
Seminář „Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před 
povodněmi“ –

Ing. Marek Viskot – vodohospodářský dispečink Povodí Moravy,s.p.



Správci vodních toků – územní působnost



Povodí Moravy, s.p. 

Povodí Moravy – základní data
- plocha 21 133 km2,  6 krajů,  cca 2.9 mil. obyvatel, 

Brno



Povodí Moravy, s.p. 

Povodí Moravy, státní podnik

založen v roce 1967

ředitelství v Brně

Adresa:

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
601 75  Brno
Česká republika

tel.   +420  541637111
fax   +420  541211403

http://www.pmo.cz



Povodí Moravy, s.p. 

3 závody - Dyje (9 provozů)
- Horní Morava (4 provozy)
- Střední Morava (4 provozy)



Okruh hlavních úkolů Povodí Moravy, s.p. 

Odběry povrchových vod 
– zásobování pitnou vodou
– zásobování vodou užitkovou 
Úkoly povodňové ochrany

Dispečerský graf 

Odběr Qvod. = 0.160 m 3/s Přehrada Hubenov
s regulací v suchém období

 m n.m. Výškový systém: Jadran
524,82 Koruna vlnolamu
524.50 Mezní bezpečná hladina MBH = kritická hladina

524.00 Koruna hráze
523,31 kóta  levobřežní terénní sníženiny pro převádění povodní

523.10 Max. bezpečnostní hladina

522.50 Přeliv = max. zásobní hladina Retenční prostor neovladatelný 0.670 mil. m 3

522.00 MZP=0.013m3/s Qvod.= 0.160 m 3 /s 522.00 REGULACE č .1
521.40 521.40

521.00
REGULAČNÍ  STUPEŇ  č. 2 ODBĚRY:

520.00 do toku MZP = 0.008 m 3 /s

519.2 Qvod.= 0.160 m 3 /s

Povodí Moravy, s.p.

Úkoly povodňové ochrany
– přirozené povodně
– zvláštní povodně 

(narušení hrází vodních děl)

Ochrana jakosti vody

519.2 Qvod.= 0.160 m 3 /s

519.00
518.60 518.6

518.00 ODBĚRY: do toku MZP = 0.008 m 3 /s   REGULAČNÍ  STUPEŇ  č. 3
Qvod.= 0.150 m 3 /s 517.40

517.00 516.60

516.60 ODBĚRY:

516.00    REGULAČNÍ  STUPEŇ  č. 4 do toku MZP = 0.008 m 3 /s

515.30 hlad. stálého nadržení Qvod.= 0.140 m 3 /s

515.00
Objem zásobního prostoru 515.30 - 522.50 m  n.m.

514.00 2.395 mil. m 3

513.00

512.00

511.00 Objem prostoru stálého nadržení 0.670 mil. m 3

510.00

509.00

508.00

507.00

506.00

505.00 Dno údolí



Povodí Moravy, s.p.

Délka vodních toků:  3988,5 km

Délka ochranných hrází: 1245 km

MVE: 14

Plavební kanál: 21 km a 13 plavebních  

komor

Jezy: 204



Vranov

Povodí Moravy,s.p.  

VD Nové Mlýny - dolní

34 PŘEHRAD (15 VODÁRENSKÝCH) – ve správě Povodí Moravy 28 
 
 
celkový objem                      602 mil.m3 
ochranné objemy                   95 mil. m3 
zásobní objemy               335 mil. m3 
stálé objemy                        172 mil.m3 
 



Povodí Moravy,s.p.  

Nádrže je možno rozdělit na dvě soustavy:
- Dyjsko – svratecká soustava – např. VD Vranov, VD Znojmo,           
VD  Nové Mlýny, VD Vír, VD Dalešice – Mohelno, VD Brno atd. 

- Moravní soustava – VD Slušovice, VD Bystřička, VD  Karolínka ,     
VD Luhačovice atd.





Povodí Moravy,s.p.  

120 JEZŮ - významně mohou ovlivnit průchod povodní,
+  cca 250 dalších objektů 



Povodí Moravy -
67 obcí s rozšířenou působností

Povodí Moravy,s.p.  



06/1987
05/1985

07/1997

povodí M oravy,
Svratka, Svitava

Povodně  s průtoky
přesahujícími Q 100
v období 1965-2005

Povodně

2010

05/2010

Významné povodně 
od roku 1965

08/2002

06/1970
K yjovka

Jihlava, O slava,
B alinka, M . Dyje

Dyje

K yjovka,
T rkm anka

Dřevnice

07/1972

Vlára, O lšava

Dyje06/2006

03-04/2006
Dyje



Od roku 1965 až do r. 2010:   53 povodňových epizod

Bez povodní bylo v tomto období jen 13 roků (ze 42).  

3 povodně v jednom roce se vyskytly v r. 1970, 1982, 1985 a 
1986, dvě velké povodně 2006 (VD Vranov). 

Statistika povodní v povodí Moravy po r. 1965

Povodně

1986, dvě velké povodně 2006 (VD Vranov). 

Z hlediska ztrát na životech je černým rokem 
v povodí Moravy r. 1970, kdy zahynulo při zaplavení dolu 
v Šardicích 37 lidí a následuje rok 1997 s 25 mrtvými. 

Z hlediska materiálních škod  je jednoznačně 
nejhorším rokem rok 1997 
a následují roky 2010, 2006, 1987, 2002, 1972, 1986 atd.



Škody na majetku ve správě Povodí Moravy  
v období 1965-2008 v přepočtu na cenovou úroveň roku 2004
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POVODÍ MORAVY, s.p.

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK

Vodohospodářské dispečinky (dále VHD) jsou  budovány od roku
1967 jako informační, organizační a řídící centrum a centrum
krizového řízení správců toků a vodních děl.



tel.č. nepřetržité služby vodohospodářského dispečinku:

541 21 17 37

PŘENOS INFORMACÍ

541 637 250 – pouze v pracovní době VHD

Za povodní jsou všechny hovory nahrávány.



Jednotlivé odborné činnosti VHD jsou zajišťovány :

• v pravidelném denním režimu - sběr dat, bilance, 
vyhodnocování, úpravy manipulací, vyjadřovací 
činnost ....

• v operativním režimu podle okamžité situace  -
povodně, ledy, havárie ....

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK

•v režimu plánované přípravy, řešení a zpracování
- manipulační řády, 
- budování a rozvoj sítě monitorovacích stanic, 
- havarijní plány, 
- spolupráce na zpracování povodňových plánů, 
- plány krizové připravenosti, havarijní plán
- záplavová území, zvláštní povodně
- informační systémy .......



g)   zajištění havarijní a povodňové služby 
  

h)   trvalá služba Povodí Moravy pro veřejnost 
  
i)     hydrologie 
  
j)     poskytování informací (odborné firmy, média, veřejnost) 
 

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK

 
k)   vyjadřovací činnost pro podporu státní správy 
 
l)     manipulační řády, havarijní plán, plán krizové připravenosti, 
 
m)   záplavová území, zvláštní povodně atd. 



Vodohospodářský dispečink

Vodohospodářský 
dispečink řídí 
manipulace na vodních 
dílech dle platných 
manipulačních řádů. 

V případě mimořádné 
manipulace povodní za manipulace povodní za 
nad rámec 
manipulačního řádu 
zajišťuje schválení od 
příslušného povodňové 
orgánu. 



MIMOŘÁDNÉ MANIPULACE

Pro zabezpečení oprav a 
rekonstrukcí vodních děl 
VHD projednává 
schválení manipulace na 
vodních dílech, když je 
pro opravu nutná 
manipulace, které je nad manipulace, které je nad 
rámec schváleného 
manipulačního řádu, příp. 
je zpracováván také 
povodňový plán stavby.

VD Vranov



MANIPULACE, HOSPODAŘENÍ S VODOU

Hospodaření vodou  na vodních dílech se provádějí 
podle platných manipulačních řádů, které jsou 
zpracovávány na vodohospodářském dispečinku pro VD 
I. – IV. kategorie

Základní předpis 
pro postupy a manipulace 
na vodních dílech:

MANIPULAČNÍ ŘÁD

Provozní postupy 
na vodním díle
předepisuje:
PROVOZNÍ ŘÁD 



Manipulační řád  je
-soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou 
-k jejímu účelnému a hospodárnému využití 
-podle povolení k nakládání s  povrchovými 
vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, 
-ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha 
a ledových jevů, 

MANIPULACE, HOSPODAŘENÍ S VODOU

a ledových jevů, 
-k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k 
zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti
vodního díla 

(§1 vyhlášky 195/2002)



Manipulační řády vodních děl

K čemu je MŘ?

Jasná pravidla pro manipulační postupy 
potřebuje:
- vlastník (provozovatel) vodního díl- vlastník (provozovatel) vodního díl
- osoba odpovědná za manipulaci
- dispečink, provoz
- vodoprávní úřad, povodňové komise
- uživatelé vodního díla a odběratelé



MŘ obsahují :
• veškeré povinnosti obsluhy pro manipulace a provoz v.d.

• určují kompetence pro operativní řízení

• stanovují závazné postupy a postupy rozhodování za 
mimořádných situací

• určují, kdy může být obsluha v.d. řízena jinými osobami

MANIPULACE, HOSPODAŘENÍ S VODOU

Soustřeďují - kompletní znalosti o vodním díle, zkušenosti z 
provozu za normálních i mimořádných  situací.

MŘ musí být sestaven tak, aby hrázný nebo jezný
mohl podle něj manipulovat sám i v případě, že
dojde k úplnému výpadku ve spojení nebo hrozí
nebezpečí z prodlení.



SUCHÁ OBDOBÍ, REGULAČNÍ OPATŘENÍ

Na vodních dílech se 
manipulace, odběry apod. řídí 
dispečerským grafem.

Dle úrovně hladiny v nádrži je 
postupně omezován odběr z postupně omezován odběr z 
nádrže, např. výše nalepšeného 
odtoku.

Dispečerský graf vzniká na 
základě vodohospodářského 
řešení nádrže, platných 
povolení k nakládání s vodami.



REGULAČNÍ OPATŘENÍ



Manipulační řády

Dispečerský graf Přehrada Letovice
m n.m.

362.90 Mezní bezpečná hladina
362.00

361.10 Max. bezpečnostní hladina
Retenční prostor neovladatelný

360.1 Přeliv = max. zásobní hladina
REGULAČNÍ  STUPEŇ  č. 1 Qk1 = 1,00 m3/s REGULAČNÍ  STUPEŇ  č. 1 Qk1 = 1,00 m3/s 

359.10 359.10 MQ pod v.d. = 0.100 m3/s
358.50

358.00 358.00 358.40

REGULAČNÍ  STUPEŇ č. 2
357.00 Qk2 = 0,860 m3/s 

MQ v Křetínce pod v.d.= 0.100 m3/s
356.00

355.00 Mezní předpouštění 355.00 355.00

354.00 354.00

353.80



Nádrž Brno - velikost odběrů a jejich zabezpečenost Pt v závislosti na výchozí hladině   
Zabezpečenost je stanovena dle trvání dodávek vody Pt v % za období 1931 - 2000
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230.00 m n.m.  Hladina zásobního prostoru

Brněnská 
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Přepočet do Bpv:                  

mínus 92 cm

Řešíme  také možná technická opatření, např.
k omezení poruchy - urychlené vypouštění nádrže 

následné dopady 
na odběry

REGULAČNÍ OPATŘENÍ
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Pt = 98%

Pt = 97%

Pt = 96%

Pt = 95%

95%

224.00 m n.m.  Hladina stálého nadržení

Přítoková řada 1931 - 2000 

je ovlivněna odběrem  VOV z Víru v množs tví do 1,1 m 3/s

Nastupuje režim nouzového 
zásobování vodou



Profily hlásné služby - kategorií A a B 
→→→→ monitoring Povodí  Moravy, s.p. 

vodní stavy na tocích             stavy na přehradách 
srážky

MONITORING  VODNÍCH  STAVŮ  A  SRÁŽEK

srážky

→→→→ monitoring ČHMÚ 

vodní stavy na tocích              srážky, počasí

ODBORNÉ POKYNY PRO HLÁSNOU SLUŽBU (ČHMÚ)



Proč monitoring a co měříme?

1) Sledování a vyhodnocování vodních stavů a srážek 
na tocích a vodních dílech 
• pro účely povodňové ochrany, 
• bilanční účely - zásobování vodou, 
• pro sledování kvality vody, 
• pro varovnou službu za mimořádných událostí

Automatický monitoring

• pro varovnou službu za mimořádných událostí

2) Vybrané jevy a parametry technickobezpečnostního 
dohledu

• pro zajištění bezpečnosti vodního díla

PM buduje monitoring od r. 1966 - začátky - pozorovatelé, 
vysílačky, telefonní hlásiče vodních stavů, po roce 1989 s 
přístupem k novým technologiím rozvoj velmi rychlý a velmi 
kvalitní síť měření – Internet.



Jedním z důvodů pro budování  automatického 
monitoringu
je povinnost uložená správcům povodí a správcům toků
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách

účastnit  se  hlásné  povodňové  služby, zejména
• sledovat  a  vyhodnocovat hydrologickou situaci v povodí,  
• podávat informace povodňovým orgánům,

Automatický monitoring

• podávat informace povodňovým orgánům,
• spolupracovat  s  ČHMÚ při  provádění předpovědní 
povodňové služby (§ 82-83) 

a povinnost uložená v § 84 vlastníkům vodních děl
„při  bezprostředním ohrožení  bezpečnosti vodních  děl a vývoji

směřujícím k  narušení jejich funkce  a  vzniku zvláštní povodně

varují příslušné povodňové  orgány, Hasičský  záchranný  sbor   

České  republiky a další subjekty“.



Automatický monitoring: 
 
 
V provozu je 86 
monitorovacích stanic na tocích 
s automatickým přenosem, 42 
srážkoměrů (přenos GPRS) 
 

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK - monitoring

 
Denně se vyhodnocují 
informace o průtocích z dalších 
vodoměrných 
a srážkoměrných stanic  
ČHMÚ. 
 
26 přehrad je sledováno trvale automatickým 
monitorovacím systémem vč. 
technickobezpečnostního dohledu (např. průsaky, 
vztlaky, pozorovací vrty atd.) 



VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK - monitoring



VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK - monitoring

Vybavení:

lať, čidlo –
tlakové, plovák,

srážkoměr, 
teploměr 
vzduchu, 

Limnigrafická stanice – VHD 
zajišťuje servis měření  PM,s.p.

vzduchu, 
přenosová 
jednotka atd.



Informace o vývoji a průběhu povodně - internet

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK - monitoring

MONITORING PM:  
- VODNÍCH  STAVŮ  

.  na tocích 

.  na přehradách

Aktuální informace: www.pmo.cz nebo www.voda.gov.cz

-SRÁŽEK
- JAKOST



Povodí Moravy,s.p. - internetové stránky

1. stupeň povodňové aktivity

2. stupeň povodňové aktivity

3. stupeň povodňové aktivity



Povodí Moravy,s.p. - internetové stránky



Vodohospodářský dispečink a  povodně

P o v o d n ě
Povodí Moravy, s.p. v povodňové ochraně plní úkoly:

⇒ správce povodí (§ 82) vodního zákona,

⇒ správce vodních toků (§ 83),

⇒ vlastníka vodních děl (§ 84).⇒ vlastníka vodních děl (§ 84).



Povodí Moravy,s.p. – dispečink

Povodí Moravy,s.p. 
(vodohospodářský 
dispečink) spolupracuje 
s ČHMÚ na 
předpovědní povodňové 
službě a je jedním z službě a je jedním z 
účastníků ochrany před 
povodněmi.



Vodohospodářský dispečink a  povodně

Během povodňové 
situace řídí manipulace 
na vodních dílech dle 
platných 
manipulačních řádů. manipulačních řádů. 

V případě mimořádné 
manipulace nad rámec 
manipulačního řádu 
zajišťuje schválení od 
příslušného povodňové 
orgánu. 



POVODNĚ – přenos informací

Metodický pokyn č.15/2005 odboru ochrany vod MŽP k 
zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.  

Účelem pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní 
povodňové služby prováděné podle zákona č.254/2001 Sb., o 
vodách v platném znění.

Přílohou jsou dvě schémata:

- přenos informací předpovědní povodňové služby

- přenos informací předpovědní a hlásné povodňové služby



PŘENOS INFORMACÍ MIMO POVODEŇ:

POVODNĚ – přenos informací



POVODNĚ

PŘENOS INFORMACÍ O PRŮBĚHU POVODNĚ:

Změna manipulací



•VHD oznamuje jednotlivé stupně povodňové aktivity v 
hlásných profilech na tocích dle uvedeného předchozího 
schématu, tj. KÚ, ORP a KOPIS HZS ČR.   

OBCE NEVYROZUMÍVÁME O SPA na vodních    

tocích!!!

PŘENOS INFORMACÍ z VHD

Za informování jednotlivých obcí je odpovědna příslušná 
obec s rozšířenou působností, za informování fyzických a 
právnických osob je odpovědna obec.



Povodí Moravy, s.p.  - správce povodí 

Správci povodí (VHD) v rámci plnění dalších úkolů při ochraně před 
povodněmi :

a)     zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, obcí, firem

b) spolupracují  na  povodňových plánech krajů

c)    poskytuje  odbornou,  technickou a organizační podporu činnosti c)    poskytuje  odbornou,  technickou a organizační podporu činnosti 
povodňovým komisím

d)    zabezpečuje dokumentování průběhu povodně

e)    po  povodni vyžaduje zprávy od povodňových orgánů ORP  a správců 
vodních toků, zpracovává souhrnnou  zprávu  za povodí a předkládá ji 
Ministerstvu životního prostředí a povodňovým orgánům krajů.



Souhrnná zpráva o povodni - grafy

VD Vír  březen-duben 2006
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Souhrnná zpráva o povodni – rozlivy, fotodokumentace



Jak se o nastupující povodni dozvíme?

Předpovědní a hlásná povodňová služba (PHPS)
PHPS informuje povodňové orgány, popřípadě orgány a organizace o možnosti vzniku povodně a
o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj
povodně, zejména o srážkách, vodních stavech nebo průtocích ve vybraných profilech.
Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správcem  
povodí, t.j. v rámci JmK ČHMÚ – pobočka Brno a Povodí Moravy, s.p

Obec tuto výstrahu obdrží zpravidla prostřednictvím:
operačního a informačního střediska HZS kraje, nebo
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, neboobecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo
na základě vlastního zjištění (internet, sdělovací prostředky,
hlásný profil kat. C, apod.).

Po obdržení výstrahy (týkající se povodní) se doporučuje:
věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí,

upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich
případnou dosažitelnost,

informovat hlídkovou službu obce, apod.



VHD dostává od ČHMÚ všechny výstrahy a informační 
zprávy– např. na povodně, sucho, sněhové jazyky apod.

Výstraha má určitou dobu 
platnosti a platí pro určité 
území.

Výstrahu přeposílá HZS ČR 

Výstrahy ČHMÚ

Výstrahu přeposílá HZS ČR 
nebo vyšší povodňový orgán.

Výstrahy jsou také dostupné na 
www.chmi.cz - Výstrahy.



Jak se o nastupující povodni dozvíme?

Hlídková a hlásná služba
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové 
orgány obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci 
ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují 
povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Způsob provádění hlídkové a hlásné povodňové služby:
tuto činnost zajišťují povodňové orgány jednotlivých povodní tuto činnost zajišťují povodňové orgány jednotlivých povodní 
ohrožených měst a obcí prostřednictvím povodňových hlídek dle svých 
povodňových plánů, 

podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní 
povodňové služby postoupené jednotlivý obcím ze strany HZS ČR, 
povodňového orgánu obce s rozšířenou působností  nebo vlastní 
poznatky a informace o možném vzniku povodně.



Stupně povodňové aktivity

Zahájení činnosti povodňové komise obce, dosažení jednotlivých stupňů
povodňové aktivity se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového
deníku (!) a musí se vyrozumět (!):

povodňový orgán obce ležící níže po toku,
povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
fyzické a právnické osoby ohrožené povodní na území obce,
KOPIS HZS ČR,
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
dotčený správce toku.





Pro hromadné vyrozumívání se využívá informačního systému 
krizového řízení JMK  EMOFF - systém hromadně rozešle SMS 
a emaily.
Na území JMK se o aktuálnost kontaktů na uvedené osoby starají 
sami zařazené osoby, tzn. kdo nenahlásí změnu, nedostane 
informaci. PM není odpovědné za nedoručení zprávy.

EMOFF - vyrozumívání

EMOFF se využívá hlavně na informování o manipulacích na 
vodních dílech za povodní. 

Na ostatní krajích jsme si sami vytvořili seznam, hlášení se provádí 
v souladu s manipulačními řády.  



Srážkoodtokový model HYDROG :
v současné době provádíme přípravu a testování modelu s porovnáváním s 
reálnými průtoky. HYDROG bude hlavně využíván při povodňových 
situacích.

- spolupráce s ČHMÚ na předávání dat do HYDROGU – modelování přítoků 
do některých nádrží. 

HYDROG



Povodňové schéma
Na internetových stránkách Povodí Moravy, s.p. se  během povodní 
objevují aktuální informace o stavech a průtocích na tocích a nádržích ve 
správě PM, s.p. také ve formě schématu území, které je ve správě Povodí 
Moravy,s.p. Toto schéma je přikládáno k informační zprávě.

Povodí Moravy,s.p. - internetové stránky





Přístup na data o průtocích pomocí 
mobilního telefonu

Prezentace dat Stavů a průtoků přes WAPové služby 
mobilního telefonu.. První verze je dostupná přes 
mobilní telefon na adrese www.pmo.cz/wap.
Jedná se o jednoduše a přehledně seřazené informace 
stavů a průtoků z limnigrafických stanic jednotlivých 
závodů PM. Informace textového charakteru jsou 

Povodí Moravy,s.p. – informace 

závodů PM. Informace textového charakteru jsou 
prezentovány tak, aby bylo možno prohlížet data ze 
všech mobilních přístrojů s aktivovanou datovou 
službou. 
V případě zvýšených stavů je u hodnot hladiny 
zobrazen konkrétní stupeň povodňové aktivity. Dále 
je možné využít aktuální seznam stanic s dosaženým 
stupněm povodňové aktivity, což např. při povodni 
usnadní práci a urychlí přístup ke kritickým profilům. 
V neposlední řadě jsou součástí stránek i kontaktní 
telefony.



Povodňový hlásný profil kat. C

Pro činnost povodňového orgánu obce je vhodné (přímo žádoucí) zřídit si na
vodních tocích protékajících územím obce povodňový hlásný profil kategorie C.

V hlásném profilu se určí dle podmínek toku v obci (např. úroveň, kdy tok vybřežuje 
apod.) jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Tento profil se osadí:
vodočetnou latí, na které se vyznačí
stupně povodňové aktivity (dále SPA),
SPA se vyznačí v profilu přímo barvami,SPA se vyznačí v profilu přímo barvami,
v profilu se osadí barevné pásky z plechů

Barvy (doporučují se reflexní) SPA:
I. SPA – zelená,
II. SPA – žlutá,
III. SPA – červená.

Vodohospodářský dispečink zajišťuje na požádání 
odbornou pomoc obcím při zřizování hlásných profilů 
kat.C



Ochrana před povodněmi - ledové jevy

Nebezpečí povodně může
vzniknout i vlivem ledochodů a
tvorby ledových bariér (ledové
jevy), kdy voda může vybřežovat
z koryta i při nízkých průtocích a
tím zaplavovat území kolem
vodního toku.vodního toku.

VHD koordinuje, řídí a
organizuje ve spolupráci se

závody,provozy a 
povodňovými

orgány zásahy mechanizací na
vodních tocích.



Ochrana před povodněmi - ledové jevy

Monitoring vodních 
stavů na tocích v zimním 
období - ovlivnění 
ledovými jevy!

Dosažení stupňů 
povodňové aktivity 
vlivem ledové bariéry.



Ochrana před povodněmi - ledové jevy

Přehledné grafy a tabulky na 
internetu - v poznámkách se 
ošetří ovlivnění ledy - ale jen 
informativně.

PM má vytipovaná místa, kde 
nejčastěji dochází k ledovým 
bariérám v tocích.



Ochrana před povodněmi - ledové jevy

Na internetových stránkách www.pmo.cz je uveřejňováno zimní 
zpravodajství – zásoby vody ve sněhu, tloušťka ledu apod.



Ochrana před povodněmi - ledové jevy



Ochrana před povodněmi - ledové jevy



Ochrana před povodněmi - ledové jevy

Řeka Morava u soutoku s Dyjí - 2002, 2003



Ochrana před povodněmi - ledové jevy



Ochrana před povodněmi - ledové jevy



Zpracovává vlastní “Plán krizové připravenosti”

Spolupracuje na zpracování krizových plánů krajů

PM v systému krizového plánování a řízení

Krizový technický štáb , řídí generální ředitel 
Povodí Moravy,s.p.
Pohotovostní oddíl

Spolupracuje na zpracování krizových plánů krajů

PM dodává na základě smluv s AČR mobilizační 

dodávku – zabezpečení odběrů nebo rychlé 

snížení hladiny v nádrži. 



Sypaná hráz přehrady na Bílé Desné se v září
roku 1916 protrhla a zaplavila obec Desnou.
Zahynulo 62 lidí, 33 domů zničila voda zcela
a 69 bylo vážně poškozeno.

NARUŠENÍ HRÁZÍ VÝZNAMNÝCH VODNÍCH 
DĚL SE VZNIKEM ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ 
(vodní díla I. - III. kategorie z hlediska bezpečnosti)

Zvláštní povodně pod vodními díly

    Foto: Ing. Jandora

VHD vede agendu zvláštních povodní.



Znojmo

Zvláštní povodně pod vodními díly

Vír I. Karolínka

V povodí Moravy je 34 přehrad (15 je vodárenských)

- ve správě PM je 28, z toho je 26 přehrad zařazeno

z hlediska bezpečnosti do I.-III. kat.

Pro VD I.- III. kat. se řeší zvláštní povodně



Zvláštní povodně pod vodními díly



PM v systému krizového plánování a řízení

Postupové doby čela zvláštní povodně (průlomové vlny) při poruše hráze VD Vranov 
a rychlost postupu přirozené povodně údolím Dyje od Vranova po VD Nové Mlýny

2400

2640
Postupové doby přirozených povodní korytem Dyje
Průměrné rychlosti:
VD Vranovem VD Znojmo, 42,3 km: 1,9 1,2 m/s (7,1 4,2 km/hod)

Podélný spád                               2.0%o            1.4%o                                            
0,4%o

40 hod

Příklad : Postup povodní pod přehradou Vranov

Pro varovný systém a záchranné práce (evakuaci) 
potřebujeme znát postupové rychlosti povodní 
(přirozených i zvláštních)
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10 hod.

Zvláštní povodeň - postup čela průlom. vlny

20 hod.

Postup kulminace průlom. vlny

VD Znojmo Hevlín LG, 37,3 km:      1,1 0,7 m/s (4,1 2,5 km/hod)
Hevlín LG vtok do VDNM, 20,0 km: 0,9 0,6 m/s (3,3 2,2 km/hod)
Rychlost povodně  je vždy ovlivněna více faktory (průtok, vegetace, 
zámrz, nasycenost povodí, množství unášených plavenin atd.). 
Po vybřežení do terénu se průchod povodně výrazně zpomaluje.

Postup povodně v 
srpnu 2002

Střední 
hodnoty 
postupu 
povodně

30 hod. 
hod.



Povodí Moravy, s.p.

Dotazy
Diskuze
Internetové a e mail. adresy: 
http://www.pmo.cz/
e mail: viskot@pmo.cz


