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Bc. Linda GREMLICOVÁ 
 
Modelování scénáře zvláštní povodně 
 
Anotace  
 
Tématem studie je tvorba scénáře pro zvláštní povodeň, která by mohla nastat pod vodním 
dílem Hvězda, což je vodní dílo nacházející se v místě mého bydliště, tedy v obci Třebovice 
v Pardubickém kraji. Časté srážky a povodně jimi způsobené jsou v našim zeměpisných 
šířkách častým jevem. Jsem přesvědčena si, že vypracování tohoto scénáře by mohlo 
následně pomoci starostům obcí, složkám integrovaného záchranného systému a dalším 
osobám při řešení takové mimořádné události, která může následně přerůst až v krizovou 
situaci nejen v místě mého bydliště, ale téměř kdekoli v České republice.  
 
Klíčová slova  
 
Zvláštní povodeň, vodní dílo, narušení, připravenost, scénář. 
 
Summary 

 
The topic of the study is the creation of a scenario for a special flood that could occur under 
the waterworks Hvězda, which is a waterworks located in my place of residence, ie in the 
village of Třebovice in the Pardubice region. Frequent rainfall and floods caused by them are 
common in our latitudes. I am convinced that the elaboration of this scenario could 
subsequently help mayors, components of the integrated rescue system and other persons 

in dealing with such an emergency, which may subsequently escalate into a crisis situation 
not only in my place of residence, but almost anywhere in the Czech Republic. 
 
Keywords 
 
Special flood, waterworks, disturbance, preparedness, scenario. 
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Úvod 
 
Jako téma své studie jsem zvolila tvorbu scénáře pro zvláštní povodeň, která by mohla nastat 
pod vodním dílem Hvězda, což je vodní dílo nacházející se v místě mého bydliště, tedy v obci 
Třebovice v Pardubickém kraji. Cílem mé studie je vytvořit scénář zvláštní povodně 
způsobené protržením části hráze vodního díla. Tato skutečnost může nastat téměř kdykoli, 
protože časté srážky a povodně jimi způsobené jsou v našim zeměpisných šířkách častým 
jevem. Myslím si, že vypracování tohoto scénáře by mohlo následně pomoci starostům obcí, 
složkám integrovaného záchranného systému a dalším osobám při řešení takové mimořádné 
události, která může následně přerůst až v krizovou situaci nejen v místě mého bydliště, ale 
téměř kdekoli v České republice.  
 
Výskyt zvláštních povodní u vodních děl I. a II. kategorie je u nás v České republice velmi 
ojedinělý. V minulých dvou až třech stoletích docházelo spíše k postupnému protržení hrází  
u rybníků, které byly zahrnuty do III. a IV. kategorie. Zkušenosti z posledních let ukazují,  že 
mnohdy podceňovaná údržba a pravidelná kontrola hrází rybníků je jedna z příčin jejich 
protržení, kdy následně dochází i ke ztrátám na životech, poškození a devastaci majetku  
a někdy i ke zničení celých obcí. To potvrzuje i vyhodnocení povodní z roku 2002, kdy  
u vodních děl I. a II. kategorie porušení stability hrází nebylo zaznamenáno, ale došlo  
k porušení stability nebo narušení hrází u vodních děl III. kategorie v 10 případech  
a u vodních děl IV. kategorie v 410 případech. 

 
Základní pojmy 
 
Zvláštní povodeň 

 
Zvláštní povodeň je způsobená poruchou na vodním díle, která může vést ke vzniku kritické 
situace na hrázi vodního díla, nebo až k havárii (protržení) hráze vodního díla a vzniku krizové 
situace. Rozeznávají se tři typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může 
nastat při stavbě nebo provozu vodního díla: 
 

 Zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla (ZVP 1). 
 Zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo 

výpustných zařízení vodohospodářského díla – neřízený odtok vody (ZVP 2). 
 Zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodohospodářského díla prostřednictvím nezbytného mimořádného 
vypouštění vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení 
bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla 
(ZVP 3). 

 
Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek teroristické anebo vojenské činnosti.  

 
Průtoková vlna  
 
Průtoková (průlomová) vlna při zvláštní povodni vyvolává prudké zvýšení průtoků a vodních 
stavů způsobené poruchou vodního díla, nouzovým řešením kritické situace na vodním díle, 
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jeho protržením anebo jinými vlivy. Je charakteristická vysokou rychlostí (až 50 km/hod), 
značnými destruktivními účinky (zničení mostů, železnic, cest, budov, ochranných hrází  
a přehrad), mohutnými průtoky (významně převyšující hodnoty tzv. staleté povodně), 
ohrožením rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená záplavová území při 
přirozených povodních) a vysokou pravděpodobností ohrožení lidských životů v záplavovém 
území. Graficky se vyjadřuje v podobě hydrogramu ve vybraném profilu vodního toku. 
 
Území ohrožené zvláštní povodní 
 
Za území ohrožené zvláštní povodní se považuje území, které může 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 územím se postupuje podle územně příslušného 
povodňového plánu. Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem. 
 
Technicko-bezpečnostní dohled (TBD) 
 
Technicko-bezpečnostním dohledem je chápána odborná činnost ke zjištění technického 
stavu vodního díla z hlediska jeho bezpečnosti, stability, možných příčin, poruch a návrhů 
opatření k nápravě. Provádí se zejména pozorováním vodního díla, měřením jeho deformací 
se zpracováním a hodnocením výsledků ve vztahu k předem určeným mezním hodnotám 
nebo kritickým hodnotám, předpokladům stanovených projektem, poznatkům z výstavby, 
technickobezpečnostních prohlídek a dosavadního provozu vodního díla.  

 

Systémy řízení rizik  
 
Organizace a ochrana před přirozenými i zvláštními povodněmi v České republice probíhá ve 
dvou systémech, v systému tzv. nouzového a krizového řízení. 
 
Systém tzv. nouzového řízení 
 
V rámci nouzového řízení je ochrana před povodněmi řízena povodňovými orgány, které ve 
svém území působnosti zabezpečují přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci  
a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím 
bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly ostatních účastníků ochrany 
před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Postavení  
a činnost povodňových orgánů jsou specifikována ve dvou časových úrovních, a to mimo 
povodeň a po dobu povodně.  
 
Mimo povodeň jsou povodňovými orgány:  
 

 orgány obcí; 
 obecní úřady obcí s rozšířenou působností; 
 krajské úřady; 
 Ministerstvo životního prostředí České republiky. 
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K těmto orgánům lze zařadit i Ministerstvo vnitra České republiky, kterému přísluší 
zabezpečení příprav záchranných prací.  

 
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:  
 

 povodňové komise obcí,  
 povodňové komise obce s rozšířenou působností,  
 povodňové komise krajů  
 Ústřední povodňová komise. 

 
Povodňové komise zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné složky k plnění 
mimořádných úkolů v době povodně. Povodňové komise mohou k plnění svých operativních 
úkolů vytvářet pracovní štáby. V době povodně, která svým rozsahem přesáhne územní 
obvod povodňového orgánu obce nižšího stupně, nebo v případech, kdy povodňový orgán 
nižšího stupně nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření a není vyhlášen 
krizový stav, převezme řízení ochrany před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně 
(obec s rozšířenou působností, krajský úřad nebo ústřední povodňový orgán – Ministerstvo 
životního prostředí).  
 
Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ohraně před povodněmi 
v daném území jsou zejména: 
 
 správci významných a drobných vodních toků; 
 vlastníci (uživatelé) nebo správci objektů na vodních tocích; 
 hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany; 
 útvary Policie České republiky; 
 složky Armády České republiky;  
 orgány ochrany veřejného zdraví; 
 organizace pověřená prováděním technicko-bezpečnostního dohledu; 
 další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky a těžkou 

mechanizací. 
 
Systém krizového řízení 
 
Druhým systémem je systém krizového řízení. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle 
zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, přejímá řízení 
ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný. V případech, 
kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, se povodňové komise 
stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední povodňová komise součástí Ústředního 
krizového štábu. 
 
Ve smyslu § 14, odst. 2 a 3, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů, na území kraje řídí přípravná opatření, koordinuje záchranné a likvidační práce  
a organizuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami  
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a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, hejtman kraje. Obdobné úkoly pro 
obce zákon stanoví obecnímu úřadu a starostovi obce. 
 
Ministerstvo zemědělství České republiky, které je věcně příslušné v oblasti vodního 
hospodářství, v rámci své činnosti za krizových stavů koordinuje jednotný postup krajů. 
Současně ve spolupráci s ÚKŠ koordinuje poskytnutí prostředků z pohotovostních zásob 
umístěných na území jiných krajů (nezasažených zvláštní povodní), na žádost krizového štábu 
kraje dotčeného krizovou situací. 
 
Vyhlášení konkrétního krizového stavu, doba jeho trvání a pravomoci orgánů krizového řízení 
jsou specifikovány územně a časově. 
 
Stav nebezpečí 
 
Stav nebezpečí se jako neodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě povodňového 
ohrožení ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a není možné odvrátit 
povodňové ohrožení běžnou činností povodňových orgánů a složek integrovaného 
záchranného systému. Pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje stav nebezpečí hejtman, 
v Praze primátor hlavního města Prahy. 
 
Nouzový stav 
 
Druhou variantou je nouzový stav, o jehož vyhlášení neprodleně žádá hejtman vládu, není -li 
možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí. Vláda v době trvání 
nouzového stavu na ohroženém území může na nezbytně nutnou dobu a  v nezbytně nutném 
rozsahu omezit ústavní svobodu občanů a je oprávněna v době trvání nouzového stavu 
vydávat opatření uvedená v §6 odst.2 krizového zákona. 

 
Právní a metodické předpisy 
 
Základní právní úprava 
 
Nejdůležitějšími zákony a jinými právními předpisy, které se zabývají a upravují problematiku 
zvláštních povodní jsou: 
 
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších 

předpisů; 
 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 12/2001 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou, ve znění pozdějších předpisů; 
 vyhláška č. 471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly; 
 vyhláška č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 

děl; 
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 vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému; 

 vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Metodiky a jiné dokumenty 

 
Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní  
 
Nejdůležitějším dokumentem, který se vztahuje k problematice zvláštních povodní je Plán 
ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Tento dokument je zpracováván na 
základě Metodického pokynu č. 14 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 
České republiky.  Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní je operačním 
plánem, respektive souborem dokumentů, které obsahují způsob zajištění včasných 
a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním 
díle, vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů, 
možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivizace povodňových a krizových 
orgánů, přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových 
záchranných prací na ohroženém území zvláštní povodní. Plán se zpracovává pro území 
ohrožené zvláštní povodní pod vybraným vodním dílem jako samostatný dokument. Plán se 
zpracovává pro všechna vodní díla I. až III. kategorie, která vzdouvají a akumulují vodu  
a mohou vyvolat zvláštní povodně. 
 
Metodické pokyny Ministerstva životního prostředí České republiky 
 
Mezi dalším významné dokumenty v této oblasti patří: 
 

 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky k posuzování 
bezpečnosti přehrad za povodní. 

 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky pro stanovení účinků 
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů. 

 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí České republiky 
pro zpracování plánu ochrany území pod vodními díly. 

 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí České republiky 
k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. 

 
Další dokumenty 
 
Ochrana před přirozenými i zvláštními povodněmi je zabezpečována také podle územně 
příslušných povodňových plánů  a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. Zároveň je 
zahrnuta i havarijních plánech krajů. Na ústřední úrovni je zvláštní povodeň podrobně 
rozpracována v Typovém plánu 13 – Narušení hrází významných vodních děl se vznikem 
zvláštní povodně. 
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Vymezení zájmového území – Třebovice v Čechách 
 
Geografická charakteristika 
 
Obec Třebovice se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí 
s rozšířenou působností je Česká Třebová. Obec leží v údolí řeky Třebovky severně od vodní 
nádrže Hvězda. Obec leží na významné železniční trati Česká Třebová – Bohumín. Asi 
kilometr od železniční stanice Třebovice se nachází Třebovický tunel, který patří k nejstarším 
v České republice. Byl vybudován 1845-1847. V roce 2005 byl zrušen z důvodu výstavby 
železničního koridoru. K 1. lednu 2018 bylo v obci evidováno 790 obyvatel. 
 
Hydrologické údaje 
 
Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce Třebovice je vodní tok Třebovka. 
Vodní tok Třebovka pramení blízko obce Koclířov v Českotřebovské vrchovině. Protéká 
obcemi Opatov, Třebovice, Rybník, městem Česká Třebová, Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí. 
Řeka se vlévá v Ústí nad Orlicí do toku Tiché Orlice. Celková délka toku Třebovky činí 41 km. 
Tok Třebovka je využíván i vodáky, splavuje se od České Třebové po soutok s Tichou Orlicí.  
 

Vodní dílo Hvězda 
 
Na území obce se nachází i vodní dílo Hvězda, které spadá do II. kategorie z hlediska 
technicko-bezpečnostního dohledu. Vodní dílo Hvězda je historickou nádrží postavenou 
v roce 1372 biskupem Albrechtem ze Šternberka na potoku Třebovka nad obcí Třebovice 
mezi obcemi Svitavy a Česká Třebová. Po katastrofálních povodních v roce 1997 byl v povodí 

Třebovky vybudován komplex protipovodňových opatření. Jedním z nejdůležitějších opatření 
je zvýšení retenční funkce rybníka Hvězda spočívající ve zvýšení hráze, obnově objektů  
a úpravách v zátopě. 
 
Vodní dílo Hvězda je zařazeno do II. kategorie z hlediska technicko – bezpečnostního 
dohledu a má zpracován a schválen manipulační řád, ve kterém je řešena problematika 
oprávnění k nařizování mimořádné manipulace. Vyhlašování stupňů povodňové aktivity 
z hlediska zvláštních povodní řeší Programu TBD č. 2 platný pro trvalý provoz od 1. srpna 
2007. 
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Možnosti vzniku zvláštní povodně na vodním díle Hvězda  
 
Existují celkem 3 možnosti vzniku zvláštní povodně na vodním díle Hvězda1. Jsou jimi: 
 
Narušení vzdouvacího prvku vodního díla (zvláštní povodeň typu 1) – Ke krizové situaci při 
provozu vodního díla může dojít při narušení vzdouvací konstrukce vodního díla, kde 
rozeznáváme šest variant:   

 
a) porušení hráze varianta I (povrchová eroze hráze při jejím přelití) – tato varianta může 

být reálná až při povodních, kdy počáteční hladina v nádrži přesáhne o 5 cm 
projektovanou výšku korunu nové části hráze, tj. na 424,65 m n. m. Počáteční hloubka 
nádrže v hrázi se předpokládá 0,03 m. Odtok během povodňové situace by byl pouze 
přelivy a spodní výpusti i požerák zůstanou uzavřené. Kulminace – 766 m3/s.  

b) porušení hráze varianta II (vnitřní eroze hráze při normální hladině) – vnitřní eroze hráze 
nebo podloží je druhou nejčastější příčinou destrukce sypaných hrází. Při hladině vody 
v nádrži na kótě 420,40 m n. m. a přítoku 0,67 m3/s se předpokládá počáteční velikost 
otvoru ve vzdušním líci hráze 0,03 m. Výškové umístění pak v úrovni horní hrany 
kamenné patky vzdušného svahu.  

c) porušení hráze varianty III (vnitřní eroze hráze při hladině PV 1000) – výchozí podmínky 

jsou obdobné jako u předchozí varianty. Hladina 424,24 m n. m., odtok z profilu hráze 
vodního díla je pouze přes přelivy a spodní výpusti. Kulminace – 455 m3/s.   

d) porušení hráze varianty IV (prolomení podloží hráze) – údolí Třebovky mezi městy 
Svitavy a Česká Třebová patří do jihovýchodní části České křídové tabule, a to na 
rozhraní poloh středního a svrchního turonu. Podle statistik riziko vzniku havárie 
v důsledku prolomení podloží výrazně klesá se stářím hrází. Pro původně historický 
rybník Hvězda, který byl založený v roce 1372, není prolomení podloží hráze 
pravděpodobné. 

e) porušení hráze varianty V (porucha stability, deformační poruchy, následky 
zemětřesení) – na základě zkušeností z období výstavby byla v případě Vodního díla 
Hvězda uvažována také deformační porucha hráze. V současné době se na hrázi 
neprojevují žádné poruchy (erozní rýhy, sesuvy, poklesy, průsaky) či jiné nepříznivé jevy, 
které by ohrožovaly celkovou stabilitu hráze. Lokalita se také nenachází v seismoaktivní 
oblasti, proto příčina poruchy a destrukce vlivem zemětřesení je vysoce 
nepravděpodobná.     

f) porušení hráze varianty VI (porušení hráze v důsledku mimořádné události) 
– mimořádné události, způsobené úmyslnou, násilnou či jinou srovnatelnou činností 
(letecké havárie, teroristické nebo vandalské akce apod.), představují také teoretické 
riziko možnosti vzniku ZVP 1 v důsledku porušení hráze. Tyto situace jsou však velmi 
náhodné a v případě Vodního díla Hvězda, s ohledem na  jeho parametry, velmi málo 
pravděpodobné. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebyla v tomto posudku 
kvantifikace parametrů zvláštní povodně (ZPV) 1  v důsledku mimořádných událostí 
sledována. 

 

                                                 
1
 Výpis z "Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní" . 

http://www.edpp.cz/public/fi lemanager/ania_foto/VD_Hvezda_Trebovice.pdf 
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Pro uvedené varianty I., II. a III. jsou digitálně zpracovány a aktualizovány jednotlivé vrstvy 
ohrožovaných oblastí. 

 
Porucha funkčního objektu (zvláštní povodeň typu 2)  
 
Podle Metodického pokynu pro stanovení účinků zvláštní povodně se při hodnocení zvláštní 
povodně typu 2 různá zařízení uvažují samostatně a vzájemně se nekombinují. Současně je 
maximální průtočné množství jedním potrubím spodní výpustí při hladině vody v nádrži na 
úrovni provozního přelivu rovno 1,69 m3/s, což je méně než hodnota neškodného odtoku 
z Vodního díla. Ke vzniku zvláštní povodně typu 2 tímto způsobem nedojde. Rovněž tak i 
havárií dlužové stěny požeráku při hladině v nádrži na úrovni přelivné hrany provozního 
přelivu (420,40 m n. m.) nedojde ke vzniku zvláštní povodně. Maximální odtok nádrže Qmax = 
0,8 m3/s je menší než hodnota neškodného odtoku pod Vodním dílem (QNEŠ = 4,5 m3/s). 

 
Nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (zvláštní povodeň 
typu 3) 

 
V situacích kritických z hlediska bezpečnosti vodního díla je někdy nutné provést opatření ke 
zmenšení rizika přelití koruny hráze v jejím nejvyšším místě. Obecně tak může vzniknout 
zvláštní povodeň v důsledku velmi rychlého snižování hladiny při zjištění závažné poruchy. 
Pro urychlené vypouštění rybníka Hvězda je možné použít plnou kapacitu spodních výpustí 
(sdružený objekt a požerák). Toto urychlené vypouštění rybníka se provádí   
se zvýšenými riziky, tj. bez ohledu na maximální doporučenou rychlost poklesu hladiny. 
Celkový odtok z rybníka při plném průtoku oběma spodními výpustěmi ve sdruženém 
objektu a potrubím od požeráku je uvažován při hladině 420,40 m n. m. (na této úrovní 
začne přepadat voda přes hranu provozního přelivu a odtok z profilu hráze se výrazně zvýší, 
ale již nepředstavuje zvláštní povodeň typu 3). Hodnota odtoku je za takových podmínek 
rovna  cca 4,2 m3/s, což je méně než neškodný průtok (QNEŠ 4,5 m3/s). Tímto způsobem ke 
vzniku zvláštní povodně typu 3 nedojde.2 

 
Scénář zvláštní povodně 
 
Scénář zvláštní povodně jsem zpracovala pro vodní dílo Hvězda, na kterém došlo k protržení 
části hráze v důsledku dlouhodobých dešťových srážek a velkého obsahu vody ve vodním 
díle. 
 
Scénář celého průběhu lze rozdělit do tří časových úseků, a to fázi před vznikem zvláštní 
povodně, poté činnosti v průběhu zvláštní povodně a poslední část jako fáze po zvláštní 
povodni. 
 
Jednotlivá opatření v rámci scénáře mám podrobněji zpracovány v příloze tohoto 
dokumentu, konkrétně ve formuláři DIPS, zpracovaném přímo pro povodně. 
 

                                                 
2
 Výpis z "Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní" . 

http://www.edpp.cz/public/fi lemanager/ania_foto/VD_Hvezda_Trebovice.pdf 
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Zde jsem uvedla pouze pro představu subjekty a jejich činnosti při této mimořádné události, 
která vyústí i v krizovou situaci. 
 
Pro průlomovou vlnu z vodního díla Hvězda je vytvořena SKUPINOVÁ ADRESA 2046985, pod 
označením UOS-VD Hvězda. Zadáním této skupinové adresy je obyvatelstvo varováno po 
celém toku, prostřednictvím koncových prvků varování, současně v obci s rozšířenou 
působností Česká Třebová o nastalé situaci. 
 
Na horním a středním toku s  ohledem na profil koryta se předpokládá rychlý nástup povodně 
s destrukčními účinky a velkými materiálními škodami. Na dolním toku s  ohledem na profil 
koryta, které je širší, se předpokládá, že destrukční účinky nebudou tak ničivé, jako na 
horním a středním toku.  
 
Předpokládané síly a prostředky 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky  – Na základě poplachového plánu budou na místo 
živelní pohromy vysílány určené jednotky dle poplachových stupňů a dle rozsahu. 
 
Policie České republiky – Územní odbory, Základní útvary. 

 
Zdravotnická záchranná služba – Výjezd zdravotnických záchranných týmů, Výjezdové 
skupiny dle traumatologického plánu. 
 
Armáda České republiky – místní jednotky, jednotky povolané speciálně na povodně 
Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru Hlučín. 
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Opatření před vznikem zvláštní povodně 
 
Vlastník/správce vodního díla 
 

 Vyrozumění Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje o hrozbě zvláštní povodně na základě interní 
dokumentace Povodí Labe, státní podnik. 

 Pravidelné předávání informací o průběhu povodňové vlny Krajskému operačnímu 
a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 

 Zabezpečení povodňových opatření a dalších opatření souvisejících s územím ohroženým 
zvláštními povodněmi při vyhlášení krizového stavu. 

 
Povodňová komise v čele se starostou obce 

 
 Zjištění informací o rozsahu zvláštní povodně, ohrožení osob a majetku. 

 Nepřetržitá činnost předpovědní a hlásné povodňové služby. 
 Varování fyzických osob a právnických osob na území obce. 

 Předložení žádosti o vyhlášení krizového stavu na Krajský úřad. 
 

Hasičský záchranný sbor České republiky  
 

 Varování s využitím verbálních informací předávaných elektronickými sirénami a audio 
moduly (Krajské operační a informační středisko). 

 Vyrozumění orgánů státní správy a samosprávy (Krajské operační a informační středisko): 

vyrozumění Krajského úřadu Pardubického kraje, obce s  rozšířenou působností Česká 
Třebová, obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, obce s  rozšířenou působností 
Vysoké Mýto, jednotlivé obce. 
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Při vzniku zvláštní povodně 
 
Hejtman Pardubického kraje 
 

 Vyhlášení krizového stavu – Stavu nebezpečí. 
 
Starosta obce 

 

 Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky. 
 Koordinace záchranných a likvidačních prací. 
 Koordinace evakuace osob. 

 Koordinace nouzového ubytování a nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami  
a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva. 

 
Obec 

 
 Ochrana kulturních památek. 

 Zajištění služeb psychologa. 
 

Vlastník / Správce vodního díla 
 

 Zajištění povodňových zabezpečovacích prací na ohrožených vodních děl k omezení 
vývoje povodňové vlny zvláštní povodně. 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
 
 Vyslání sil a prostředků na místo živelní pohromy. 
 Vyrozumění ostatních složek. 
 Zahájení záchrany ohrožených osob a jejich evakuace. 
 Likvidace živelní pohromy. 
 Zamezení dalšího rozvoje události. 
 Záchrana osob z vodní hladiny, ze zatopených budov a trosek, z vyvýšených míst 

obklopených vodní hladinou.  

 Uvolňování bariér a nápěchů, hrozících vytvořením druhotných hrází vzdutí vody.  
 Vybírání a kotvení naplavenin omezujících průtočnost toku vody. 
 
Policie České republiky 

 
 Uzavření prostoru. 

 Odklon dopravy a zajištění přístupových cest. 
 Ochrana majetku. 
 Zajištění identifikace zemřelých osob. 
 Zamezení přístupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, regulace jejich pohybu 

v nástupních místech pro provádění záchranných prací. 
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 Zabezpečení veřejného pořádku v příjmových obcích a místech výdeje základních potřeb 
a zabezpečení adresnosti jejich přidělování. 

 Zamezení šíření poplašných zpráv, dezinformací a senzacechtivých reportáží.  
 
Zdravotnická záchranná služba 

 
 Poskytnutí neodkladné zdravotní pomoci. 

 Odsun zraněných do zdravotnických zařízení. 
 Koordinace zdravotní pomoci a meziokresní výpomoci. 

 Zapojení pomoci Českého červeného kříže. 
 
Krajská hygienická stanice 
 

 Organizace protiepidemických opatření, včetně organizace dezinfekčních prací. 
 
Krajská veterinární správa 

 
 Organizace protiepizootických opatření, likvidace uhynulých zvířat. 
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Opatření při ústupu zvláštní povodně 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky  
 

 Postupný průzkum na zatopeném území k zahájení záchranných a likvidačních prací. 
 Čerpání vody z lagun a jímek, vytváření odtokových rýh. 
 Technické zabezpečení z hlediska bezpečnosti nasazených jednotek jako statické zajištění 

budov nebo jejich stržení, neutralizace a likvidace nebezpečných odpadů, stabilizace, 
sesuvů a odtěžení naplavenin. 

 Organizování pomoci obyvatelstva a techniky z nepostiženého území a jejich adresné 
zapojení do obnovovacích prací. 

 
Policie České republiky 

 
 Shromažďování a identifikace usmrcených osob. 
 
Krajská veterinární správa 
 
 Nezávadná likvidace uhynulých zvířat. 

 
Starosta obce 
 
 Podpora komplexu opatření nouzového přežití postiženého obyvatelstva, shromažďování 

a distribuce humanitární pomoci. 

 Průběžná informovanost obyvatelstva o přijatých opatřeních cestou hromadných 
sdělovacích prostředků. 

 
Obec 
 

 Připravenost k organizování a zahájení obnovovacích prací. 
 Aktivace a posílení pohřební služby, hromadné pohřbívání. 
 Zabezpečení soustředění obyvatelstva bez přístřeší do míst a zařízení s komplexními 

službami k zabezpečení jeho dlouhodobého pobytu v závislosti na možnostech a rychlosti 
obnovovacích prací. 

 
Hejtman Pardubického kraje 
 
 Zrušení Stavu nebezpečí. 
 
Zdravotnická záchranná služba 
 
 Zabezpečení zdravotnické a hygienické služby i na postiženém území. 
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Fyzické osoby a právnické osoby, specializované firmy 
 

 Vyžádání všech dostupných mechanizačních a technických prostředků k provedení 
likvidačních a obnovovacích prací. 

 Zabezpečení neodkladného odpadového hospodářství. Stanovení prozatímních míst pro 
velké množství kontaminovaných odpadů (mechanických, živočišných a  rostlinných). 

 Organizování pomoci obyvatelstva a techniky z nepostiženého území a jejich adresné 
zapojení do obnovovacích prací. 

 

Předpokládané škody 
 
Škody na zdraví a životech obyvatel, na životech zvířat – chovy zvířat, přírodní prostředí, na 
energetických a telekomunikačních rozvodech, na vodovodních rozvodech, na rozvodech 
plynu, poškození obytné zástavby, narušení sjízdnosti železničních a silničních komunikací  
a celkové narušení života v postižené oblasti. 
 
Předpokládané následky 
 
Povodně a záplavy, poruchy na rozvodných a inženýrských sítích, přerušení dodávky plynu, 
pitné vody, elektrické energie, přerušení dopravy na silnicích a železnici, poškození 
komunikací a komunikačních objektů, poškození budov občanské a průmyslové zástavby, 
občanské vybavenosti 
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Kontrolní seznam starosty obce 
 

Kontrolní seznam 

Subjekt: Starosta obce 

Název: Kontrolní seznam starosty obce při zvláštní povodni na VD Hvězda  

Pořadí Kontrolní otázka Odpověď 

01. 
Zjištěni informací o rozsahu zvláštní povodně, ohrožení osob, 

majetku u správce vodního díla. 
ANO NE 

02. Varování fyzických osob a právnických osob na území obce. ANO NE 

03. 
Předložení žádosti o vyhlášení Stavu nebezpečí na Krajský 

úřad. ANO NE 

04. 
Komunikace s veřejností a hromadnými sdělovacími 

prostředky. ANO NE 

05. Koordinace evakuace a nouzového ubytování. ANO NE 

06. Koordinace záchranných a likvidačních prací. ANO NE 

07. 
Zajištění nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami  

a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva. ANO NE 

08. 
Vyžádání pomoci od okolních obcí (sbory dobrovolných 

hasičů okolních obcí). ANO NE 

09. 
Podpora komplexu opatření nouzového přežití postiženého 

obyvatelstva. 
ANO NE 

10. Shromažďování a distribuce humanitární pomoci. ANO NE 

11. 
Průběžná informovanost obyvatelstva o přijatých opatřeních 

cestou hromadných sdělovacích prostředků. ANO NE 

 
Závěr 
 
Během celého průběhu povodně je důležité neustálé sledování a monitorování hladiny 
potoků a hladiny řek. V případě zhoršení se podle toho zařídit a nasadit více sil a prostředků,  
zařazených do povodňového plánu obce. V případě vyhlášení krizového stavu je třeba situaci 
řešit na vyšší úrovni a postupovat podle krizového plánu.  
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Důležitou součástí řešení situace je také sledování nejen sdělovacích prostředků, ale také 
událostí v sousedních obcích, které mohou ovlivnit situaci dějící se v místě zásahu. Jelikož je 
vodní dílo Hvězda jedním z významných pro Povodí Labe, je důležité důkladné propracování 
plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, který zajišťuje větší 
efektivnost zvládání situace v důsledku povodní. 
 
Nejdůležitější je záchrana života a zdraví osob. Proto je na prvním místě starost o obyvatele. 
V případě malé obce, jako je Třebovice v Čechách, jsou obyvatelé informování pomocí 
místního rozhlasu a pomocí SMS, které centrálně odesílá starosta obce.  Pomocí telefonické 
komunikace také informuje starosty sousedních obcí a žádá je o spolupráci při zvládání 
mimořádných událostí či krizových situací a poskytnutí sil a prostředků, kterými sousední 
obce disponují.  
 
Za nejdůležitější fázi celého procesu považuji fázi prevence, v rámci které je neustále potřeba 
připravovat lidské, materiální a finanční zdroje pro zvládání takových mimořádných událostí 
a krizových situací. V rámci prevence došlo právě na vodním díle Hvězda v minulých letech ke 
zvýšení a zpevnění hráze. Zároveň obec čerpala evropské dotace, díky kterým zahájila 
rozsáhlou rekonstrukci koryta řeky Třebovky. Zvýšení kapacity toku Třebovky bude dosaženo 
úpravou a opevněním jejího koryta, výstavbou zemních hrází, železobetonových ochranných 
zdí či prvků mobilního hrazení. Součástí akce budou i vynucené přeložky inženýrských sítí 
nebo demolice pevných jezů. 
 

Použité zdroje 

 

 Typový plán – Narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštní povodně. 

Ministerstvo Zemědělství. 
 Krizový plán obce s rozšířenou působností Česká Třebová. 
 Výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje pro obec s  rozšířenou působností Česká 

Třebová. 
 Výpis z "Plánu ochrany území pod vodním dílem Hvězda před zvláštní povodní" , 2020,  

s. 1 až 31. http://www.edpp.cz/public/filemanager/ania_foto/VD_Hvezda_Trebovice.pdf  
 Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v České republice. 

https://www.hzscr.cz/soubor/povodne-pdf.aspx. 
 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování 

plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. 
http://www.dppcr.cz/prilohy/pravo/Metodicky_pokyn_ZvlPov_2005-14.pdf 

 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí (OOV MŽP)  
pro stanovení účinku zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů. 
Věstník Ministerstva životního prostředí České republiky, červenec 2000, část 7.  

 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí České republiky, 2000, č. 3: 
http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554529/mzp_2000-03.htm 

 Plán ochrany území pod vodním dílem Jesenice, Stanovice, Březová, Skalka a Horka před 
zvláštní povodní. https://docplayer.cz/41913275-Plan-ochrany-uzemi-pod-vodnim-dilem-

jesenice-stanovice-brezova-skalka-a-horka-pred-zvlastni-povodni.html 
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 Vodní toky. Český hydrometeorologický ústav. 
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/povodi/povodi.html 
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Ilustrace :  Obec Třebovice.3 
 

 
 

 

                                                 
3
 Třebovice – mapy. Kurzy.cz. https://www.kurzy.cz/obec/trebovice/mapy/ 
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Ilustrace: Mapa obce Třebovice a Vodní dílo Hvězda. 
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Ilustrace: Mapa zvláštní povodně na Vodním díle Hvězda, v rámci našeho scénáře označení 
varianty č. 1, tedy modrá barva. 
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Ilustrace: Schéma toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni pod Vodním dílem 
Hvězda.  
 

 
 
Ilustrace: Schéma varování obyvatelstva při zvláštní povodní pod Vodním dílem Hvězda. 
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