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Povodí Moravy, s.p. 

Povodí Moravy – základní data

- plocha 21 133 km2,  6 krajů,  cca 2.9 mil. obyvatel, 

Brno
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Plocha povodí: 21 128,4 km2

Délka toků : 10745,2 km

- významné: 3768,1 km

- drobné:      6977,4 km

Ochranné hráze: 1052,4 km

Nádrže: 

- významné – 34

- MVN – 143 



Historické souvislosti
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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 
 

Vranov

Povodí Moravy,s.p.  

VD Nové Mlýny - dolní



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.



3) Nejvýznamnějším VD na řece Dyji je VD Vranov sloužící nejen pro akumulaci vody 
pro odběr pro skupinový vodovod Vranov - Moravské Budějovice – Dukovany (odběr 
vody z řeky Dyje z nádrže Vranov v množství maximálně 0,200 m3.s-1, s úpravnou vody 
ve Štířatech).



4) VD Znojmo – cca 40 ř. km pod VD Vranov se nachází od roku 1966 VD Znojmo 
sloužící převážně k týdennímu vyrovnání nerovnoměrných průtoků v Dyji 
způsobených špičkovým provozem vodní elektrárny Vranov. Jedná se o sypanou 
kamenitou hráz se středním sprašovým těsněním.



10)  K dominantním povrch. zdrojům DSVS 

patří nádrže Nové Mlýny sloužící mimo 

jiné k trvalému zajištění min. průtoku, 

snížení pov. průtoků, rybářství, zlepšení 

hygieny, čistoty vody a likvidaci 

komářích kalamit. Hrázový systém tvoří 

čtyři druhy zemních sypaných hrází.









15) Nejvýznamnějším VD Svratecké soustavy je od roku 1958 přehrada Vír I. (obr.č.6). 
Vodárenská nádrž slouží především ke snížení povodňových průtoků a akumulaci 
vody pro vodárenský odběr pro skupinové vodovody Bystřice n. Pernštejnem a Žďár 
n. Sázavou, vodárenský odběr pro Vírský oblastní vodovod, zajištění trvalého 
minimálního průtoku, nalepšení průtoků pro energetické využití ve špičkové vodní 
elektrárně Vír I., odběr vody pod nádrží,
a nalepšení průtoků pro závlahy pod Brnem (ve spolupráci s nádrží Brno).



16) Operativním zdrojem pro potřeby Brna a okolí je Brněnská nádrž na řece Svratce.



MORAVNÍ SOUSTAVA
VD Bystřička



VD Karolínka



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

POVODÍ MORAVY, s. p.

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK
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Místnost vodohospodářského dispečinku
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Činnost vodohospodářského dispečinku:

•Pravidelný denní režim

•Operativní režim

•Režim plánované přípravy,
zpracování



Profily hlásné služby - kategorií A a B 

monitoring Povodí  Moravy, s.p. 

vodní stavy na tocích             stavy na přehradách 

srážky

monitoring ČHMÚ 

vodní stavy na tocích              srážky, počasí

MONITORING  VODNÍCH  STAVŮ  A  SRÁŽEK
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Měřící stanice na vodních 
tocích – 135 ks
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Měřící stanice na vodních 
nádržích – 34 ks
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Měřící stanice - srážkoměry  -

46 ks 
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Přístup přímo na stavy a 
průtoky ve stanici



Povodí Moravy,s.p. - internetové stránky

1. stupeň povodňové aktivity

2. stupeň povodňové aktivity

3. stupeň povodňové aktivity



Internetové stránky – www.pmo.cz

aktualizováno 1 x týdně ve 
středu
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za povodní 3 x denně 



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

Na ostatní krajích jsme seznamy pro vodní díla vytvořili, 
hlášení se provádí v souladu s manipulačními řády.  

EMOFF - vyrozumívání
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Vydávána 3 x 
denně:

zpravidla k 7 hod, 
13 hod a 19 hod

Dostupná na 
www.pmo.cz



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!!!

Za informování jednotlivých obcí je odpovědna příslušná 

obec s rozšířenou působností, za informování fyzických a 

právnických osob je odpovědna obec.

PŘENOS INFORMACÍ z VHD



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

Na vodohospodářském dispečinku – odborný referent krizového 

řízení ( dle §29c zákona č.240/2000 Sb. – styčný bezpečnostní 

zaměstnanec). PM si krizové situace řeší samo.



Děkuji

za pozornost.
Dr. Ing. Antonín Tůma
ředitel pro správu povodí

T +420 541 637 221

M +420 724 121 136

E tuma@pmo.cz

Ing. Marek Viskot
vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku

T +420 541 637 252
M +420 724 225 221
E viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p., ředitelství podniku

Dřevařská 11, 601 75 Brno


