednotlivé subsystémy vodního díla Osvětimany. Výsledkem bakalářské práce 

bylo potvrzení informací, ţe ochrana obyvatelstva ani bezpečnost vodního díla samotného 

není zajištěna na dostatečné úrovni. Na základě těchto výsledků jsem se rozhodl navázat na 

tuto problematiku i ve své diplomové práci, s cílem vytvořit komplexní návrh protipovodňové 

ochrany související s provozem vodního díla Osvětimany. 

V diplomové práci, zejména v její praktické části, se věnuji současnému stavu 

protipovodňové ochrany se zaměřením na její organizaci, zpracovávanou dokumentaci a 

opatření technického směru, a to jak na vodním díle, tak v území nacházejícím se pod ním. 

Praktická část diplomové práce dále obsahuje návrh protipovodňových opatření a návrh 

opatření pro zlepšení systému ochrany obyvatelstva.  V rámci návrhu protipovodňových 

opatření jsem se zaměřil především na návrh opatření technického směru a na moţnost 

modernizace vodního díla. V kapitole týkající se návrhu zlepšení systému ochrany 

obyvatelstva se podrobněji zabývám návrhem modernizace systému varování a vyrozumění, 

který podle mého názoru v současné době nedosahuje takové úrovně, aby v případě vzniku 

nebezpečí protrţení hráze byl vytvořen dostatečný časový prostor pro varování obyvatelstva a 

přijetí dalších ochranných opatření. Kapitola dále obsahuje návrhy na zlepšení provádění 

evakuace, organizace záchranných a likvidačních prací a v neposlední řadě návrhy opatření 

z oblasti prevence k ochraně obyvatelstva. Tím jsem splnil cíl, který jsem si vytýčil při 

zadávání této diplomové práce.  
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K tvorbě této práce jsem vyuţil všechny dostupné dokumenty, zprávy a publikace zabývající 

se vodním dílem Osvětimany, jeho technickými charakteristikami a ochranou obyvatelstva. 

Tato práce můţe být dále v praxi vyuţita orgány krizového řízení i dalšími účastníky ochrany 

před povodněmi jako podkladový materiál při plánování ochranných opatření pod vodním 

dílem Osvětimany.  
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MU Mimořádná událost 

KS Krizová situace 

IZS Integrovaný záchranný systém 

VD Vodní dílo 

TBD Technicko-bezpečnostní dohled 

SPA Stupeň povodňové aktivity 

ZVHS Zemědělská vodohospodářská zpráva 

ČOV Čistička odpadních vod 

MV Ministerstvo Vnitra 

MŢP Ministerstvo Ţivotního prostředí 

JMK Jihomoravský kraj 

ZLK Zlínský kraj 

ORP Obec s rozšířenou působností 

VHD Vodohospodářský dispečink 

ÚO Územní odbor 

OPIS Operační informační středisko 

KOPIS Krajské operační informační středisko 

JPO  Jednotka poţární ochrany 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

SDH  Sdruţení dobrovolných hasičů 

ZZS  Zdravotnická záchranná sluţba 

RLP  Rychlá lékařská pomoc 

RZP  Rychlá zdravotnická pomoc 

PČR  Policie České Republiky 

OOP  Obvodní oddělení policie 

RA Riziková analýza 

ID Identifikační číslo 

P Pravděpodobnost 

ŢP Ţivotní prostředí 

SMS Short Message Service 

DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial 

EU Evropská unie 

RDS Radio data system 
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