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Anotace 

BUDKOVÁ M. Ochrana před povodněmi ve správním území obce s rozšířenou 

působností Znojmo. Ostrava, 2012. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava. Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení. Vedoucí práce:  Ing. Lenka 

Maléřová. 

 

Tato práce se zabývá výčtem všech stávajících i plánovaných ochranných opatření proti 

povodním na území obce s rozšířenou působností Znojmo, zhodnocením jejich stavu a 

případným návrhem zlepšení jejich efektivnosti ochrany nebo dalších opatřeních.  

 

Klíčová slova 
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Annotation 

BUDKOVÁ M. Flood protection in the administrative territory of a municipality with 

extended powers Znojmo. Ostrava, 2012. VŠB - Technical university of Ostrava. Brand 

of study: Emergency Planning and Crisis Management. Supervisor of bachelor thesis:  

Ing. Lenka Maléřová. 

 

This work deals with a list of all existing and planned measures for protection against 

flooding in the municipality with extended powers Znojmo, assessing their condition 

and any proposal to improve their efficiency or other protection measures. 
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1 Úvod 

Povodně jsou v dnešní době velice častým jevem a jejich důsledky jsou různě rozsáhlé, 

proto jejich řešení vyžaduje různá opatření a přístup k nim. Je tedy třeba se důsledně věnovat 

ochrannými opatřeními, které pomáhají chránit před povodněmi a ve většině případů také 

zmírňují účinky dopadu povodní. 

V minulosti na území obce s rozšířenou působností Znojmo již došlo ke zničujícím 

povodním, na které nebyl nikdo připraven a jejichž následky postihly většinu obyvatel 

bydlících v blízkosti řeky Dyje. 

Cílem práce je analýza současného stavu ochrany před povodněmi ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Znojmo. Vyhodnotit získané poznatky, navrhnout další možná 

zlepšení ochrany území obce s rozšířenou působností Znojmo před povodněmi a zdůvodnit 

případné navržené řešení.  
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2 Rešerše 

V této kapitole jsou uvedeny stěžejní podklady pro moji práci. Z těchto podkladů bylo 

čerpáno a díky nim byla sestavena srozumitelně a přehledně tato bakalářská práce. 

 

KOVÁŘ, M. Ochrana před povodněmi. 1. vyd. Praha: TRITON, 2004, 100 s. ISBN 80-7254-

499-3. 

V knížce je uvedeno základní rozdělení povodní, možnosti ochrany před povodněmi, 

vytváření povodňových plánů a postupů pro řešení krizových situací vzniklých v důsledku 

povodní. Popisuje úkoly integrovaného záchranného systému během povodní a likvidaci škod 

vzniklých při povodni. 

 

PÖYRY ENVIRONMENT A.S. Studie protipovodňových opatření na území Jihomoravského 

kraje. České Budějovice, září 2006, 101 s. 

Dokument obsahuje přehled charakteristik území Jihomoravského kraje, protipovodňová 

opatření v tomto kraji a dále charakteristiky toků a vodních děl nacházejících se na tomto 

území. 

 

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

pozdějších předpisů. 

Zákon obsahuje úpravu právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k 

pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale 

udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a 

sucha. 
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3 Základní pojmy 

V této kapitole jsou uvedeny pojmy, které bezprostředně souvisejí s povodněmi a 

ochranou proti nim. Tyto pojmy jsou dále také použity v bakalářské práci a slouží k 

pochopení řešené problematiky. 

Povodeň – je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, 

při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může způsobit škody. 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity, nebo pokud 

hodnota průtoku vody dosáhla povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného 

územního celku. 

Povodňová vlna – (průtoková, průlomová) je charakteristická: vysokou rychlostí (10-

50km/h), značnými destrukčními účinky (zničení mostů, železnic, cest, budov, ochranných 

hrází, přehrad), mohutnými průtoky (průtoky převyšující hodnoty stoleté vody), ohrožením 

rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená záplavová území při přirozených 

povodních), vysoká pravděpodobnost ohrožení lidských životů a majetku v zasaženém území. 

Stupně povodňové aktivity – vyjadřují míru povodňového nebezpečí a rozsah opatření 

prováděných na ochranu před povodněmi. Jsou děleny do tří stupňů: 1. stupeň – bdělost, 2. 

stupeň – pohotovost, 3. stupeň – ohrožení. 

Záplavové území – je plocha podél vodních toků a nádrží, která je opakovaně periodicky 

zaplavována 

Protipovodňová ochrana – opatření, která slouží k ochraně před povodněmi a k jejich 

eliminaci, popř. k co největší minimalizaci způsobených škod  
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4 Legislativa 

V této kapitole je uveden seznam právních předpisů, které věcně souvisejí s 

problematikou povodní, přirozených povodní a ochranných opatření na vodním toku. 

4.1 Zákony a nařízení vlády 

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

pozdějších předpisů  

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

pohromou 

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

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

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

Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.462/2000 Sb. 

4.2 Vyhlášky 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování 

návrhu a stanovování záplavových území  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním 

dohledu nad vodními díly 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a 

provozních řádů vodních děl 

Vyhláška Ministerstva vnitra č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému 

4.3 Další metodické předpisy 

Usnesení vlády č. 382/2000Sb., Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky 

Věstník Ministerstva životního prostředí č.5/2003 Sb., k zabezpečení hlásné a předpovědní 

povodňové služby 
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5 Obecné informace o povodních 

Povodně jsou jevy, které doprovází lidstvo už od dávných časů. V přírodě je to přirozený 

jev, avšak pro člověka se stává katastrofou. Občas se řeka vylije ze svého koryta a působí tak 

značné škody na zdraví, životech a majetku, pokud je taková krajina osídlena. Vzhledem 

k tomu, že se na území České republiky (dále jen „ČR“) nachází velice hustá hydrografická 

síť, jde o velmi častý jev na tomto území [16].  

Povodeň je také stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem 

odtékat nebo je odtok vody nedostatečný. Nelze jí nijak zabránit, avšak její účinky na zdraví, 

životech, majetku a životním prostředím se dají ochrannými opatřeními zamezit nebo někdy 

je lze i předejít. To ovšem neznamená, že je tato ochrana stoprocentní. Důležitá je zvlášť 

prevence, včasné informace o možném výskytu a nakonec i správná využití ochranných 

opatření [4]. 

5.1 Rozdělení povodní 

Povodně dělíme na přirozené a zvláštní. U každého druhu záleží na způsobu a principu, 

jakým povodeň vznikla. 

5.1.1 Přirozené povodně 

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy. Je to situace, při které 

hrozí zaplavení území nebo situace označená předpovědní povodňovou službou nebo 

povodňovými orgány, zejména při [2]: 

 déletrvajících vydatných dešťových srážkách popř. prognóze nebezpečí intenzivních 

dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku 

nebezpečných ledových zácp a nápichů a 

 dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci. 

Přirozená povodeň může být také ovlivněna mimořádnými příčinami, jako jsou ucpání 

profilů propustků, popř. při nahromadění plavenin u pilířů mostů. Z hlediska ucpání mostních 

profilů jsou tedy kritické všechny mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů může dojít ke 

vzdutí vody nad mostem, k výraznému zvětšení rozlivu a předpokládané je i poškození mostů 

nebo lávek [3]. 
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Přirozené povodně dělíme do několika hlavních typů [2]: 

 Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popř. v kombinaci s 

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

postupují dále i v nížinných úsecích větších toků, 

 Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se 

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

středních a větších tocích. 

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

za několik málo hodin). Zasahují poměrně malá území, mohou se vyskytovat kdekoliv 

na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh 

povodně). 

 Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších 

průtocích. Vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku ledových jevů. 

5.1.2 Zvláštní povodně 

Jedná se o povodeň, která je způsobena umělými vlivy. V důsledku mimořádné 

události na vodním toku a zejména na vodním díle (dále jen „VD“) může vzniknout porucha 

VD, která může vést až k jeho destrukci, protržení (ochranné hráze vodních toků nebo příčné 

hráze přehrady) a vzniku povodňové vlny. Povodňová vlna má značné ničivé účinky a 

vyžaduje okamžitá bezodkladná opatření jako varování obyvatel, evakuace obyvatel, zvířat a 

cenného majetku. Tato situace svým rozsahem, destrukčními účinky a rychlostí průběhu 

zpravidla vyžaduje použití nástrojů krizového řízení podle krizových plánů a řeší se 

havarijním plánem příslušného územního celku, jehož přílohou je Plán ochrany území pod 

vybraným VD před zvláštní povodní [4]. 

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje [10]: 

 technická příčina, 

 letecká katastrofa, 

 teroristický útok, 

 silné zemětřesení, 

 válečný konflikt. 

Mohou však nastat i jiné příčiny spíše technického charakteru, např. porucha výpustných 

zařízení a jiné technické komplikace na VD [4].  
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Vlastníci nebo správci vodních děl jsou povinni zajišťovat na VD odborný technicko - 

bezpečnostní dohled. Prostřednictvím tohoto dohledu se analyzuje technický stav VD zejména 

z hlediska bezpečnosti, stability a možných poruch. Po takovém analyzování se navrhují 

vhodná opatření k nápravě [8]. 

Provádí se analýza možnosti vzniku a průběhu zvláštní povodně, stanovují se její účinky a 

určují směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity. Poté se vyhodnocují destrukční 

účinky v zasaženém území a rozsah těchto účinků na území ohroženého zvláštní povodní [4]. 

5.2 Úkoly povodňových orgánů obce, vlastníků vodních děl a 

správců povodí 

V této kapitole jsou uvedeny úkoly, práva a povinnosti povodňových orgánů obce, 

obecního úřadu, vlastníků vodních děl a správců povodí. Dále jsou zde uvedeny jejich 

činnosti před v průběhu i po povodni. 

5.2.1 Povodňové orgány obce 

Zabezpečují přípravu na povodňové situace v průběhu povodně i v období po povodni. 

V případě vyhlášení krizového stavu jednotlivé činnosti zajišťují povodňové orgány dle 

krizového plánu. 

Povodňové orgány obce jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP“) a jejich hlavní činností je: 

 organizují přípravu obce na přirozené a zvláštní povodně, 

 vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

 zajišťují varování občanů obce, evakuaci osob před hrozícím nebezpečím, 

 provádějí povodňové prohlídky, 

 organizují a zabezpečují povodňovou hlásnou službu a hlídkovou službu, 

 zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s 

využitím jednosměrného systému varování, 

 podílejí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce, 

 zpracovávají Povodňový plán obce.  

Tyto orgány organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před přirozenou 

povodní podle Povodňového plánu obce a při zvláštní povodni podle Plánu ochrany pod 

vybranými VD před zvláštní povodní. Poskytují okresnímu úřadu podklady a informace 

potřebné k zpracování Plánu ochrany pod vybranými VD před zvláštní povodní [2]. 
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5.2.2 Obecní úřad 

Obecní úřad je povodňovým orgánem ORP a informuje občana o charakteru možného 

povodňového ohrožení, o ochraně obyvatel v případě vzniku přirozené nebo zvláštní povodně 

a o předem připravených záchranných a likvidačních prací. Obecní úřad má povinnost 

seznámit právnické a fyzické osoby s předem připravenými záchrannými a likvidačními 

pracemi a ochranou obyvatel formou školení [2]. 

5.2.3 Povodňová komise obce 

Po dobu povodně je povodňová komise orgánem obce a může tak činit opatření a 

vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi. Předsedou je starosta obce, 

který tuto komisi zřizuje a zároveň jmenuje další členy komise ze členů obecního 

zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, 

popř. pomoci při ochraně před povodněmi.  

Hlavními činnostmi povodňové komise jsou zejména: 

 zpracování povodňového plánu správního obvodu ORP, 

 zabezpečení úkolů na ochranu před povodněmi, 

 organizace, řízení a koordinace opatření před přirozenými a zvláštními povodněmi, 

 organizace a řízení hlásné a povodňové služby na území ORP, 

 varování občanů obce před nebezpečím vzniku povodně, 

 vyhlašování a odvolávání stupňů povodňové aktivity. 

Povodňová komise je podřízena povodňovému orgánu kraje. V případě vyhlášení 

krizového stavu se povodňová komise stává součástí krizového štábu [2]. 

5.2.4 Vlastníci vodních děl  

Vlastníci vodních děl jsou takové osoby, které jsou oprávněné provozovat VD [7]. 

Úkolem vlastníků vodních děl je: 

 zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu, 

 poskytnout příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a orgánům 

integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) údaje o parametrech možné 

zvláštní povodně; zejména to jsou informace o charakteru povodňových vln a rozsahu 

ohroženého území, 
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 poskytnout příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a orgánům 

IZS údaje o provádění technickobezpečnostního dohledu v období povodňové aktivity 

nebo krizového stavu. 

Oznamují neprodleně příslušným povodňovým orgánům, správcům vodních toků a 

Hasičskému záchrannému sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) skutečnosti rozhodné pro vyhlášení 

stavů pohotovosti a ohrožení při nebezpečí vzniku zvláštních povodní. Toto oznámení se 

předkládá pokud možno s předpovědí dalšího vývoje situace při nebezpečí vzniku dalších 

povodní. Při vzniku zvláštní povodně varují povodňové orgány níže po toku dle povodňových 

plánů územních celků, HZS ČR a bezprostředně ohrožené subjekty v případě nebezpečí 

z prodlení [2]. 

5.2.5 Správci povodí 

Správci toků jsou právnické osoby, které zajišťují správu významných vodních toků a 

jsou zřízené podle zvláštního zákona [6]. 

Úkoly správců povodí můžeme rozdělit do tří fází vývoje situace na: 

 přípravnou fázi, 

 fázi v průběhu povodně, 

 fázi po povodni. 

V přípravné fázi správci povodí mají za úkol: 

 spolupracovat na povodňových plánech správních obvodů krajů, 

 plnit úkoly technickobezpečnostního dohledu na VD ve své správě, 

 zpracovávat odborná stanoviska k povodňovým plánům ORP, 

 spolupracovat s povodňovými orgány při provádění povodňových prohlídek a dávat 

podněty povodňovým orgánům k uložení potřebných opatření v záplavových územích, 

popř. jiných opatření k ochraně před povodněmi, 

 zajišťovat prostředky povodňových rezerv pro provádění zabezpečovacích prací na 

tocích, 

 budovat a provozovat vodohospodářský dispečink, informační systém a hlásnou 

službu, 

 provádět školení a výcvik pracovníků k povodňovým pracím. 

Ve fázi v průběhu povodně mají správci povodí za úkol: 

 sledovat a vyhodnocovat situaci na vodních tocích, podávat informace povodňovým 

orgánům v rámci hlásné povodňové služby, 
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 spolupracovat s pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen 

„ČHMÚ“) při provádění předpovědní povodňové služby, 

 navrhovat povodňovým orgánům vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity, 

 provádět povodňové zabezpečovací práce na tocích a VD ve své správě, 

 plnit v rámci svých možností další úkoly uložené povodňovými orgány. 

Ve fázi po povodni mají správci povodí za úkol: 

 provádět povodňové prohlídky toků, které spravují, zjišťovat a oceňovat povodňové 

škody na tomto majetku, 

 ve spolupráci s ČHMÚ provádět značkování a zaměření maximální hladiny vody a 

zajišťovat odborné dokumentační práce, 

 v rámci údržby a oprav odstraňovat povodňové škody na tocích a VD ve své správě, 

zejména odstraňovat překážky v toku a zabezpečovat kritická místa pro případ další 

povodně, 

 navrhovat povodňovým orgánům organizační a technická zlepšení ochrany před 

povodněmi a v případě potřeby doplňovat a zpřesňovat povodňové plány, 

 zpracovávat návrhy na zlepšení ochrany před povodněmi v rámci vlastní nebo 

sdružené investiční výstavby [9]. 

Dále správci povodí dávají povodňovým orgánům odborná stanoviska k opatřením 

prováděných ke zmírnění průběhu povodně a koordinují provádění zabezpečovacích prací z 

hlediska odtokového režimu v rámci oblastí povodí. Řídí i ovlivňování odtokových poměrů v 

rámci oblastí povodí manipulacemi na VD (i na VD jiných vlastníků nebo správců, pokud je 

řešeno v povodňovém plánu správního obvodu kraje) podle schválených manipulačních řádů 

jednotlivých vodních děl, popř. manipulačních řádů vodohospodářských soustav nebo na 

základě rozhodnutí příslušného povodňového orgánu [4]. 

5.3 Stupně povodňové aktivity 

Pokud dojde ke vzniku přirozené nebo zvláštní povodně, sleduje se průběžný vývoj 

povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity poskytuje příslušný 

povodňový orgán obce, správci vodních toků a dále jsou zveřejněny ve zprávách hromadných 

sdělovacích prostředků. Míru povodňového nebezpečí a vývoj povodňové situace na vodních 

tocích a VD se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity [2]: 
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1. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (1. SPA) 

Nevyhlašuje se, pouze nastává při nebezpečí přirozené povodně. Zaniká v případě, že 

pominou příčiny takového nebezpečí. Hlásná a hlídková služba na vodních tocích zahajuje 

činnost. Na VD nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečností z hlediska bezpečnosti VD, které by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně., 

 

Obrázek 1 - 1. Stupeň povodňové aktivity [15] 

2. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (2. SPA) 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň. 

Také se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na VD z 

hlediska jeho bezpečnosti. Při vyhlášení tohoto stavu nedochází ještě k většímu rozlivu a 

škodám mimo koryto. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a provádějí se 

opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu., 
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Obrázek 2 - 2. Stupeň povodňové aktivity [15] 

3. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (3. SPA) 

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů, 

zdraví a majetků v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot 

sledovaných jevů a skutečností na VD z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením 

nouzových opatření. 

 

Obrázek 3 - 3. Stupeň povodňové aktivity [15] 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity je vyhlašován a odvoláván povodňovými 

orgány obce v daném území, pokud dojde k dosažení mezních hodnot hladin nebo průtoků 
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stanovených v povodňových plánech, ve zprávě předpovědní nebo hlásné služby, v 

doporučení správce vodního toku, v oznámení vlastníka VD a k případným dalším 

skutečnostem charakterizujícím míru povodňového nebezpečí [2]. 

5.4 Varování obyvatelstva 

Varování je souhrn organizačních, technických a provozních opatření, které zabezpečují 

včasné předání varovné informace o hrozbě nebo vzniku mimořádné události, která vyžaduje 

realizaci opatření na ochranu života a zdraví obyvatelstva a majetku [4]. 

Varování se realizuje prostřednictvím [2]: 

 elektronických sirén, 

 sdělovacích prostředků,  

 vysílání místního rozhlasu, závodního rozhlasu, 

 spoluobčanů, sousedů apod., 

 informování povodňovými orgány obce, hasiči a policií. 

Při hrozbě nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno jedním varovným 

signálem. V Přílohách č. 1 a č. 2 jsou uvedeny přehledy výstražného varování obyvatelstva. 

5.5 Povodňový plán obce 

Povodňový plán obce je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany 

obce. Je podkladem pro rozhodování povodňové komise obce. Obsahuje podrobné rozdělení 

úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi. V době povodně je podle 

tohoto plánu zajištěna koordinace činností. Koordinačními činnostmi se rozumí souhrn 

organizačních a technických opatření, která jsou zapotřebí k odvrácení nebo ke zmírnění škod 

na životech, zdraví, majetku obyvatelstva a životním prostředí při povodních [4]. 

Povodňový plán dělíme na [5]: 

 věcnou část, která obsahuje charakteristiky prostředí a rizik a opatření k ochraně před 

povodněmi, 

 organizační část, která obsahuje přehledy a postupy pro řešení krizové situace, úkoly 

pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi a také jejich seznamy a způsob 

spojení mezi nimi, 

 grafickou část, která obsahuje mapy nebo plány se zakreslenými záplavovými 

územími, místa soustředění, evakuační trasy, hlásné profily a informační místa. 
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6 Popis území ORP Znojmo 

Správní obvod ORP Znojmo je součástí Jihomoravského kraje. Leží v jeho jihozápadní 

části na hranici s Rakouskem a Krajem Vysočina. Z hlediska počtu obcí, které spadají do jeho 

působnosti, je ORP Znojmo největším správním obvodem ORP v Jihomoravském kraji. Obcí 

spadajících do působnosti ORP Znojmo je celkem 111. 

Území ORP Znojmo se rozkládá na 1242 km
2
, což představuje 17 % rozlohy 

Jihomoravského kraje a patří mezi tři nejméně hustě osídlené správní obvody ORP 

Jihomoravského kraje. Vhodné klimatické podmínky určily převážně zemědělské a 

potravinářské zaměření zdejšího průmyslu (ovocnářství, výroba vína, konzervárenství), 

tradiční je rovněž keramický průmysl. Jako půdní druhy převažují jílovité, jílovitohlinité nebo 

hlinité, které jsou znázorněny v Příloze č. 3 [1]. 

Na území ORP Znojmo se také nachází Národní park Podyjí (vyhlášen v roce 1992), 

který se na 62 km
2
 rozkládá od Znojma až po Vranov nad Dyjí. Je tvořen převážně hluboce 

zaříznutými meandry řeky Dyje, která protéká údolím se strmými svahy porostlými 

hlubokými lesy s řadou teplomilných rostlin a chráněných živočichů a na jejímž levém břehu 

bylo založeno město Znojmo. 

Řeka Dyje je největším přítokem řeky Moravy. V pramenné oblasti má řeka dvě větve – 

vodnější rakouskou Thayu a mírně vodnou Moravskou Dyji. Má několik hlavních přítoků, z 

nichž nejvýznamnější jsou řeky Svratka a Jihlava. V horní části řeky byla vybudována 

přehradní nádrž Vranov, dále po toku přehradní nádrž Znojmo a na soutoku řeky Dyje se 

Svratkou a Jihlavou byla vybudována soustava tří údolních nádrží u Nových Mlýnů, které 

svou rozlohou představují největší vodní plochu v moravském regionu [3]. 
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7 Stávající stav ohroženého území ORP Znojmo 

Na základě podkladů jednotlivých správců toků a zástupců jednotlivých obcí byl 

vypracován seznam zastavěných nechráněných nebo nedostatečné chráněných lokalit na 

území ORP Znojmo [3]. Tento seznam se obsažen Příloze č. 4. 

 

Obrázek 4 - Říční síť na území ORP Znojmo [3] 

7.1 Znojmo a okolí 

Koryto řeky Dyje je pod VD Znojmo prakticky upravené a poměrně kapacitní. Na dně 

je opevněné kamennou patkou a ve svazích kamennou dlažbou na sucho. Při extrémních 

povodních však hladiny vzdutých vod zasahují do přilehlých zahrad, které jsou situovány po 

obou březích. Vzdálenější rodinné domy jsou ochráněny prakticky až na stoletý průtok. 

Nad pevným jezem Louka dochází k zanášení koryta splaveninami a tím se zmenšuje 

jeho kapacita. Tento jez nahání vodu řeky Dyje do levobřežního náhonu, který je energeticky 

využíván v objektu malé vodní elektrárny (dále jen „MVE“). Odpad od tohoto objektu je 

vyústěn zpět do řeky. 

Další pevný jez je v relativně dobrém stavu, ale koryto se pod ním zanáší při extremních 

povodních štěrkovými lavicemi. Nachází v lokalitě Sedlešovice a nahání vodu do náhonu na 

levém břehu, na němž se nachází nově rekonstruovaná MVE. Odpad z toho objektu je opět 

vyústěn zpět do řeky. 
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Poslední jez na toku je v lokalitě Oblekovice. Tento jez je pevný se šikmou přelivnou 

plochou zpevněnou lomovým kamenem. I pod tímto jezem se i jako u ostatních ukládají 

štěrkopísčité splaveniny, které vytvářejí ostrovy a snižují kapacitu koryta řeky. Tak jako 

předchozí jezy, tak i tento vhání vody do pravobřežního náhonu, který je energeticky 

využíván v objektech MVE v obci Oblekovice a Nesachleby a jeho odpad je vyústěn zpět do 

řeky Dyje v úrovni kanalizační čistírny. 

V obci Dobšice je na levém břehu do řeky Dyje zaústěn Dobšický potok a ten není 

opatřen žádným uzávěrem ve výústní části. Další otevřené i trubní výústi po obou březích 

řeky Dyje ve Znojmě a i dále níže po toku nejsou opatřeny uzávěry pro zabránění vtoku vody 

z řeky do výústních částí odvodňovacího zařízení a do přilehlé zástavby [3]. 

 

Obrázek 5 - Koryto řeky Dyje pod VD Znojmo [3] 

 

Obrázek 6 - Pevný jez v Oblekovicích [3] 
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7.2 Obec Podhradí nad Dyjí 

Nachází se zde dva dlouhé pevné dlouhé jezy s rozšířeným korytem z obou stran jezu, 

kde se usazují splaveniny spláchnuté z užších profilů řeky Dyje. Usazené splaveniny snižují 

průtočnost koryta a zvyšují tak hladinu řeky v místech, kde stojí zástavba rodinných domů, 

hustší zástavba chat v zahrádkářských koloniích, rekreační zařízení, apod.  

První jez kdysi naháněl vodu na bývalý mlýn, který již není v provozu. V důsledku 

nedostatku ochranné hráze tak do okolní zástavby na obou březích natékají vzduté vody, 

obtékají jez a níže po toku erodují a podemílají levý břeh koryta. Pod jezem se ukládají 

štěrkopískové splaveniny a vytvářejí se štěrkové lavice a ostrovy. 

Druhý jez se nachází níže po toku nad koncem vzdutí VD Vranov nad Dyjí. Jez 

vzdouvá hladinu vody i přesto, že je poměrně dlouhý a kapacitní. Po obou stranách jezu se 

ukládají splaveniny a zvyšují hladinu vody. 

V úseku krátce nad přehradní hrází, tj. v konci vzdutí, se kvůli usazeným splaveninám 

vytvářejí štěrkovité lavice a ostrovy a tím se vzdouvá hladina vody v rozšířených přirozených 

místech říčního údolí. 

Obcí protéká také Křeslický potok, podél kterého je na obou březích situována souvislá 

zástavba rodinných domů, rekreačních chat a zahrad. Koryto potoka je upraveno opěrnými 

zídkami, ale jsou místy podemílány, zhrouceny a strhávány při zvýšených průtocích a břehové 

hrany jsou nestabilní. Přes koryto jsou k jednotlivým rodinným domům také položeny 

jednoduché lávky, které jsou nestabilní a tvoří překážky v profilu toku při vzdutých hladinách 

vody [3]. 

 

Obrázek 7 - Pevný jez v obci Podhradí nad Dyjí [3] 
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Obrázek 8 - Koryto Křeslického potoka [3] 

7.3 Obec Vranov nad Dyjí 

Od přehradní hráze až po město Vranov nad Dyjí je koryto řeky Dyje prakticky 

upravené a relativně kapacitní. Na některých úsecích se tok časem zanáší splaveninami a ty 

jsou při extrémních povodních spláchnuty těsně pod přehradu. Podél toku je situována 

zástavba rodinných domů a ty nejsou chráněny proti stoletým průtokům. Rovněž i při nižších 

průtocích hrozí nebezpečí zatopení zástavby rodinných domů, jelikož dochází ke zpětnému 

nátoku říčních vod do kanalizačních výustí a odpadů, protože nejsou opatřeny hradícími 

uzávěry [3]. 

 

Obrázek 9 - Koryto řeky Dyje pod VD Vranov nad Dyjí [3] 

7.4 Obec Blížkovice 

Leží na horním toku řeky Jevišovky pod obcí Častohostice. Mezi oběmi obcemi je na 

toku vybudován rybník. Při levém břehu je na zemní hrázi bezpečnostní přeliv z kamenného 



 

19 

 

zdiva v půdorysu půlkruhového tvaru. Pod přelivem je vytvořeno kaskádovité koryto a pod 

ním balvanitý skluz přemostěný železobetonovým mostem. Při pravém břehu je situována 

spodní výpusť s požerákem. Stávající koryto řeky Jevišovky se jeví jako kapacitní, ale v 

úsecích přes zastavěné území je koryto mělké, zanesené a prorostlé vodními rostlinami a 

křovinami. Místy je koryto nestabilní, nezpevněné svahy a kamenné zídky se podemílají a 

bortí [3]. 

 

Obrázek 7 - Koryto řeky Jevišovky v obci Blížkovice [3] 

 

7.5 Obec Grešlové Mýto 

Tato obec není ohrožována povodňovými průtoky od řeky Jevišovky, ale její koryto je 

úzké a místy mělké tak, že okolní luční pozemky jsou zaplavovány nebo zamokřeny. 

Levobřežní náhon již není funkční, jakož i bývalý mlýn pod mostním profilem. Na náhonu je 

vybudována trubní propust pro umožnění odvodnění okolních pozemků při levobřežním 

svahu říčního údolí [3]. 
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Obrázek 8 - Koryto řeky Jevišovky v obci Grešlové Mýto [3] 

7.6 Obec Boskovštejn 

Koryto řeky Jevišovky je poměrně dostatečně kapacitní. Předivná hrana stupňovitého 

betonového přelivu je opatřena po celé délce česlovou stěnou z ocelových prutů výšky 0,5 m, 

která při ucpání naplavenými větvemi a listím v době povodní ještě více zvyšuje retenční 

schopnost. Zvýšení hladin ale může způsobit narušení neopevněných svahů a obtečení 

pevného přelivu. Při ztrátě stability česlové stěny vlivem zvýšeného tlaku vody, ledů nebo 

plovoucích předmětů může dojít k vytvoření povodňové vlny, k poruchám říčního koryta a k 

zaplavení okolních pozemků a zástaveb [3]. 

 

Obrázek 9 - Přelivná hrana betonového přelivu [3] 

7.7 Obec Střelice 

Obec Střelice se nachází pod přehradou, v níž je zaústěn přítok Nedveka. Tato 

zděnokamenobetonová  přehrada byla vybudována v roce 1895 v poměrně úzkém údolí. Pod 
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přelivem je odpadní koryto tvořeno balvanitým skluzem. Níže na toku je situován pevný 

šikmý jez, který vzdouvá i malé průtoky. Koryto řeky Jevišovky se postupně zanáší, zarůstá 

plevely a křovinami a zmenšuje se tak jeho kapacita, protože na pevném jezu není pohyblivý 

uzávěr ani štěrková propust. V období povodní zřejmě dochází k vylití vody z říčního koryta z 

důvodu snížených břehů k místní zástavbě. Koryto je většinou ohraničeno kamennými 

zídkami a zdmi, které jsou na pohled stabilní, avšak na mnoha místech jsou porušené. Místy 

jsou svahy nedostatečně opevněné, a proto se podemílají a narušují [3]. 

 

Obrázek 10 - Koryto řeky Jevišovky v obci Střelice [3] 

7.8 Obec Plenkovice 

Obcí Plenkovice protéká Plenkovický potok, který je v rozšířené části údolí přepažen 

zemní hrází. Nad touto hrází se rozprostírá velký rybník, který přispívá ke vzniku 

povodňových vln při přelivu přes dva kamenobetonové bezpečnostní přelivy. V pravobřežní 

části údolí se nachází kamenný skluz, který je tvořen a zpevněn skalními výchozy. Koryto 

potoka je méně udržované, avšak stabilizované a v obytné zóně je vytvořena kamenná opěrná 

zídka. Pod souvislejší zástavbou a cestním mostkem se nachází další rybník – Spodní a v 

místě Plenkovického mlýna jsou provedené úpravy příjezdové příbřežní cesty, 

bezpečnostního přelivu a spodních výpustí, které zlepšují protipovodňová opatření v lokalitě 

několika stavení [3]. 
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Obrázek 11 - Koryto Plenkovického potoka v obci Plenkovice [3] 

7.9 Obec Hluboké Mašůvky 

Touto obcí také protéká Plenkovický potok. Koryto tohoto potoka je vedeno při patě 

pravobřežního svahu údolí, tedy při okraji zástavby a podél místní polní cesty, jež prochází ve 

zvýšeném terénu. Nejhlubší část údolí je tvořena mokřadem a v současné době je mokřad 

porostlý hustým porostem mokřadních rostlin a plevelů. Níže po toku prochází koryto potoka 

mezi tarasy a hrázkami na levém břehu a zvýšenou cestou na pravém břehu. Koryto v místě 

oplocených zahrádek je členité a těžko dostupné. Do průtočného profilu zasahují různá 

drátěná a dřevěná oplocení a také objekty chatek, opěrných zdí a jiných objektů podél cesty. 

V trase toku se tak podemílají břehy pod místními překážkami, širší koryto se zanáší 

splaveninami a zarůstá plevelem a křovinami [3]. 

 

Obrázek 12 - Koryto Plenkovického potoka v obci Hluboké Mašůvky [3] 
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7.10 Obec Výrovice 

Tato obec leží na toku řeky Jevišovky. Je zde vybudována větší vodní nádrž, která 

transformuje povodňové vlny a tím snižuje kulminační průtoky v úseku pod nádrží. V 

posledních letech je tato obec ohrožována povodněmi velice často. Převážně jsou ohroženy 

rodinné domy v řadové zástavbě na pravém břehu v horní části obce a méně pak i na levém 

břehu. Koryto řeky Jevišovky je poměrně široké, na většině míst plytké a neohrázované. Je 

také těžko přístupné, neboť protéká mezi oplocenými zahradami za rodinnými domy [3]. 

 

Obrázek 13 - Koryto řeky Jevišovky v obci Výrovice [3] 

7.11 Obec Lubnice 

Obcí protéká říčka Želetavka ve směru od západu k východu a kříží místní silnici. 

Koryto říčky je neupravené, avšak poměrně stabilizované zelení společně s křovinami a 

vzrostlými až přestárlými stromy. V korytě se místy objevují skalní výchozy, vzdouvají mírně 

i běžné průtoky a tok se pak více zanáší. Nejvíce je koryto rozšířené v okolí mostního profilu, 

kde se usazují štěrkovité i písčité splaveniny a vytvářejí se zde lavice, které postupně při 

nízkých průtocích zarůstají plevelem a křovinami. Zarůstání způsobuje nízkou průtočnost a 

odtok vod. Nejvíce je však ohroženo stavení pod silnicí na pravém břehu a vzdálenější 

zástavba na obou březích je pak zasažena pouze prostřednictvím kanalizačních a jiných výustí 

s nehrazenými trubními odpady [3]. 
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Obrázek 14 - Koryto říčky Želetavky [3] 

7.12 Obec Horní Břečkov 

Obcí protéká malý potok Březinka. Koryto potoka je upravené a stabilizované. Dno 

potoka je opevněno betonovými žlabovými prefabrikáty a strmé svahy jsou opevněny 

kamennou dlažbou až po břehovou hranu. Do koryta je vyústěno několik obecních i 

domovních trubních odpadů a odvodňovacích příkopů, které nejsou opatřeny uzávěry proti 

zpětnému vzdutí. Terén porostlý hustým rákosovým porostem a křovinami způsobuje, že se 

zadržují zvýšené srážky a vody z tání sněhu. Další ohrožení představují vody z přívalových 

dešťů a vody tání sněhu z polních pozemků přiváděné melioračním příkopem až k obci. Těsně 

nad obcí je situován rybníček s malým retenčním prostorem a přívalové vody pak nestačí 

odtékat potrubní částí odpadu do místního potoka, přelévají se přes místní komunikaci, kde se 

pak hromadí a natékají do přilehlých stavení a rodinných domů [3]. 

 

Obrázek 15 - Koryto potoka Březinka [3] 
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7.13 Obec Hrušovany nad Jevišovkou 

Řeka Jevišovka teče na jižní straně této obce. Pod železniční tratí jsou oba břehy řeky 

zvýšené, ale neohrázované a při vyšším průtoku může dojít k přelití a voda se tak může dostat 

do ohrázovaného území mezi zástavbou obce. Přilehlá zástavba může být zaplavena také nad 

zvýšenou komunikací do Hrabětic, kde se vody vzdouvají. Problémy v této obci však hlavně 

představuje zaplavení podzemních částí objektů v blízkosti toku vlivem zpětného vzdutí 

zasahujícího do odpadních kanálů a potrubí, které ústí do řeky Jevišovky. Koryto řeky je v 

části podél obce upravené, ohrázované na obou březích a dobře udržované, které výše proti 

toku přechází v koryto s méně udržovaným profilem [3]. 

 

Obrázek 16 - Koryto řeky Jevišovky v obci Hrušovany nad Jevišovkou [3] 

7.14 Obec Hrádek a obec Dyjákovice 

Obě obce jižní stranou přiléhají k řece Dyji. Koryto řeky je v těchto obcích ohrázované 

po obou březích, udržované a upravené. Na levém břehu, kde se nachází zástavba, však může 

dojít při povodních k podemílání při přelivu vod [3].  

7.15 Obec Hevlín 

Tak jako předchozí dvě obce, i obec Hevlín leží na levém břehu řeky Dyje. Při větších 

průtocích zde dochází k přelivům do zástavby na levém břehu a podobně jako u předchozích 

obcí také k podemílání. Problémem se také jeví zatékáním inundovaných vod do souvislé 

zástavby prostřednictvím zavlažovacích a odvodňovacích příkopů, inundačních mostků a 

propustí v silničních a drážních tělesech [3].  
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8 Popis protipovodňových opatření na území ORP Znojmo 

Protipovodňová opatření jsou taková opatření, která slouží k ochraně před povodněmi a k 

jejich eliminaci, popř. k co největší minimalizaci způsobených škod. Jejich základní funkcí je 

tedy minimalizovat škody na majetku a životním prostředí, újmu na zdraví a v neposledním 

případě také ztrátám na lidských životech. Provádějí se buď v období mimo povodeň jako 

prevence nebo v období povodně jako ochrana či zmírnění situace. Protipovodňová opatření 

můžeme z hlediska etap, kdy jsou prováděna, rozdělit na: 

 přípravná - povodňové plány, povodňové prohlídky, organizační a technická 

příprava, zajišťování povodňových rezerv, vyklízení záplavových území, příprava 

informačního systému, školení pracovníků povodňové služby, zajištění 

technickobezpečnostního dohledu na VD, 

 při povodni - činnost předpovědní povodňové služby a informačního (hlásného) 

systému, ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací povodňové práce, 

záchranné povodňové práce (varování a vyrozumění, evakuace obyvatel, humanitární 

pomoc), náhradní doprava, zajištění zásobování potravinami, vodou, energií, činnost 

ostatních účastníků povodňové ochrany (Armáda ČR, Policie ČR) atd., 

 po povodni - obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území (mimo 

investiční výstavbu), zjišťování a oceňování povodňových škod, evidenční a 

dokumentační práce, celkové vyhodnocení průběhu povodně.  

Všechna základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi mají být zahrnuta v 

povodňových plánech. Ostatní opatření jsou řízena a koordinována povodňovými orgány.  

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního 

řádu nebo jiným opatřením podle obecně závazných právních předpisů. V době povodně jsou 

povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a 

záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu a není proti nim 

opravný prostředek. 

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku 

velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění záchranných a 

zabezpečovacích prací, trpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout 

dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a 

zúčastnit se podle svých možností těchto prací. Tyto činnosti je nutné řádně dokumentovat 

[9]. 

http://www.dppcr.cz/html_pub/g_mo.htm
http://www.dppcr.cz/html_pub/f_policie.htm
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Podle způsobu, jakým jsou protipovodňová opatření provedena, je možno rozdělit na: 

 technická protipovodňová opatření a 

 netechnická protipovodňová opatření. 

8.1 Technická protipovodňová opatření 

Z pohledu ochrany a zdraví života jsou technická protipovodňová opatření důležitější 

než netechnická protipovodňová opatření. 

Jsou to veškeré realizované, připravované i rozestavěné technické zásahy do životního 

prostředí nebo jiných technických objektů směřující k naplnění cíle ochrany proti povodním, 

zmírnění jejich účinku nebo jejich předcházení. Významně také přispívají ke zlepšení 

aktuálního stavu území. 

V obcích na území ORP Znojmo by měla být provedena standardní protipovodňová 

opatření, jako jsou: 

 opevnění svahů kamennou dlažbou, záhozem z lomového kamene a pohozem, 

 zkapacitnění koryta prohrábkou a jeho stabilizace, 

 zkapacitnění koryta odstraněním stromů, křovin a vodních rostlin, 

 vybudování opěrných zdí a zídek, 

 rekonstrukce opěrných zdí a zídek, 

 zvýšení břehů hrázemi a zídkami nebo přísypem, 

 vybudování ochranných kamenných hrází, 

 vybudování suchých poldrů nebo rybníků, 

 rekonstrukce jezů, přelivů a výtokových částí spodních výpustí, 

 osazení zpětných uzávěrů na kanalizačních odpadech a jiných potrubí, 

 vybudování nebo prodloužení odpadního potrubí a  

 vybudování nebo rekonstrukce mostků a lávek. 

Složitější úpravy na toku řeky Dyje jsou podrobněji popsány níže v kapitole. 

8.1.1 Rekonstrukce VD Znojmo 

VD Znojmo je situováno v malebném údolí řeky Dyje přímo pod historickým centrem 

města Znojma. Postaveno bylo v letech 1962 – 1966 a slouží k vyrovnání nepravidelných 

odtoků způsobených provozem vranovské hydrocentrály, k ochraně před povodněmi, jako 

nádrž pitné vody a k výrobě elektrické energie. Funkční blok se spodními výpustěmi, 
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hrazeným přelivem o dvou polích, přelévanou vodní elektrárnou a odběry pro pitnou vodu 

tvoří jeden celek, umístěný při pravém břehu. 

V roce 2002 při povodni se potvrdily kapacitní problémy VD Znojmo při převedení 

extrémních povodní, které jsou rovněž zřejmé ze srovnání kapacity výše ležícího VD Vranov 

nad Dyjí. Cílem rekonstrukce bylo tedy zvýšení bezpečnosti zkapacitněním přelivu pro 

zajištění bezpečného průchodu návrhového průtoku. Současně bylo dosaženo i zvětšení 

retenčního objemu nádrže. Kapacita upravených bezpečnostních přelivů, resp. tvar předivné 

plochy, byla ověřena hydraulickým modelovým výzkumem Fakulty stavební, Vysokého učení 

technického v Brně. 

Rekonstrukce VD Znojmo zahrnovala úpravy na tělese hráze, na funkčním objektu a 

úpravy vývaru včetně vývarových zdí. Úpravy na tělese hráze zahrnovaly odstranění 

stávajícího ocelového zábradlí a zdi na koruně hráze, zvýšení koruny hráze vybudováním 

vlnolamu, vybudování zpevněné asfaltové cesty na koruně hráze, stavba přístupových schodů 

na korunu hráze a rekonstrukce závlahového systému vzdušného líce hráze včetně terénních 

úprav vzdušného svahu. Úpravy na funkčním objektu zahrnovaly demontáž a odstranění 

stávajících klapkových uzávěrů, odbourání Jamborova prahu a části středních dělících pilířů 

spodní stavby, stavební úpravy v místech uchycení čepů segmentu do pilířů stavby, 

přibetonování náběhových částí krajních pilířů na návodním líci stavby, navýšení pilířů, 

zabetonování starých strojoven klapek včetně přístupových schodů, stavba nových strojoven 

segmentů včetně přístupových schodů, stavba opěrné konstrukce bočního vedení kladek 

segmentu na středním pilíři, úprava drážek pro osazení prahu segmentu a bočního vedení 

segmentu, osazení 2 kusů nových segmentových uzávěrů s klapkou, osazení zádržného 

systému z ocelové konstrukce před objektem bezpečnostního přelivu, nahrazení stabilních 

vodících nosníků pro česle odnímatelnými, zabetonování spodních oken budovy vodní 

elektrárny vedoucích do vývaru z důvodu ochrany před zatopením strojovny vodní elektrárny 

spodní vodou vývaru, konstrukce základové desky hydraulické ruky, osazení hydraulické 

ruky a rekonstrukce mostu. V Příloze č. 5 je znázorněn funkční objekt a provedené úpravy. 

Úpravy ve vývaru zahrnovaly navýšení vývarových zdí, prodloužení vývaru, osazení 

rozrážečů na dně vývaru za účelem snížení kinetické energie vody a opevnění koryta Dyje za 

vývarem. 

Stavební práce zdrželo vyřešení problémů s příjezdem na stavbu, protože most přes 

řeku Dyje byl shledán jako málo únosný a muselo se provést jeho zesílení. Z důvodu zajištění 

přijatelných podmínek pro realizaci a dodržení technologických předpisů bylo nutné práce 

omezovat či zcela přerušit. Velkou komplikací pro stavbu pak znamenala jarní povodeň v 
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roce 2006. Toto znamenalo prodloužení plánovaného termínu dokončení, který nastal až v 

srpnu 2008. Nyní je stavba dokončena a je připravena plnit svůj hlavní účel, kterým je 

ochrana lidských životů, zpoždění povodňové vlny a ochrana majetku pod přehradním 

profilem [12]. 

 

Obrázek 17 - Nově zbudovaná zádržná zařízení na VD Znojmo [12] 

8.1.2 Stavební úpravy na kanalizaci v ulicích Melkusova, Krapkova a 

Dukelských bojovníků 

Důvodem těchto stavebních úprav bylo zjištění, že není vyřešen problém s 

kanalizačními sběrači v těchto ulicích. Tento nedostatek se projevil zejména při povodních v 

letech 2002, 2006 a 2010.  

Jedná se o čerpací jímku monolitické železobetonové konstrukce s vnitřními rozměry 

7,5 x 4,0 x 4,48 m a se souvisejícími nátokovými stokami, která se vzhledem ke špatným 

základovým poměrům provádí pod ochranou štětových stěn a tyto stěny jsou ponechány jako 

součást konstrukce jímky. Tato jímka je opatření zabraňující nátoku vody z vzdutých vod 

řeky Dyje při povodních do kanalizačního systému. K tomuto opatření se vztahuje i 

vybudování hradítek v kanalizačních šachtách. Na základě ohlášeného povodňového stavu 

instalovaná hradítka v šachtách ochrání stávající zástavbu před vzdutou hladinou v řece a 

budou odvádět dešťový a splaškový průtok do čerpací jímky. Splašková voda z čerpací jímky 

bude po instalování čerpadel přečerpávána zpět do kanalizace. Hradítka a čerpadla budou 

provozována v souladu s provozním, popř. manipulačním řádem čerpací jímky a kanalizace. 

Přesto, že se nejedná o rozsáhlou stavbu, bylo nutné dodržet postup při realizaci 

jednotlivých částí stavby, která je rozdělena do 11 etap. Termín dokončení stavby byl 
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stanoven na 31. 12. 2011. V současné době je stavba od května roku 2012 zastavena ve 4. 

etapě z technických důvodů a zároveň nelze dopředu říci, kdy bude stavba opět obnovena. 

8.1.3 Výstavba jeřábu s hydraulickou rukou 

Neméně závažným problémem a nebezpečím u VD Znojmo je možnost ucpání 

předivných polí plaveninami. Nádrž Znojmo je situována na toku Dyje pod Národním parkem 

Podyjí. Ochranný režim I. zóny národního parku nedovoluje zasahovat do samovolného 

přírodního vývoje a nelze tedy ani provádět běžnou péči o břehové porosty. Povodňové 

průtoky tak do nádrže přinášejí velké množství různorodé dřevní hmoty jako drobné větve, 

pařezy i celé kmeny, které případným napěchováním před přelivy přímo ohrožují kapacitu 

předivných zařízení a tím bezpečnost VD [12]. 

Cílem stavby bylo dosáhnout přijatým opatřením k zamezení možnosti zahlcení 

přelivu plaveninami. Jedná se o typ jeřábu s hydraulickou rukou montovaný jako dodatečná 

výbava. Veškeré pohyby jsou ovládány hydraulickými válci. Zdrojem hydraulické kapaliny je 

hydraulický agregát, který je vložen do středového tělesa. Středové těleso je provedeno ve 

spodní části jako nádrž hydraulického oleje, která je uzavřena střední deskou pro uchycení 

hydraulického agregátu včetně ventilového bloku. Vše je pak připojeno na přírubu. 

8.1.4 Opevnění břehu Dyje vegetačním plůtkem 

Opevnění se realizovalo v roce 2010 v letních měsících a při co nejmenším průtoku 

vody. Toto opevnění je dlouhé 215 m a rozkládá se na levém břehu od vyústění kanalizace 

pod mostem po konec zahrad. Aby opevnění svým vzhledem drasticky nezasahovalo do 

životního prostředí, byl zvolen přírodní materiál. Skládá se z 2 m dlouhých kůlů zaražených 

1,5 m do dna toku řeky Dyje pomocí beranidla neseného bagrem. Průplet tvoří vrbové pruty, 

které jsou pokud možno stejné délky a tloušťky asi 4 cm na silnějším konci, získané z 

břehového porostu řeky Dyje v katastrálním území Hevlín. Při zaplétání se silnější konce 

prutů přichytily hřebíky ke kůlům a slabší konec byl připevněn drátem. Kůly byly seříznuty 

do roviny a na závěr byl plůtek opatřen latí z rozříznutých kůlů přichycených hřeby. Závěrem 

bylo provedeno dosvahování břehu pomocí vytěžených nánosů z koryta toku, ohumusování 

svahů a následně byly svah a pláně osety travním semenem. V průběhu času vrbové pruty 

obrostly lístky a zapustily kořínky do terénu a vytvořili tak ozelenění celého opevnění. 

Opevnění z finančních důvodů bylo provedeno až po odstranění povodňových škod. 

Jednalo se o usazení nánosů štěrku a písku, které tvořili překážku v toku, a dále na levém 

břehu řeky Dyje v obci Dyje vznikla nátrž nad mostem v délce 180 m [13]. 
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Obrázek 18 - Kůly zaražené do dna toku beranidlem [14] 

 

Obrázek 19 - Dokončený vegetační plůtek [14] 

8.2 Netechnická protipovodňová opatření 

Do netechnických opatření patří všechna opatření, která ve své podstatě nemají základ 

strojního provedení, technických úprav nebo jiného technického charakteru a jsou spíše 

preventivního rázu. 

Při dnešních možnostech a širokém rozsahu sdělovacích prostředků a informačních 

technologií se předpokládá, že informace o povodňové situaci jsou dostupné širokému okruhu 

obyvatel obcí. 

8.2.1 Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány a další účastníky 

ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším 
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nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj 

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

Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí. Prostřednictvím 

operačních a informačních středisek HZS ČR, složek IZS nebo krizových telefonů jsou 

předávány krajskému úřadu nebo úřadu ORP informační zprávy, výstrahy a upozornění v 

plném znění z ČHMÚ. Dále jsou vodohospodářskému dispečinku povodí z ČHMÚ předávány 

hydrometeorologické informace a předpovědi [6]. 

8.2.2 Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 

obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje 

povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a 

předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu 

před povodněmi. 

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány 

pro správní obvody ORP a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K 

zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby 

hlídkovou službu [6]. 

8.2.3 Místní sdělovací prostředky 

Informace o nebezpečí vzniku povodně, o průběhu povodně a o dalších informací 

týkajících se povodňové situace mohou být veřejně sdělovány i v místním rozhlase a jiných 

veřejných mediálních prostředcích. Předpokládá se, že v dnešní době už je v každé menší obci 

místní rozhlas, který v případě potřeby informuje a upozorňuje obyvatele na blížící se 

povodňové nebezpečí a poskytuje případné informace o ochraně, průběhu a případně o 

evakuaci.  

Za další využitelný zdroj informací považuji i internet, jež nabízí velké množství 

užitečných odkazů a informací. Jedny z nejdůležitějších internetových stránek z hlediska 

protipovodňové ochrany jsou samozřejmě webové servery poskytující informace o počasí a o 

povodni, např. webové stránky ČHMÚ. 
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8.2.4 Povodňové prohlídky 

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, VD a v záplavových 

územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících 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. 

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, 

staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit 

zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve 

stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím [6]. 
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9 Mezinárodní spolupráce z hlediska protipovodňové 

ochrany 

Na projektu CEframe (Central European Flood Risk Assement – Koncepce harmonizace 

protipovodňové ochrany v přeshraničních povodních) se podílejí partneři z Rakouska, 

Slovenska, Maďarska a ČR. Za českou stranu je to Ministerstvo životního prostředí a právě 

Jihomoravský kraj. Hlavním partnerem je Dolnorakouská zemská vláda. Během tří let by měli 

být provedené práce v hodnotě 3,5 milionu eur, z toho 0,5 milionu eur je navrhováno k 

realizaci ne české straně hraničního povodí řeky Moravy a Dyje. V březnu 2009 v rámci 2. 

výzvy pro projekty z OP Central Europe byl projekt přihlášen ke spolufinancování z Evropské 

unie, které se pro ČR může pohybovat v maximální výši 85 % nákladů. 

Náplň projektu se zabývá sjednocováním přístupů povodňové ochrany a prevence na 

mezinárodním povodí Dunaje mezi státy Rakousko, ČR, Slovensko a Maďarsko. Za účelem 

ochrany před povodněmi by v ideálním případě neexistovaly hranice mezi zeměmi, protože 

jen na základě společného postupu v případě povodní mohou být chráněny lidské životy, 

infrastruktura a kulturní dědictví. Jednotlivé aktivity pracovních balíčků z většiny 

implementují Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik nebo se směrnicí úzce souvisejí. 

V březnu roku 2010 byl projekt schválen a byla podepsána smlouva o dotaci. Projekt byl 

formálně zahájen v dubnu roku 2010 a v následujících 36 měsících budou realizovány práce 

na tématech: 

1. Evidence aktuálního stavu úprav vodních toků a protipovodňových opatření, 

2. Aktualizace záplavových území včetně vyhodnocení scénářů povodňových nebezpečí, 

3. Evidence potenciálních povodňových škod, 

4. Stanovení povodňových rizik, 

5. Posouzení možných variant řešení a návrh plánů pro zvládání povodňových rizik. 

Na realizaci tohoto projektu spolupracují Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. 

pobočka Brno, Povodí Moravy s. p. a ČHMÚ a je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj [11]. 
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10 Závěr 

Cílem práce bylo popsat a zhodnotit současnou protipovodňovou ochranu na území ORP 

Znojmo. Součástí toho bylo také navrhnout případná zlepšení protipovodňové ochrany na 

tomto území. 

Po otevřených diskuzích s odborně způsobilými osobami a podrobným prozkoumáním 

možností a charakteru celého území ORP Znojmo, lze považovat součastný stav 

protipovodňové ochrany jako vyhovující. V již provedených opatřeních se během zkoumání 

daného území neprojevil žádný podnět, který by naznačoval, že by se protipovodňová 

opatření na tomto území mohla nějak výrazněji vylepšit. Samozřejmě vždy existuje nějaký 

technický zlepšující zásah, který přichází společně s dobou a jejími možnostmi. 

Na základě získaných poznatků bych jako další protipovodňová opatření navrhla 

pravidelnější odtěžování nánosů na dně toků, konečné vybudování ochranných zdí a hrází, 

vymezení aktivní zóny toků a snížení hladiny vody v nádržích. Tato opatření se svojí 

efektivností jeví jako nejvíce podstatná díky jejich dobrému vlivu na průběh povodně, na 

životní prostředí, na majetku a životech obyvatel. Opatření se vzájemně synergizují a čím více 

jich je na toku zřízeno, tím je ochrana proti povodním důslednější a o hodně odolnější. 

Některá opatření by měla být samozřejmostí a pro účastníky povodní automatická. Více 

náročná opatření jsou již prověřena většími průtoky a dnes víme, že odolají bez problémů.  

Tato práce bude využita jako podkladový materiál pro další studie zlepšení protipovodňových 

opatření pro ORP Znojmo. 
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Příloha č. 1 Přehled výstražného varování obyvatelstva při vzniku přirozené povodně 

Tón sirény Délka tónu Varovný signál Činnost obyvatelstva 

Kolísavý 140 vteřin 

Všeobecná výstraha 
(hrozí vznik přirozené povodně)  

 
Zazní verbální informace z 

elektronické sirény: 
"Všeobecná výstraha, všeobecná 

výstraha, všeobecná výstraha. 
Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. 
Všeobecná výstraha, všeobecná 
výstraha, všeobecná výstraha."  

 
Možné tísňové informace:  

 
Vážení spoluobčané, na základě 

rozhodnutí povodňového orgánu 
obce, byl v obci vyhlášen druhý 

stupeň povodňové aktivity - stav 
pohotovosti.  

 
Vlivem dlouhotrvajících dešťů 

(oblevou, rychlým tání sněhu atd.) 
a v důsledku nepříznivé 

předpovědi počasí na nejbližší dny 
vyzýváme všechny občany bydlící 
v záplavovém území, aby zahájili 

opatření ke své ochraně před 
povodní podle povodňových 

plánů.  
 

Vážení spoluobčané, na základě 
rozhodnutí povodňového orgánu 

obce, byl v obci vyhlášen třetí 
stupeň povodňové aktivity - stav 

ohrožení.  
 

Vážení spoluobčané, v důsledku 
bezprostředního ohrožení 

přirozenou povodní na základě 
rozhodnutí povodňového orgánu 

obce je  
vyhlášena evakuace v obci… 

Zahájit vlastní činnost k ochraně zdraví, 
životů, majetku, zvířat a k případné 
evakuaci.  
 
Při vyhlášení stavu pohotovosti:  
- zajistit si poslech hromadných 
sdělovacích prostředků,  
- řídit se příkazy povodňových orgánů, 
policie a záchranářů,  
- aktivně se zapojit do ochrany před 
povodní, podle pokynů povodňových 
orgánů, policie a záchranářů,  
- informovat se o způsobu a místě 
evakuace,  
- připravit si pytle s pískem a další těsnící 
materiál na utěsnění nízko položených 
dveří, oken, odpadních potrubí atd.  
 
Při vyhlášení stavu ohrožení:  
- připravit evakuační zavazadlo pro celou 
rodinu a vozidlo,  
- přemístit cenný nábytek, potraviny a 
nebezpečné látky do vyšších pater,  
- připravit vyvedení hospodářských zvířat,  
- připravit rodinu a domácí zvířata k 
evakuaci,  
- odstranit nebo řádně zajistit snadno 
odplavitelný materiál,  
- při zaplavování domu odpojit přívod 
elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod 
plynu a vody.  
 
Při vyhlášení evakuace:  
- upozornit sousedy a v případě potřeby 
jim pomoci při evakuaci,  
- zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní  
přívod elektrického proudu, plynu a vody, 
zabezpečit okna,  
dveře a nebezpečné látky),  
- vzít si evakuační zavazadlo pro rodinu  
- je-li vozidlo, použít ho,  
- přesunout se do prostoru shromaždiště. 
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Příloha č. 2 Přehled výstražného varování obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně 

Tón sirény Délka tónu Varovný signál Činnost obyvatelstva 

Kolísavý 140 vteřin 

Všeobecná výstraha  
(hrozí - li vznik zvláštní povodně)  

 
Zazní verbální informace z 

elektronické sirény: 
"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 
zátopové vlny. Ohrožení zátopovou 

vlnou. Sledujte vysílání Českého 
rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 
nebezpečí zátopové vlny."  

 
Možná tísňová informace:  

 
Vážení spoluobčané, na základě 

rozhodnutí povodňového orgánu 
obce, byl v obci vyhlášen třetí stupeň 
povodňové aktivity - stav ohrožení na 

vodním díle (.....) a hrozí vznik 
zvláštní povodně.  

 
 
 
 

Všeobecná výstraha  
(při vzniku zvláštní povodně)  

 
Zazní verbální informace z 

elektronické sirény: 
"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 
zátopové vlny. Ohrožení zátopovou 

vlnou. Sledujte vysílání Českého 
rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 
nebezpečí zátopové vlny."  

 
Možná tísňová informace: 

Vážení spoluobčané, v důsledku 
bezprostředního ohrožení zvláštní 

povodní na základě rozhodnutí 
povodňového orgánu obce je 
vyhlášena evakuace v obci... 

Připravit se k územní evakuaci 
 
 
Zahájit vlastní činnost k ochraně zdraví, životů, 
majetku, zvířat a k případné evakuaci.  
 
 
 
 
Při hrozbě vzniku zvláštní povodně:  
- zajistit si stálý poslech hromadných 
sdělovacích prostředků,  
- informovat se o rozsahu zaplavení, času 
příchodu čela povodňové vlny, předpokládané 
doby zaplavení,  
- informovat se o způsobu a místě evakuace, 
prostoru soustředění, trasách evakuace,  
- připravit evakuační zavazadla pro celou 
rodinu, vozidlo, atd. 
- připravit evakuaci hospodářských zvířat, 
- připravit se k okamžité evakuaci. 
  
 
 
 
Při vyhlášení evakuace:  
- upozornit sousedy a v případě potřeby jim 
pomoci při evakuaci, 
- uvolnit hospodářská zvířata v ohroženém 
území, 
- okamžitě zanechat veškerou činnost a zahájit 
přesun na místo, které nebude ohroženo 
zvláštní povodní,  
- co nejdříve se přesunout do evakuačního 
prostoru nebo prostoru soustředění,  
- zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní přívod 
elektřiny, plynu, vody, zabezpečit okna, dveře, 
nebezpečné látky, je - li dostatek času). 



 

 

 

Příloha č. 3 Půdní druhy na území Jihomoravského kraje 

 



 

 

 

Příloha č. 4 Seznam nedostatečně chráněných obcí na území ORP Znojmo 

Název obce 
Název vodního toku 
protékajícího obcí 

Správce 
toku 

Obce na tocích Povodí Moravy, s. p. 

Blížkovice Jevišovka PM 

Boskovštejn Jevišovka PM 

Dyjákovice neprotéká žádný není 

Grešlové Mýto Jevišovka PM 

Hevlín neprotéká žádný není 

Hrádek neprotéká žádný není 

Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovka PM 

Lubnice Želetavka PM 

Střelice Jevišovka PM 

Vranov nad Dyjí Dyje PM 

Výrovice Jevišovka PM 

Znojmo Dyje PM 

Obce na tocích ZVHS a Lesů ČR, s. p. 

Hluboké Mašůvky Plenkovický potok LČR 

Horní Břečkov Březinka ZVHS 

Plenkovice Plenkovický potok LČR 

Podhradí nad Dyjí Křeslický potok LČR 

Střelice potok Nedveka LČR 



 

 

 

Příloha č. 5 Rekonstrukce VD Znojmo – úpravy na funkčním objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 


