
Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. ● Dřevařská 11, 601 75 BRNO ● tel.: + 420 541 637 111 ● fax: +420 541 211 403  ●  www.pmo.cz 

Vodohospodářský dispečink na Povodí Moravy, s.p. je budován od roku 1967 jako informační, organi-
zační a řídící centrum pro:

hospodaření s vodou v nádržích, bilanční vyhodnocování • 
manipulace na pohyblivých jezech• 
operativní řádné i mimořádné manipulace• 
řešení nedostatku vody v suchých obdobích regulačními opatřeními atd.• 

Ochrana před povodněmi 
sledování a vyhodnocování situací na tocích a vodních dílech, řešení manipulací • 
provoz monitorovacího a informačního systému pro hlásnou povodňovou službu• 
spolupráce s povodňovými orgány, hasičskými záchrannými sbory• 
spolupráce na předpovědní a hlásné povodňové službě s ČHMÚ• 
vodohospodářský dispečink poskytuje technické, organizační a odborné zázemí pro povodňové orgány, závody a pro-• 
vozy Povodí Moravy, s.p.
dokumentace povodňových situací a následné vyhodnocování, mapování rozlivů, zpracování souhrnné zprávy• 
řešení problémů v souvislosti s chodem ledů (ledové bariéry apod.)• 
návrhy organizačních a technických opatření• 
spolupráce při stanovování záplavových území, při navrhování opatření v záplavových územích• 
vyjadřovací činnosti – povodňové plány a manipulační řády jiných subjektů, lokální varovné systémy• 
odborná školení účastníků ochrany před povodněmi (povodňové orgány obcí, měst, armáda, HZS, policie, apod.) • 

Hydrologie
správa hydrologických dat, měření průtoků, údržba měr-• 
ných křivek
systémové měření kapacit výpustných zařízení, technic-• 
kých parametrů objektů, ověřování měrných křivek, ka-
pacit koryt pro povodňovou službu a kalibraci modelo-
vých výpočtů

Havarijní znečištění jakosti vod - havarijní služba
organizační a varovná služba  při havarijním znečištění vod• 
vyjadřování k havarijním plánům jiných subjektů• 
organizace a spolupráce při zásazích při haváriích• 
zajišťování provozu národního centra poplachového systému povodí Dunaje (PIAC, AEWS) při Mezinárodní komisi • 
pro ochranu Dunaje (MKOD)

Sledování a vyhodnocování stavů z automatických 
monitorovacích stanic 

115 stanic na tocích • 
30 stanic na nádržích • 
50 srážkoměrných stanic• 

Kontakt:
Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
E-mail: dispecink@pmo.cz 
tel. 541 211 737

LG stanice Dyje-Hevlín
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Datum-čas 

VD Luhačovice 15.-16.8.2011 

Odtok

Přítok

Hladina

Max. zásobní hladina 279,75 m n.m. 

Poskytování informací
veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům, odborným pracovištím vodního hospodářství• 
zajišťování trvalé služby Povodí Moravy, s.p. pro veřejnost• 
24 hodinová pracovní pohotovost s mobilní výbavou na přenosy informací o průtocích se systémem alarmů• 

VD Luhačovice
VD Vír I

Bečva – ledová bariéra dne 29.2.2012


