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ABSTRAKT 
 

JEŽKOVÁ, Pavlína. Metodika volby mobilních protipovodňových systémů v záplavovém 

území. Ostrava, 2014. Disertační práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 

 

Povodně jsou považovány za přírodní hrozbu mající dopad zejména na obyvatele a životní 

prostředí. Na území České republiky se tento jev vyskytuje v opakujících se intervalech, 

a proto je diskutována strategie nejefektivnější ochrany území. Z hlediska technických 

opatření dochází v území k výstavbě stálých protipovodňových systémů. Stálá opatření 

jsou záležitostí spíše větších vodních toků a větších obcí. Na druhé straně mnohdy menší 

obce nejsou chráněny žádnými opatřeními.  

Mobilní protipovodňové systémy zastávají v oblasti technických opatření proti povodním 

významné místo. O jejich realizaci je možné uvažovat na těch místech, která jsou 

nedostatečně chráněna stálými opatřeními nebo jimi chráněná nejsou vůbec. Mnohdy jsou 

prvky mobilní ochrany využívány pro ochranu významných prvků či objektů, které mají 

vliv na zajištění bezpečnosti a fungování území.  

Při předpovídané hrozbě vzniku povodně je úkolem povodňových orgánů obce zajistit 

ochranu území obce před povodní. Jestliže se na území obce nachází nechráněné místo 

před povodní, povodňová komise rozhoduje o možnosti realizace vhodného mobilního 

prvku ochrany. Samotné rozhodování o volbě vhodného typu mobilních protipovodňových 

systémů je založeno na základě řady odhadů a domněnek, což vede k realizaci 

suboptimálních řešení.  

Cílem disertační práce je navrhnout metodický postup, který by sloužil povodňovým 

orgánům obcí jako podpora při rozhodování o realizaci vhodného mobilního systému proti 

povodním. V první fázi metodika vychází z charakteristiky území a povodňové situace 

a hodnocení zájmového místa v území, kde proběhne budoucí realizace vybraného 

mobilního systému. Další fáze je založena na hodnocení dostupných mobilních 

protipovodňových systémů a jejich parametrů. Podstatnou částí metodiky je softwarová 

pomůcka, díky které jsou pro zvolenou ochrannou výšku a délku potřebné hráze 

v zájmovém místě, doporučeny vhodné mobilní protipovodňové systémy a kalkulovány 

potřebné zdroje nutné pro jeho realizaci (počet osob, potřebný čas, množství materiálu, 

technické prostředky, atd.). Součástí softwarové pomůcky je databáze vybraných 

mobilních protipovodňových systémů dostupných v České republice.  

 

Klíčová slova: povodně; ochrana před povodněmi; mobilní protipovodňové systémy  
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ABSTRACT 
 

JEŽKOVÁ, Pavlína. Methodology of the choice of mobile flood control systems in the 

floodplain. Ostrava, 2014. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. Supervisor: prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 

 

Floods are natural hazards with significant impact on people and also the environment. 

In the Czech Republic large floods occur periodically, therefore the dissertation discusses 

most effective strategy of protection of the endangered area. From point of view 

of the technical protective measures the floodplain may be permanently protected 

by implementation of the permanent flood control systems. These measures are constructed 

especially on larger rivers, protecting larger towns. On the other hand smaller towns and 

villages are usually not protected by any measures at all. 

The mobile flood control systems have important place in the field of the technical flood 

control measures. The implementation of these can be considered for such areas which 

have inadequate protection by permanent measures or they are not protected at all. 

The mobile flood control systems can be also used for protection of the important elements 

of infrastructure or objects which have the influence on safety and capability 

of the territory to support society using it. 

The task of the flood control authorities is to organize protection of the territory under its 

administration. If there is a place, identified as irreplaceable or otherwise valuable 

for the society, unprotected from flooding in the area of municipality, the flood 

commission decides about the possibility of realization of the suitable mobile flood control 

system. The actual decision process is usually not supported by comprehensive materials 

and made in time pressure, thus various inaccurate estimates and assumptions are made, 

leading to suboptimal results. 

The goal of this dissertation is to design a methodology, which would serve as support 

for decision-making about realisation of the effective flood control system for flood control 

authority. In the first phase the methodology uses the characteristics of the evaluated 

territory, actual flood situation and assessment of the place of the interest, where protective 

measure is to be built. The next phase evaluates available mobile flood control systems and 

their parameters. Significant part of the methodology is a software tool capable of filtering 

the mobile flood control systems based on its projected height and length. The tool also 

calculates required resources for its implementation (number of persons, time, material, 

technical equipment, etc.). The core of the software is database of the selected mobile 

flood control systems and its parameters, which are being used in the Czech Republic. 

 

Key words: floods; flood protection; mobile flood control systems  
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MOTIVACE 
 

Motivací pro sepsání disertační práce se zaměřením na mobilní protipovodňové systémy 

bylo zapojení do výzkumného projektu v letech 2011 - 2013, který se zabýval ochranou 

životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot (povodně, 

sesuvy půdy, eroze, apod.). V duchu tématu projektu jsem se věnovala výzkumu 

zaměřujícímu se na ochranu území před povodněmi s využitím mobilních 

protipovodňových systémů. 

 

Mezi důvody, které mě vedly ke zpracování disertační práce, se řadí: 

 zájem o zvýšení ochrany obyvatelstva a klíčových prvků, které mají vliv na 

fungování území nacházejících se v záplavovém území a nechráněných stabilními 

protipovodňovými opatřeními, 

 poskytnutí podpory pro rozhodování povodňových orgánů obcí, popř. pracovní 

skupiny krizového štábu o realizaci vhodného typu mobilních protipovodňových 

systémů v území ohroženém povodní. 

 

Práce vznikla s přispěním projektu Nové technologie ochrany životního prostředí před 

negativními následky pohybujících se přírodních hmot (TA01021374). 
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Úvod 
 

Povodeň lze označit jako extrémní hydrologický jev, který je v podmínkách České 

republiky (ČR) nejčastější příčinou přírodních katastrof [47]. Mohou ji způsobit přírodní 

jevy, zejména tání sněhové pokrývky, dešťové srážky nebo chod ledů (tzv. přirozená 

povodeň), nebo i jiné vlivy, především poruchy vodního díla, které mohou vést až k jeho 

havárii nebo k nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (tzv. zvláštní povodeň) 

[93]. 

V současné době probíhajících klimatických změn se často diskutuje otázka, zda nedochází 

k nárůstu četnosti a intenzity hydrologických extrémů. Pro Evropský kontinent se očekává 

[51, 52] v důsledku klimatických změn nejen zvýšení teploty, ale i změna režimu srážek, 

což je hlavní příčinou výskytu povodní, ale i sucha. Změny srážkových úhrnů naznačují 

možnost mírného nárůstu ročních úhrnů srážek. Nárůst četnosti zejména přívalových 

srážek je velmi pravděpodobný. 

Téměř každoročně povodně způsobují ztráty v území. Mezi primární rizika povodní se řadí 

ztráty na životech a škody na majetku. Povodně působí nejen na zdraví a životy obyvatel 

žijících v záplavových oblastech, ale i na prvky kritické infrastruktury, ekonomickou 

a sociální stránku záplavového území a na životní prostředí celkově. Protože riziko 

povodně nelze zcela eliminovat, je při ochraně území vyvíjena snaha na omezování 

nepříznivých účinků návrhem vhodných protipovodňových opatření. 

Z hlediska technických protipovodňových opatření existují stálé (stacionární), mobilně 

stacionární a mobilní systémy. U stálých opatření (protipovodňové zdi, poldry apod.) je 

významné finanční kritérium a dlouhodobá výstavba, přičemž k jejich realizaci dochází 

zejména u větších vodních toků. V záplavových územích ale stále existují místa, která jsou 

chráněna nedostatečně před povodňovou vlnou. Ochrana těchto míst musí být tedy 

zajišťována dočasnými opatřeními, resp. výstavbou mobilních hrází. 

V současné době je v ČR k dispozici množství různých typů mobilních protipovodňových 

systémů. Jejich výstavba patří při povodních k poměrně častým aktivitám. Realizace se 

uvažuje v místech, která nejsou chráněna stálými protipovodňovými systémy a zároveň se 

na daném území nachází lidé, infrastruktura nebo majetek, které je třeba před účinky 

povodně chránit. Zvolit vhodný typ z komplexu mobilních protipovodňových systémů není 

snadný úkol. Jednotlivé mobilní protipovodňové systémy se výrazně liší svými funkčními 

charakteristikami, a také svými nároky na zdroje při jejich instalaci (osoby, čas, materiál, 

technické prostředky, apod.). Úkolem povodňových orgánů obcí je vybrat vhodný typ 

mobilních protipovodňových systémů, aby došlo k efektivní a včasné výstavbě mobilní 

hráze, a tím k uchránění hodnot v území.  

Záměrem disertační práce je navrhnout metodický nástroj použitelný jako podpora procesu 

volby vhodného typu mobilní protipovodňové ochrany s cílem doporučit vhodné mobilní 

protipovodňové systémy k realizaci.   
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1 Povodňová problematika 
 

Povodně v podmínkách České republiky jsou nejčastějšími příčinami krizových situací 

a materiálních škod, způsobených živelními pohromami [47]. Absolutní ochrana proti 

povodním neexistuje. Cílem protipovodňových opatření je jejich důsledky na co nejmenší 

míru snížit, a to zejména případech, kdy je jimi postihováno zastavěné území. 

Zvýšený výskyt extrémních povodní se objevuje především po roce 1990 jak na území 

České republiky, tak i v rámci Evropy (např. Slovensko, Rakousko, Švýcarsko) [63]. 

V Evropě jsou povodně nejčetnější přírodní pohromou a činí okolo 30% přírodních 

pohrom velkého rozsahu [63]. Do této hodnoty jsou započítány povodně z přívalových 

dešťů, obecné povodně a pobřežní záplavy. Aktuálnost povodňového nebezpečí nejen v 

České republice, ale i v Evropě dokazují např. i data zveřejněná v databázi EM-DAT 

(Tabulka 1). Z údajů uvedených v Tabulce 1 vyplývá, že např. počet postižených v České 

republice dosahuje 4% z celkového počtu postižených v rámci Evropy. 

 

Tabulka 1: Následky povodní v Evropě a České republice v letech 1900 - 2013 (Zdroj dat: EM-DAT [7]) 

 Počet výskytů 

povodní* 

Počet 

mrtvých* 

Počet 

postižených* 

Škody 

[USD]* 

Evropa 333 1 960 9 747 558 70 305 514** 

Česká republika 11 85 1 622 017 5 841 887** 

* Nezahrnuje údaje o povodních z přívalových dešťů. 

** Škody jsou vyjádřeny v nominální hodnotě. 

 

Na základě příčin povodní Ministerstvo životního prostředí [40] vymezilo základní dělení 

povodní na povodně přirozené a zvláštní. Vznik a charakter přirozených povodní na našem 

území je daný klimatickými podmínkami, které jsou výsledkem neustále se měnících 

atmosférických procesů za dlouhé období v určité geografické poloze [52]. Příčinu 

přirozených povodní lze tedy vždy hledat v meteorologických podmínkách, které povodni 

předcházejí [48]. 

 

Přirozené povodně 

 Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě kombinací 

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

za několik málo hodin) zasahujícími 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 náchylných ke vzniku ledových jevů. [60] 

 

Co se týče sněhové pokrývky, ta se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny 

března, na horách leží sníh někdy až do května. Období tání sněhové pokrývky není 

pravidelné. Tání, významná pro vznik povodní, mohou nastat od prosince až do dubna. 

 

Zvláštní povodně 

Jedná se o povodně způsobené umělými vlivy, což jsou situace, které mohou nastat na 

vodních dílech vzdouvajících vodu, při poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení, 

nebo při řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodních děl [60]. 

 

Vznik a průběh povodně je ovlivňován především meteorologickými faktory, a to 

předběžnými a příčinnými [80].  

 Předběžné faktory působí několik dnů až měsíců před vznikem povodně. Patří mezi 

ně zejména nasycenost povodí, výška a vodní hodnota sněhové pokrývky, 

promrznutí půdy, aj. Z hydrologických předběžných faktorů hraje důležitou roli 

míra naplnění koryt vodních toků před začátkem povodně. 

 Příčinné meteorologické faktory působí několik hodin až několik dnů před vznikem 

povodně jako její spouštěcí mechanismus (např. trvalé či přívalové dešťové srážky, 

kladné teploty vzduchu, rychlost větru s přímým dopadem na rychlost tání sněhové 

pokrývky). 

 

V České republice se jako extrémní začaly povodně projevovat zejména po roce 1997. 

Následující povodně po tomto roce zaznamenávají sice nižší ztráty na životech, ale 

významné ztráty na majetku [32]. V důsledku meteorologických příčin docházelo k vylití 

povodňové vody z koryt vodních toků nacházejících se jak v Čechách, tak i na Moravě 

a ve Slezsku (Tabulka 2).  
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Tabulka 2: Nejvýznamnější povodně v letech 1997 - 2013 (Zdroj dat:[53]) 

Časový údaj Povodí, vodní tok 

1997 (červenec) povodí Moravy, Odry a horního Labe 

2002 (červenec, srpen) povodí Vltavy, dolního Labe a Dyje 

2006 (březen, duben)  povodí Dyje a Lužnice, zčásti i povodí Vltavy, Sázavy, 

Labe, Jizery a Moravy 

2009 (červen, červenec)  povodí Odry (toky Luha, Jičínka, Odra), povodí Moravy a 

Bečvy, povodí Kamenice 

2010 (květen, červen)  povodí Smědé, Olešky, povodí Svitavy, povodí Lužické 

Nisy, Jeřice a horní Jizery a povodí Ploučnice a Kamenice 

2013 (červen, červenec)  povodí Vltavy, Ohře, horního Labe, dolního Labe, Nisy 

 

Závažnost povodní v minulosti dokazuje i nasazení jednotek požární ochrany (PO) při 

provádění záchranných a likvidačních prácí (Tabulka 3). V souvislosti s povodněmi bylo 

nejvíce jednotek PO nasazeno při povodních v roce 2006, kdy v kombinaci vydatných 

srážek a prudkého oteplení došlo k rychlému tání bohaté sněhové pokrývky. Hodnoty 

v Tabulce 3 nelze striktně porovnávat, protože každá povodeň trvala jiné časové rozmezí 

a uvedené údaje souvisí s délkou trvání povodně. Při záchranných pracích byla převážná 

většina jednotek nasazena několikrát na mnoha místech. Je nutné podotknout, že na údajích 

z roku 1997 se podepsal legislativní nedostatek v podobě neexistence zákona 

o integrovaném záchranném systému [91] a krizového zákona [92].    

 

Tabulka 3: Počet jednotek PO zasahujících při povodních v letech 1997 - 2013 (Zdroj dat:[82]) 

Časový údaj Počet jednotek PO Celkem hasičů (profesionální a 

dobrovolní) 

1997 (červenec) 1544 16967 

2002 (červenec, srpen)  15340 

2006 (březen, duben) 5180 24220 

2009 (červen, červenec) 993 8125 

2010 (květen, červen) 1773 6346 

2010 (srpen) 1599 2977 

2013 (červen, červenec) 2073 19435 

 

O rozsahu povodní v letech 1997 až 2013 vypovídá i množství evakuovaných či 

zachráněných obyvatel (Graf 1). Počet evakuovaných osob zahrnuje evakuaci řízenou 

i samovolnou. S přibývající četnostní výskytu povodňových událostí narůstal počet 

samovolně evakuovaných vlastními silami a prostředky obcí [82]. 
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Graf 1: Počty evakuovaných a zachráněných osob při povodních v letech 1997 - 2013 (Zdroj dat:[82]) 

 

1.1 Ochrana před povodněmi 
 

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

pozdějších předpisů a novela tohoto zákona č. 150/2010 Sb. [93] je v současné době 

nejsilnější právní dokument upravující činnosti ve vodním hospodářství. Současně je 

i základním dokumentem v problematice ochrany před povodněmi. Výchozí principy 

ochrany před povodněmi v ČR pak vychází z dokumentu Strategie ochrany před 

povodněmi na území ČR [70]. Ochranou před povodněmi a dopady povodní na území se 

zabývají i další předpisy (Tabulka 4). Součástí zmíněných předpisů v Tabulce 4 je 

i vymezení oblasti, které se daný předpis v rámci povodňové problematiky věnuje. 

 

Tabulka 4: Výčet hlavních předpisů dotýkajících se povodňové problematiky (Zdroj dat: Vlastní a [53]) 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví i pro případy mimořádných událostí. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách; nasazení jednotek 

požární ochrany a jejich součinnost.  

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

pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
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souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o 

státní pomoci při obnově území) [88] 

Poskytování státní podpory při živelních pohromách. 

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

ve znění pozdějších předpisů [92] 

Definice krizových situací; orgány krizového řízení, finanční zabezpečení krizových 

situací. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů [91] 

Součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému; úkoly a postavení 

jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému. 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů; použití vojenské techniky při 

mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí; 

spolupráce armádních složek při povodňových situacích. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi – „Žádost o pomoc z důvodu postižení mimořádnou 

událostí“ nebo „Žádost o pomoc na úhradu nezbytných nákladů“ nebo „Žádost o úhradu 

nezbytného jednorázového výdaje“. 

Zákon č. 2/1969 Sb.,  o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Působnost ústředních orgánů státní správy. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Působnost orgánů státní správy.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [90] 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Předcházení hrozícím škodám  - každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí; komu škoda hrozí, je 

povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení; kdo 

odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu 

škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu 

odpovídajícím škodě, která byla odvrácena. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele: 

mohou existovat tři druhy překážek v práci na straně zaměstnavatele – prostoje, překážky 

způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami a ostatní překážky; 
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tedy i nepříznivé povětrnostní podmínky jsou překážkou na straně zaměstnavatele 

spočívající v technických, technologických nebo provozních závadách přechodného 

charakteru, avšak jejich příčinou je právě nepříznivá povětrnostní situace; k tomuto druhu 

překážky v práci, může dojít pouze u zaměstnavatelů, jejichž činnost je na povětrnostních 

podmínkách závislá 

pracoviště může být buď zaplaveno, nebo se může nacházet v ohroženém území, může jít i 

o důvod, že v zaměstnání nejde proud či se jinak projevují následky povodní. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí (MŽP) č. 236/2002 Sb.  o způsobu a rozsahu 

zpracování návrhu a stanovování záplavových území 

Způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území; způsob a rozsah stanovování 

záplavových území. 

Vyhláška Ministerstva místního rozvoje (MMR) č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích 

podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 

Územní plánování 

Vyhláška 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 

záplavových území 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení 

hlásné a předpovědní povodňové služby [38] 

 

Vodního práva v České republice se týká i několik směrnic Evropské unie, zejména 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik – ze dne 23. října 2007 

[53]. 

 

Termín ochrana před povodněmi je definován v zákoně o vodách [93] jako činnosti 

a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Ochrana 

před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají 

za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků 

ochrany před povodněmi. Na plnění ochrany před povodněmi se tedy podílejí jednotliví 

účastníci ochrany před povodněmi [1], kterými jsou: 

 povodňové orgány,  

 správci povodí, 

 správci vodních toků, 

 vlastníci vodních děl, 

 vlastníci pozemků a staveb ohrožených povodněmi, 

 složky IZS. 
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Neodmyslitelným účastníkem ochrany před povodněmi je obyvatelstvo v územích 

ohrožených povodněmi, i přesto, že je zákon o vodách [93] mezi účastníky ochrany 

nezařazuje. 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány, které vykonávají činnosti 

dle povodňových plánů. V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány obecní úřady, 

obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo životního prostředí 

[93]. Povodňovými orgány při povodni jsou povodňové komise, které spolupracují se 

složkami Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky, 

Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky, aj.) [43]. Povodňové komise 

organizují provádění zabezpečovacích a záchranných prací. Povodňové zabezpečovací 

práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, 

případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů 

[93].  

Ochrana před povodněmi je zajišťována systematickou prevencí a operativními opatřeními. 

Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení 

krizového stavu podle krizových plánů. Hlavním cílem ochrany před povodněmi je dle 

[47] snížit ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezit ohrožení 

majetku, kulturních a historických hodnot. Jde především o otázku dosažení stupně 

ochrany před zaplavením, a to zvláště ve vztahu k charakteru zástavby, která je povodní 

postihována nebo ohrožována [47]. Ochrana před povodněmi je zabezpečována 

prostřednictvím realizace protipovodňových opatření. 

 

1.2 Protipovodňová opatření 
 

Protipovodňová opatření nejsou jen fyzické prvky (mobilní, stacionární), ale jsou to 

i opatření zajišťující připravenost (povodňové plány, stanovení záplavových území), 

efektivní reakci na povodně a odstranění škod po skončení povodní [63]. Legislativně jsou 

vymezena v zákonu o vodách [93] ve třech skupinách, a to jako opatření přípravná, 

opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni 

(Tabulka 5).  

Aby ztráty v záplavovém území byly co nejmenší, je třeba přijímat opatření, která zabrání 

povodním mít tak ničivý dopad. Opatření proti povodním lze hodnotit z různých hledisek. 

Např. klasifikace opatření z ekologického hlediska dělí opatření na technická a přírodě 

blízká (viz [32]) či klasifikace opatření z hlediska jejich realizace dělí protipovodňová 

opatření na realizovaná na tocích a na ploše povodí (viz [81]). 
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Tabulka 5: Typologie povodňových opatření podle zákona o vodách (Zdroj dat:[93]) 

Přípravná opatření Opatření při nebezpečí 

povodně a za povodně 

Opatření po povodni 

 Stanovení záplavových 

území 

 Vymezení směrodatných 

limitů stupňů povodňové 

aktivity 

 Povodňové plány 

 Povodňové prohlídky 

 Příprava předpovědní a 

hlásné povodňové služby 

 Organizační a technická 

příprava 

 Vytváření hmotných 

povodňových rezerv 

 Příprava účastníků 

povodňové ochrany 

 Činnost předpovědní 

povodňové služby  

 Činnost hlásné povodňové 

služby 

 Varování při nebezpečí 

povodně 

 Zřízení a činnost hlídkové 

služby 

 Vyklizení záplavových 

území 

 Řízené ovlivňování 

odtokových poměrů 

 Povodňové zabezpečovací 

práce 

 Povodňové záchranné 

práce 

 Zabezpečení náhradních 

funkcí a služeb v území 

zasaženém povodní 

 Evidenční a dokumentační 

práce  

 Vyhodnocení povodňové 

situace včetně vzniklých 

povodňových škod, 

 Odstranění povodňových 

škod a obnova území po 

povodni. 

 

Často používanou klasifikací je dělení protipovodňových opatření dle jejich technické či 

netechnické podstaty na strukturální a nestrukturální opatření (Obrázek 1). Zmíněnou 

klasifikací se zabývá např. publikace [10]. Do skupiny strukturálních opatření se pak řadí 

systémy klasifikovány jako stacionární (stálé), mobilně stacionární a mobilní (Obrázek 2): 

 Stálé (stacionární) protipovodňové systémy - Jedná se zpravidla o pozemkové 

úpravy velkého rozsahu, např. údolní nádrže, regulace a stabilizace toků 

v zastavěných územích, výstavba suchých nádrží, apod. Výstavba stacionárních 

povodňových systémů je technologicky, procesně, časově, organizačně a především 

finančně poněkud náročná. Výstavbu je nutné provádět v souladu s územně 

plánovací dokumentací [71]. 

 Mobilně stacionární systémy - Jedná se o konstrukční řešení navržená jako součást 

systematické protipovodňové ochrany urbanizovaného území. Část ochranných 

prvků je realizována jako pevně zabudovaná konstrukce (ochranné hráze nebo zdi, 

stabilní vaky plněné popílkem, apod.). Zvýšená ochrana území je pak z estetických, 

prostorových, finančních popř. jiných důvodů řešena jako mobilní [61]. V tomto 

případě se obvykle jedná o předem připravené hradicí prvky (mobilní hradidla), 

jejichž instalace vyžaduje určitou dobu v řádu několika hodin. Jsou proto vhodné 

pro ochranu území větších vodních toků, kdy je možné předpovídat zvýšené 

průtoky s patřičným předstihem.  
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 Mobilní protipovodňové systémy - Prvky, které jsou operativně používány pro 

zvýšení ochrany území při povodňové situaci. Ve většině případů jde o pytlování 

nebo odstranitelné vaky plněné vodou, vzduchem nebo speciální směsí a další 

systémy, které po použití lze zcela odstranit. 

 

 

Obrázek 1: Strukturální a nestrukturální protipovodňová opatření 
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Obrázek 2: Klasifikace strukturálních protipovodňových opatření 

 

Pro účely disertační práce jsou uvažovány a analyzovány mobilní prvky zařazené 

do skupiny Mobilní protipovodňové systémy. Pozornost je zaměřena zejména na parametry 

týkající se jejich realizace v záplavovém území.  

 

1.3 Dílčí závěr 
 

Na území České republiky je realizována celá řada opatření technického charakteru. 

Ochrana lidí, majetku a životního prostředí v záplavovém území je při povodních 

zajišťována nejen prostřednictvím stálých protipovodňových systémů a mobilně 

stacionárních systémů, ale i formou výstavby mobilních protipovodňových systémů. 

I přesto, že je snaha chránit hodnoty v území opatřeními dlouhodobého charakteru, stále 

existuje mnoho míst v záplavových územích, která jsou chráněna nedostatečně. 

Realizace mobilních protipovodňových systémů patří při povodních k častým činnostem 

zejména v obcích, kde protéká menší vodní tok. Jejich realizace se uvažuje v místech, která 

nejsou chráněna stálými protipovodňovými opatřeními a zároveň se na daném území 

nachází lidé, infrastruktura nebo majetek, které je potřeba před účinky povodně chránit.  
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2 Současný stav realizace mobilních 
protipovodňových systémů 

 

Z hlediska zákona o vodách [93] je realizace mobilních protipovodňových systémů řazena 

do oblasti zabezpečovacích prací. Obecně o realizaci protipovodňových opatření v území, 

a tedy i realizaci mobilních protipovodňových systémů rozhodují povodňové orgány, které 

se při své činnosti řídí povodňovými plány. Součástí povodňového plánu jsou i předem 

určená místa pro realizaci mobilních protipovodňových systémů, případně jejich určení 

provedou pracovníci povodňových orgánů [1]. Vlastní výstavbu mobilních systémů 

provádí zpravidla jednotky požární ochrany. Mohou se na ní podílet dobrovolníci, či jiné 

určené osoby, příp. členové složek Integrovaného záchranného systému (IZS) - např. 

Obecní policie, Armáda [1]. Samotná výstavba ale vyžaduje odborné vedení. Většinou toto 

vedení zajišťuje příslušník Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). 

V českých podmínkách je dostupné velké množství různých typů mobilních 

protipovodňových systémů (viz např. [31, 45]). Jednotlivé typy se výrazně liší svými 

funkčními charakteristikami, a také svými nároky na nasazení zdrojů jako materiál, 

technické vybavení, osoby, doba výstavby, apod. při jejich instalaci. Samotná výstavba 

každého systému vyžaduje odpovídající čas a logistickou podporu – zajištění příslušného 

materiálu (písek, popílek, voda, vlastní prvky systému) a techniky (transportní, 

manipulační, čerpací, apod.). Při výstavbě mobilních protipovodňových systémů je taktéž 

potřebná znalost zásad budování, resp. montáže systémů. Nedodržení správného postupu 

mívá za následek omezenou funkčnost systému nebo dokonce úplnou nefunkčnost 

provedených opatření (např. propustnost i následnou destrukci hrází vodním živlem). 

Při povodňových situacích bývají pravidelně zaznamenány případy, kdy i přes výstavbu 

mobilního protipovodňového systému dochází k zaplavení území a vzniku škod. Důvodem 

neefektivní realizace bývá mj. i neuspokojivý výběr vhodného mobilního systému 

vzhledem k časovým, materiálových, technickým a lidským potřebám pro jeho realizaci. 

Realizace mobilních protipovodňových systémů je prováděna při povodni na základě 

usnesení povodňové komise obce. Samotné rozhodování o výběru vhodných mobilních 

protipovodňových systémů (Obrázek 3) probíhá na základě řady neúplných podkladů či 

odhadů členů povodňového orgánu, resp. povodňové komise, což vede k realizaci 

suboptimálních řešení. K tomu, aby povodňové orgány obcí, resp. povodňové komise obcí 

byly schopny v co největší míře využít potenciál mobilních systémů, je nutné zvolit takový 

typ, který zabraní povodňové situaci mít ničivý dopad na klíčové prvky v území. Při 

povodních je pro povodňovou komisi téměř klíčová doba, která zbývá, než bude území 

směrem po vodním toku zaplaveno povodňovou vlnou. Tato doba je také klíčová 

i pro výběr vhodného typu MPS, který se musí stihnout vystavět. Někdy je doba výstavby 

závislá na množství osob, jindy na výkonu technického zařízení. Zde záleží na typu 

mobilního systému, jak je koncipován. Dalším omezujícím faktorem je při povodňové 

situaci dostupnost materiálu či manipulační techniky. Povodňová komise se v tomto 
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případě musí rozhodnout, jaký typ mobilního hrazení zvolí, aby byl daný materiál či 

technika k dispozici a aby klíčové prvky v území byly dostatečně chráněny. Volba 

vhodného mobilního protipovodňového systému proto není triviální záležitostí. Podporou 

pro takové rozhodování může být systematický postup, který by navrhl možné varianty 

k výstavbě a poskytl nejen odhad času potřebného k výstavbě, ale také odhad počtu osob, 

množství materiálu či technického vybavení. 

 

 

Obrázek 3: Kontext volby mobilních protipovodňových systémů v současné době 

 

V Rakousku a na Slovensku je rozhodování o realizaci mobilních protipovodňových 

systémů v kompetenci Hasičských záchranných sborů. Ti podstupují odbornou přípravu 

pro tuto činnost a realizaci výstavby mobilních protipovodňových systémů vykonávají ve 

spolupráci s obyvateli území, kde je výstavba realizována, a jinými složkami IZS [24]. 

Rozdíly jsou např. v Itálii, kde je v každém městě, kterého se týká ohrožení povodněmi, 

vytvořená organizace povodňové ochrany na základě dobrovolnosti. Každý vyškolený 

dobrovolník má povinnost poskytnout při povodni pomoc a musí být k tomuto účelu 

uvolněn i ze zaměstnání. Materiální a technické vybavení zabezpečuje obec, ve které 

k povodni došlo. Tamní Hasičský záchranný sbor zajišťuje odborný dozor [68].  
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3 Cíl disertační práce 
 

Hlavním cílem disertační práce je návrh metodického postupu pro výběr vhodných 

mobilních protipovodňových systémů chránících důležité prvky v záplavovém území před 

negativním působením povodní. Navrhovaná metodika představuje nástroj vhodný nejen 

pro podporu rozhodování o realizaci vhodných mobilních protipovodňových systémů v 

záplavovém území, ale i pro podporu při plánování zdrojů (doba výstavby, materiál, 

technické vybavení, počet osob) potřebných pro realizaci takových systémů. Účelem je 

najít jednoduchý a užitečný nástroj především pro povodňové orgány obcí. 

 

K naplnění hlavního cíle je nutné zaměřit se na následující dílčí cíle: 

 Analýza vhodnosti (použitelnosti) mobilních protipovodňových systémů  

Dekompozicí jednotlivých typů vybraných mobilních protipovodňových systémů 

a zkoumáním jejich vlastností lze vytipovat kritéria, na základě kterých mohou být 

porovnávány a selektovány.  

 Hodnocení povodňové situace v území 

Analyzováním a hodnocením územních a povodňových charakteristik dojde k získání 

užitečných zdrojů dat, informací a mapových podkladů, které přispějí k lepší orientaci 

v záplavovém území ohroženém povodňovou situací zejména v souvislosti s ochranou 

klíčových prvků v území.  

 Identifikace klíčových prvků v území ohroženém povodní 

Na základě dopadů na území a škod vzniklých v důsledku historických povodní lze 

v území vytipovat klíčové prvky, které je nutné před účinky povodní chránit. Za klíčový 

prvek je považován prvek zabezpečující fungování a bezpečnost území. 

 

K naplnění cílů disertační práce byly použity vědecké metody kvalitativního charakteru. 

Kvalitativní přístup klade důraz na důkladné poznání zkoumaného jevu. K tomuto účelu 

byla využita zejména analýza současného stavu a dostupných zdrojů týkajících se řešené 

problematiky realizace mobilních protipovodňových systémů s následnou indukcí. 

Komplexní pohled a syntéza jednotlivých dílčích cílů přispívá k vytvoření základů 

metodiky. Smyslem metodiky volby mobilních protipovodňových systémů je vytvořit 

nástroj, který by přispěl ke zvýšení ochrany obyvatelstva a klíčových prvků nacházejících 

se v záplavovém území.  
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Navrhovaná metodika vychází ze 3 základních oblastí (Obrázek 4): 

1. Analýza vhodnosti mobilních protipovodňových systémů 

2. Hodnocení povodňové situace v území 

3. Identifikace klíčových prvků v území ohroženém povodní  

 

 

Obrázek 4: Struktura výchozích dat tvořících základní východiska volby mobilních protipovodňových systémů 
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4 Analýza mobilních protipovodňových systémů 
 

Problematika mobilních ochranných hrází není v domácích předpisech systematicky 

zpracována. Dílčí požadavky jsou omezeně uvedeny v závazných zákonných předpisech, 

normách pro úpravy vodních toků a v metodických pokynech [61]. Mobilní 

protipovodňové zábrany patří k účinným prostředkům ochrany před povodněmi již po 

několik staletí. Procházely vývojem od primitivních dřevěných zábran, staveb hrází z pytlů 

s pískem až po dnešní propracované systémy [45].  

V současné době, i přes nesouhlas správců vodních toků, probíhá výstavba nových objektů 

v záplavových územích. Na území České republiky nejsou všechny obce chráněny stejnou 

měrou. Hlavní město Praha disponuje protipovodňovou ochranou na přibližně pětisetletý 

průtok, zatímco v menších obcích neexistuje ochrana ani proti jednoleté povodni [45]. 

Jednou z možností, jak zajistit v území ochranu před povodněmi, je použití vhodného 

mobilního protipovodňového systému (MPS). Často nelze z technických důvodů 

vybudovat pevnou hráz, proto jsou MPS vhodným prvkem pro ochranu lidských životů 

a majetku. 

Mobilní protipovodňové systémy jsou opatření s omezenou dobou účinnosti. Jedná se 

o prostředky, jejichž všechny komponenty jsou v případě potřeby přemístitelné, tedy 

mobilní. Mezi základní požadavky na mobilní systémy patří odolnost vůči různým 

chemickým látkám, mechanická odolnost, možnost opakovatelného použití, dlouhodobá 

skladovatelnost, atd. Jejich hlavním cílem je především zmírnění účinků povodně 

zachycením části jejího objemu [31].  

 

4.1 Jednotlivé typy vybraných mobilních 

protipovodňových systémů 
 

Komplexní přehled veškerých mobilních protipovodňových systémů by byl dost rozsáhlý. 

Disertační práce vychází zejména z dostupných materiálů o mobilních systémech 

používaných na území ČR. Vzhledem k tomu, že MPS jsou vyráběny soukromými 

firmami, je mnohdy složité dostat se ke konkrétním údajům. 

 

Mezi mobilní protipovodňové systémy používané v České republice lze zařadit: 

 pytle plněné pískem, 

 velkoobjemové vaky, 

 paletové bariéry, 

 hrazení plněná vodou nebo inertním materiálem, 
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 hrazení se sklopnou konstrukcí, 

 lehké hradidlové systémy, 

 stěny z pryžotextiních vaků,  

 apod. 

 

Charakteristika jednotlivých typů bude v následujících podkapitolách zaměřena zejména 

na parametry související s jejich realizací v záplavovém území. Úmyslně je vynechán 

podrobný technický a technologický popis. 

 

4.1.1 Pytle plněné pískem 

 

Klasické pytle plněné pískem jsou nejpoužívanějším typem mobilní protipovodňové 

ochrany z důvodu rychlé dostupnosti komponent na výstavbu hráze. Základní materiál 

v zásadě tvoří dostatečný počet pytlů a písek. Spíše než polyetylenové pytle se v praxi 

osvědčily pytle z juty nebo hustě tkaných umělých vláken z důvodu lepší těsnosti 

a mechanické odolnosti.  

Pytle plněné pískem lze využít nejen ke stavbě protipovodňových hrází, ale i k utěsnění 

otvorů např. dveří, oken, větracích prostorů, kanálových vpustí. Samotná stavba hrází 

z pytlů vyžaduje značné množství osob a materiálu, je pomalá a fyzicky náročná. 

  

Pytle na výstavbu hrází se dle [69] rozdělují na: 

1. jednokomorové (klasické) 

 menší (40-50 cm x 60 cm) o hmotnosti průměrné náplně do 25 kg, 

 větší (60-70 cm x 90 cm) o hmotnosti průměrné náplně 25 až 50 kg, 

2. dvoukomorové (tandemové) o hmotnosti náplně cca 25 kg (viz Kapitola 4.1.2).  

 

Větší z nich jsou vhodné pro stavbu protipovodňových hrází, menší spíše pro ucpání 

otvorů, obložení kanalizací či zatížení fólií při výstavbě některých jiných typů 

protipovodňových systémů.  

 

Množství písku v jednom pytli je dáno dvěma podmínkami: 

1. naplněný pytel musí mít hmotnost úměrnou fyzické schopnosti osob manipulujících 

s břemenem (je lepší hmotnost do 25 kg), 

2. pytel musí mít schopnost těsnit ve vazbě s ostatními (nesmí být příliš plný, aby se 

mohl přizpůsobit svým tvarem okolní vazbě a hráz těsnila) [69]. 

 



32 

 

Výstavbě protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem je věnován Metodický list - 

Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem [69], který je součástí Bojového 

řádu jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu. Zde je popsána organizace, 

zásady a postup stavění hráze.    

Vazba pytlů a způsob jejich kladení jsou dány výškou hráze a uspořádání může být 

jednořade, víceřadé a víceřadé kombinované [31]. Tyto způsoby lze vzájemně kombinovat 

[45]. 

 

1. Jednořadé kladení pytlů 

Tento typ kladení se používá zejména při zvyšování ochranných hrází nebo ochraně 

prostor v okolí vodního toku (Obrázek 5). Maximální výška jednořadých hrází je 1,5 m 

[31]. V případě výstavby jednořadé hráze (šířka hráze = délka pytle) se doporučuje dodržet 

maximální výšku hráze do 1 m [69]. 

 

 

Obrázek 5: Pytle plněné pískem - jednořadé kladení (Zdroj: [83]) 

 

Po vytyčení hranic a směru hráze se začne stavět od spodního konce a postupuje se proti 

směru toku tak, aby každá vrstva byla ukončena najednou. Pytle se vždy ukládají úvazky 

pytlů směrem od proudící vody.  Při ukládání je důležité klást pytle tak, aby horní vrstva 

pytlů překrývala spáru mezi pytli vrstvy pod ní. Účinnost hráze postavené z pytlů se 
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výrazně zvyšuje využitím nepropustné fólie položené ze strany vody a vložené do základu 

hráze při její stavbě. 

 

2. Víceřadé kladení pytlů 

Oproti jednořadému kladení se víceřadé kladení pytlů (Obrázek 6) provádí na místech, kde 

lze očekávat větší množství rychleji proudící vody a kde předpokládaná výška hladiny 

bude nad 1 m. Zpravidla se používají pytle větších rozměrů.  

Při ukládání pytlů je třeba dodržet stejná pravidla jako při jednořadém kladení pytlů. 

Konce pytlů s úvazkem, které jsou na vnější straně hráze, musí být vždy přesazeny přes 

paty pytlů vnitřní řady. Tento typ hráze lze stavět do výšky 1,5 m. Doporučuje se uzavřít 

hráz položením jedné řady pytlů kolmo na směr hráze ve středové části, čímž se překryje 

styk obou řad pytlů. [69] 

 

 

Obrázek 6: Pytle plněné pískem - víceřadé kladení (Zdroj: [83]) 

 

3. Kombinované víceřadé kladení pytlů 

Toto kladení (Obrázek 7) se provádí v případě potřeby ochránit ohrožený prostor stabilní, 

pevnou a provázanou vazbou pytlů. Ze všech typů kladení pytlů je nejstabilnější. 

Vazba jednotlivých pytlů ve vrstvách je uzpůsobena opět tak, aby horní linie pytlů byla 

ve spárách spodní linie pytlů. Jednotlivé vrstvy se střídají tak, že jedna vrstva z lícové 

strany má pytle položeny po délce a z druhé strany kolmo na podélnou osu hráze 
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v následující vrstvě je kladení pytlů obrácené. Kombinovaným způsobem postavená hráz 

může být vysoká až 2 m [69]. V případě stavby vyšších hrází je nutno kombinovanou 

vazbu zdvojit nebo i vícenásobně zesílit. Platí pravidlo, že poměr šíře hráze k její výšce by 

měl být asi 1 : 3. Při kladení pytlů do vazby je vhodné vysypávat prostor spár mezi pytli 

další zeminou.  

 

 

Obrázek 7: Pytle plněné pískem - víceřadé kombinované kladení (Zdroj: [83]) 

 

Další využití pytlů s pískem 

Pytle plněné pískem mohou být dále využity např. k utěsňování otvorů (např. dveřních, 

okenních, apod.). To se provádí ukládáním pytlů těsně vedle sebe přímo do otvoru 

ve vrstvách tak, aby dna pytlů mírně vyčnívala přes hranu otvoru směrem k vodě. Pytle se 

rovnají jednoduchou vazbou těsně na sebe a vedle sebe tak, aby zakrývaly celou desku 

a opíraly se za jejími okraji o zeď min. 25 - 30 cm, protože deska nepřiléhá k líci zdiva. 

Pro zvýšení těsnicích vlastností při utěsňování horizontálních otvorů (např. kanálová vpusť 

na komunikaci) překrytím se používají desky nebo fólie zatížené pytli.  
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Při stavbě hráze z pytlů naplněných pískem je nutné počítat zejména s následujícími 

komplikacemi [69]: 

1. nedostatek písku, pytlů, příslušné techniky nebo nářadí pro plnění pytlů, 

2. nedostatek osob pro plnění pytlů a stavění hráze, 

3. mokrý písek (může ucpávat plnicí zařízení), 

4. velká vzdálenost místa plnění pytlů od stavěné hráze, 

5. špatná organizace práce (stavba hráze prováděná živelně), 

6. špatná dostupnost místa stavby hráze pro mobilní techniku. 

 

Spotřeba pytlů a časové odhady 

Za jednu hodinu lze postavit 10 m dlouhou hráz jednořadým kladením jednokomorových 

pytlů do výšky cca 1 m (5 pytlů na sobě) se spotřebou cca 300 pytlů po 25 kg písku. 

Pro stavbu této hráze je třeba pracovní četa 23 osob složená ze tří plniček a 6 nakládačů 

písku do plničky, 6 plničů, 9 nosičů pytlů a 2 osob zajišťujících správné kladení pytlů při 

stavbě hráze. Při nižším počtu osob se doba stavby hráze prodlužuje. [69] 

Časová kalkulace, která zahrnuje ruční naplnění velkého pytle (8 až 10 lopat písku), 

zavázání a přenesení do vazby na vzdálenost 20 m, je asi 1,5 min (s přibývající únavou až 

3 min), což platí pro 2 osoby. Při stavbě záleží na organizaci práce, množství lidí a na 

jejich fyzické zdatnosti a zručnosti. V Tabulce 6 je uvedena spotřeba pytlů v závislosti na 

délce hráze a typu vazby. Uvažuje se výška hráze 1,5 m. V případě, že bychom chtěli znát 

potřebu písku v tunách, pak vynásobíme údaje v Tabulce 6 číslem 0,025 (Když počítáme 

hmotnost naplněného pytle 25 kg.). Pokud bychom potřebovali znát objemový údaj v m
3
, 

potom je třeba hmotnosti v tunách vydělit 1,6 (hustota písku 1600 kg/m
3
). Tyto propočty 

ovšem závisí na vlhkosti písku, takže jsou spíše informativní. [31] 

 

Tabulka 6: Závislost spotřeby pytlů na délce hráze (výška 1,5 m) a typu vazby (Zdroj dat:[31]) 

Délka hráze 

[m] 

Jednořadá vazba 

počet pytlů 

Dvouřadá vazba 

počet pytlů 

Kombinovaná vazba 

počet pytlů 

5 78 156 119 

10 155 310 308 

15 233 466 378 

20 310 620 504 

50 775 1550 1260 

100 1550 3100 2520 

200 3100 6200 5040 
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Výkonnost skupiny je možné vyjádřit v tzv. člověkohodinách, které jsou součinem času 

v hodinách, za který je stavba dokončena, a počtu osob, které definovanou stavbu postaví 

[31].  

Uvažujeme stavbu 1,5 m vysoké hráze s tím, že se pro stavbu spotřebuje počet pytlů v níže 

uvedené Tabulce 7. Do kalkulace není zahrnuta přestávka na regeneraci sil. Dále není 

k dispozici násypka a písek není předem napytlován, tzn., že každá dvojice musí naplnit 

pytel s pískem, zavázat a odnést ke stavbě (max. 20 m), kde ho založí do hráze [31]. Čas 

výstavby lze zkrátit až na polovinu předem provedeným napytlováním.  

Dvojice naplní pytel, zaváže a odnese na 20 m vzdálenou hráz za 3 min. Z toho vyplývá, že 

za 1 hodinu roznese a postaví 48 dvojic 960 pytlů, tzn., že hráz postaví, včetně napytlování 

pískem za 10,5 hod [31].  

 

Tabulka 7: Závislost doby stavby na počtu pytlů v hrázi a počtu stavebníků (Zdroj dat: [31])  

Počet pytlů v hrázi Počet pracovníků Doba stavby [h] Člověkohodiny 

200 10 2 20 

500 10 5 50 

1000 10 10 100 

3000 75 4,5 338 

5000 75 7 525 

Pozn. Jedna člověkohodina znamená, že jedna osoba sestaví 100 m hrazení za 1 hodinu. 

 

4.1.2 Tandemové pytle plněné pískem 

 

Dvoukomorové tandemové pytle jsou variací na běžné pytle. Tandemový pytel je tvořen 

dvěma komorami na písek a prázdnou mezikomorovou přepážkou. Vyrábí se ve dvou 

rozměrových verzích: o délce 100 cm a šířce 66 cm nebo o délce 81 cm a šířce 66 cm [45]. 

Průměr plných komor je 12 cm, šíře střední komory je 16 cm. Pytle lze naplnit 

do hmotnosti cca 25 kg [31]. Pytle bývají vyrobeny z polypropylenu. Tento materiál musí 

odolat velkému tlaku, aby zamezil pronikání vody. Kombinace pytlů s polyethylenovou 

folii přináší nejúčinnější ochranu minimalizující průsaky vody stěnou. 

Tandemové pytle se plní sypkým materiálem. Nejlépe se osvědčil jako plnící materiál 

písek. Pytle jsou plněny pomocí plnícího zařízení. 

Dvoukomorové pytle lze klást na šíři dvou nebo čtyř pytlů (Obrázek 8) nebo dokonce 

i více pytlů, přičemž výšku i šířku hrází je možno libovolně měnit. Pytle se pokládají 

podélně k toku vody. Základní vazbu tvoří 2 pytle (tzn. 4 komory). Při stavbě hráze je 

třeba dodržovat pravidlo cihlové vazby a pokládání sudých dvoukomorových pytlů opačně 

oproti pytlům lichým. Na 1 m hráze o základu 2 dvoukomorových pytlů a výšce cca 1 m 
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(tzn. 1 m
3
 hráze) je potřeba cca 30 dvoukomorových pytlů [69]. Doba pro stavbu takové 

hráze včetně manipulace s pytli je cca 15 - 20 minut. Jeden dvoukomorový pytel 

o hmotnosti 30 kg písku lze naplnit plničkou za 30 s, tzn. 120 pytlů za hodinu [69].  

 

 

Obrázek 8: Tandemové pytle (Zdroj: [83]) 

 

Spotřeba pytlů a časové odhady 

K plnění je nutno zaměstnat tři osoby na jedno násypné zařízení. Jeden vhazuje plnící 

materiál do násypky, další dvě osoby zavazují naplněný pytel, odkládají jej a nasazují 

na násypné zařízení další pytel. Jeden pytel lze naplnit za 30 s, tzn. 120 pytlů za hodinu 

(Tabulka 8) [69]. 4100 tandemových pytlů lze na jednom plnícím zařízení naplnit za 34,5 

hodin. Pokud by bylo nutné tento počet naplnit za 7 hodin, muselo by být k dispozici 15 

pracovníků a 5 násypných zařízení [31]. 

 

Tabulka 8: Závislost spotřeby písku a doby plnění pytlů na rozměrech hráze (Zdroj dat: [31]) 

Šíře 

hráze 

Výška 

hráze 

[m] 

Délka 

hráze 

[m] 

Potřeba 

písku 

[t] 

Objem 

písku 

[m
3
] 

Potřeba 

pytlů 

[ks] 

Doba 

plnění 

[h] 

Člověko-

hodiny 

2 pytle 1,08 25 19 12 750 6,5 20 

2 pytle 1,08 100 75 47,0 3000 25,0 75 

4 pytle 1,50 50 106 66,5 4250 35,5 107 

4 pytle 1,08 15 23 14,5 918 7,5 23 

Pozn.: Tabulka platí pro 1 plnící zařízení, které obsluhují 3 osoby. 
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Tandemové pytle nelze plnit lopatou. Rychlost výstavby hráze závisí na počtu plnících 

zařízení. Např. 5 násypných zařízení naplní za minutu 10 pytlů, které za 1 minutu roznese 

a vloží do hráze pouze 10 stavebníků.  

Tandemové pytle mají oproti klasickým pytlům některé výhody. K těmto výhodám se např. 

řadí lepší stabilita hráze, dobrá manipulovatelnost, přiměřená hmotnost a možnost 

přenášení pouze jednou osobou. 

4.1.3 Velkoobjemové vaky 

 

Velkoobjemové vaky jsou protipovodňový systém, který je tvořen řadou postavenou 

z naplněných vaků, bariérových fólií a samovazných pytlů. Pokládá se na zpevněný povrch 

a nepodmáčené nezpevněné plochy. Samotná protipovodňová stěna je tvořena 

systematickým prokládáním jednotlivých vaků do dvou řad tak, aby vzájemný dotyk dvou 

vaků v první řadě kryl vak z druhé řady (Obrázek 9). Poté je řada překryta fólií s určitým 

přesahem, pokrývající i část podkladu a uchycena naplněnými pytli. [31]  

 

 

Obrázek 9: Velkoobjemové vaky (Zdroj: [79]) 

 

Základem konstrukce je plášť z technicky tkané textilie, neoddělitelné zvedací prvky 

a plnící, případně výpustné rukávy. Maximální povolený objem je do 3m
3
, bezpečné 

zatížení je až do 2500 kg. Obvykle se plní technologickým zařízením (velkoobjemová 

násypná sila), nebo manipulační technikou (kolový nakladač) [31]. Přesun, nakládání, 

vykládání a další manipulace je obvykle prováděna vysokozdvižným vozíkem (případně 

jiným zvedacím zařízením). 
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Typ plnícího materiálu je volitelný dle potřeby a místních podmínek. Nejvhodnější pro 

plnění je materiál jako písek, štěrk, drcená stavební suť, drobné i hrubé kamenivo. Plnit 

vaky lze dvěma způsoby, a to strojově nebo ručně. S ohledem na stabilitu vaku a přístup 

manipulační techniky se musí volit místo uložení pevné a nesvahovité. Nesmí být přímo 

u vodních toků, kde vzniká nebezpečí vytápění nerovnosti vlivem pohybu těžké 

manipulační techniky v podmáčené půdě. 

 

Velkoobjemový vak - technická specifikace: 

 Výška hrazení 1 m - vak 50 (šířka) x 50 (délka) x 100 cm (výška) 

 Výška hrazení 1,2 m - vak 60 (šířka) x 60 (délka) x 120 cm (výška) 

 Výška hrazení 1,4 m - vak 70 (šířka) x 70 (délka) x 140 cm (výška) 

 Výška hrazení 1,6 m - vak 80 (šířka) x 80 (délka) x 160 cm (výška) 

 

Pro sestavení hrazení v délce 10 m při použití základního typu vaku 50 x 50 x 100 cm je 

potřeba 32 ks vaků (přední řada 16 ks, zadní řada 16 ks). Pro zabránění nasákavosti vaků je 

vhodné pokrýt hrazení fólií o délce 10 m. Takovou fólii je nutné zatížit 13 ks samovazných 

pytlů. 

 

Odhadovaný čas, potřebné síly a prostředky pro sestavení hráze v délce 10 m při použití 

základního typu vaku (50 x 50 x 100 cm): 

 Plnění vaků: 1,5 hod (2 pracovníci) 

 Doprava: čas závisí na vzdálenosti místa rozložení od místa plnění (1 nákladní 

vozidlo) 

 Postavení hráze: 1,5 hod. (2 pracovníci, 1 ks manipulační techniky) 

Jednotlivé hodnoty také platí pro rozebírání hráze a vysypávání obsahu vaků.  

 

4.1.4 Pryžotextilní vaky plněné vodou 

 

Pryžotextilní vaky (Obrázek 10) jsou po pytlích s pískem nejpoužívanějším způsobem 

mobilní protipovodňové ochrany v ČR [45]. Jedná se o vaky sloužící k zadržení nebo 

usměrnění záplavové vody. Jednotlivé díly se v ohroženém prostoru jednoduše spojí na 

potřebnou ochrannou délku a napustí se vodou. Plní se čerpadlem buď přímo z řeky, nebo 

z cisterny. Při skladování zabírají stěny málo místa a lze je snadno a rychle přemístit do 

ohrožených lokalit [31]. Pryžotextilní vaky nevyžadují žádné zásahy do krajiny a jsou 

šetrné k životnímu prostředí. Díky své elasticitě nevyžadují zvýšené nároky na hladký 

terén, ale musí být odstraněny ostré předměty. 
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Obrázek 10: Pryžotextilní vak (Zdroj: [58]) 

 

Pro účely metodiky jsou využity parametry pryžotextilních vaků plněných vodou firmy 

Rubena a.s. [55]. Vaky se vyrábí ve 3 základních provedeních - typ A, Typ B a typ C 

(Tabulka 9). Typ A je určen zejména pro navýšení břehů vodních toků, přehrazení ulic, 

apod. Stěny typu B jsou určeny k ochraně vchodů, dveří a nízko položených oken budov. 

Stěny typu C mají stejné určení jako typ A, ale jejich ochranná výška je větší (120 cm 

a 140 cm). Stěny lze použít i při dočasném přehrazení vodního toku nebo při jímkování. 

Standardní díl protipovodňové stěny nahradí cca 300 pytlů s pískem. V základní řadě 

vyráběných dílů lze dodat i díly délek 2, 3 a 4 metry, popř. s rozměry dle konkrétních 

požadavků zákazníka. [31] 

 

Tabulka 9: Rozměry naplněných stěn vaků typu A, B a C (Zdroj dat: [31]) 

Parametry Typ A Typ B Typ C (různé 

podtypy) 

Délka [m] 5 5 2 - 5 

Šířka [m] 2,2 1,7 2,2 nebo 3,3 

Konstrukční výška [m]   1,4 nebo 1,8 

Ochranná výška [m] 0,8 0,8 1,2 nebo 1,4 

Objem [l] 6800 6570 3500 až 16000 

Hmotnost [kg] 70 75 50 až 210 
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Při maximálním naplnění segmentu je dosaženo také maximální stability. Při naplnění na 

80 až 90% objemu je však dosaženo maximálního těsnícího efektu. Vaky se vodou pouze 

plní, netlakují se. Relativně dobře odolávají roztokům různých chemických látek. 

Klasický systém ochrany za použití pytlů plněných pískem je neporovnatelný se systémem 

protipovodňových vaků. Na vybudování 100 metrů ochranné hráze z klasických pytlů 

plněných pískem je potřeba přibližně 350 člověkohodin. Při použití pryžotextilních 

protipovodňových stěn je na stejnou hráz nutné vynaložit práci pouze 14 člověkohodin 

[31]. 

 

Porovnání nákladů na 100 metrů dlouhou bariéru z pytlů s pískem a bariéru 

z pryžotextilních protipovodňových stěn [55]: 

 280 tun písku, 7000 kusů pytlů (hmotnost 40 kg), práce a zařízení pro montáž 

a demontáž, pro dopravu materiálu je nutné použít 56 pětitunových nákladních 

vozidel. 

 Pouze 20 protipovodňových stěn typu A o délce 5 m dopravených jedním 

dodávkovým automobilem. 

 

Systém nevyžaduje složitou manipulaci - pro instalaci protipovodňové stěny stačí obvykle 

pouze 2 osoby. Lze je snadno skladovat, mají vysokou životnost a mohou být 

mnohonásobně využity. Čas potřebný k naplnění jednoho segmentu závisí na typu užitného 

čerpadla. Plnění zpravidla nepřesáhne 15 minut. [31] 

 

4.1.5 Hrazení plněná vodou nebo inertními materiály 

 

Tento typ hrazení se skládá z konstrukce a pláště (Obrázek 11). Někdy je taky označován 

jako Vanový systém. Konstrukce je vyrobena z ocelových trubek s výbornou odolností 

proti korozi. Plášť je vyroben z vysokopevnostní tkaniny [31]. Plášť, ze kterého je 

vytvořeno dno a obvodové stěny protipovodňového hrazení, se jednoduchým způsobem 

navlékne na konstrukci a zafixuje se.  

Po provedení montáže je možno provést plnění vzniklé nádrže vodou nebo sypkým 

materiálem. Nevýhodou při použití sypkého materiálu je, že při demontáži je nutno jej 

odstranit z hrazení ručně, ale při použití vody se vypustí ventilem ve spodní části hrazení. 

V podélném směru je hrazení sestaveno z polí délky 3 m, přičemž je možné vytvořit 

libovolně dlouhou řadu. Standardně jsou k dispozici řady v délce 3, 6, 9, 12 a 24 m. 

Na hrazení bývá vypracováno posouzení stability [22]. 
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Obrázek 11: Hrazeni plněná vodou nebo inertním materiálem (Zdroj: [87]) 

 

Nejčastěji používaným hrazením je hrazení s příčným průřezem obdélníkovým, 

s konstrukční výškou 1,1 m (1m plnění), šířkou 1,7 m a délkou 3 m. Rychlost montáže je 

závislá na rychlosti plnění. Ze zkušeností je možno uvést, že při použití 2 ks čerpadel 

o kapacitě 1500 l/min a 6 pracovníků, trvá stavba 100 m hrazení 1 h (min. počet pro stavbu 

jsou tři pracovníci) [31]. 

 

4.1.6 Bariéry z ohýbaných profilů 

 

Princip profilovaného hrazení spočívá v postupném ohýbání pozinkovaných plechů 

do tvaru písmene A (Obrázek 12) a zakládání dle profilů do jakkoliv dlouhé hráze. Jedná 

se o stěny s velice nízkou hmotností. Proudící voda vytváří tlak, který přitlačuje bariéru 

k podkladu, což zvyšuje jeho stabilitu. Pro zvýšení účinnosti se přikládá na stranu 

zaplavení plastová folie a tvarový plech pro zajištění stability, který brání posouvání 

profilového základu tvaru A. 

Jestliže hladina rozvodněného toku překoná ochrannou výšku základního plechu při výšce 

0,8 m, navyšuje se bariéra do maximální výšky hrazení 1,2 m pomocným plechem 

a navyšovacím plechem. Pomocný plech má stejný profil jako základní modul a jeho výška 

je 50 cm. [31] K utěsnění sestavené konstrukce se užívá plastová fólie. Je dostatečně pevná 

proti protržení, pošlapání a jinému poškození. 

Při odhadu počtu osob a doby sestavení bylo zjištěno, že 50 m hrazení i s plastovou fólií 

lze sestavit pomocí 4 osob za časový úsek 20,4 minut. Násobkem je odvozeno, že 

pro posuzovanou délku 100 m a 400 m bude časový odhad 41 minut a 163 minut. 

Bariéru lze sestavit na jakémkoliv povrchu a bezpečně umístit v jakémkoliv půdním typu. 

Tento typ hrazení je vyráběn z recyklovaných kovů, což se příznivě odráží na ceně hrazení 

a na jeho ekologické hodnotě. 
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Obrázek 12: Element bariéry z ohýbaných profilů (Zdroj: [45]) 

 

4.1.7 Hadicová hrazení plněná vzduchem 

 

Hadicové hrazení je přenosný protipovodňový systém plněný stlačeným vzduchem, který 

bariéru rozvine do potřebné ochranné délky a výšky (50, 70 a 100 cm). Každý díl hrazení 

se skládá z 3 částí: těsnící, upevňující a zádržné části (Obrázek 13). Těsnící část je přímo 

přitlačená a minimalizuje prosakování vody. Upevňující část vytváří stabilitu konstrukce 

zajištěnou rozdílem tlaku vody mezi vnější a spodní části rohože. Drenážní vrstva odvádí 

prosáknutou vodu, takže nevzniká protitlak. Úlohou zádržné části je jen zastavit vodu 

v potřebné ochranné výšce. Jednotlivé hadice se spojují buď těsným dorazem nebo je lze 

spojit zipem.  

 

Obrázek 13: Řez hadicovým hrazením (Zdroj: [54]) 

 

Při srovnání tohoto typu hrazení s hrazením vybudovaným z pytlů s pískem je jeho 

hmotnost v určité délce a výšce rovna 0,3 % hmotnosti hrázi z pytlů. Hrazení (Obrázek 14) 
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je šetrné k životnímu prostředí a není u něj nutné využití žádné těžké mobilní 

a manipulační techniky.  

 

 

Obrázek 14: Hadicová hrazení plněná vzduchem (Zdroj: [25]) 

 

Výhodami zmíněného typu hrazení je jednoduchá montáž, dostupný materiál pro plnění 

(vzduch), kotvení vodou, snadná manipulovatelnost a skladovatelnost. Válce různých délek 

lze propojit pod různými úhly, což umožňuje vytvořit hráz např. kolem domu. Povrch 

nemusí být ideálně rovný (tráva, asfalt, beton) [37]. 

Plnění probíhá elektrickým kompresorem. Elektrický proud pro pohon kompresoru je 

dodáván buď z klasického agregátu na pohonné hmoty, nebo pomocí zásuvky 

a prodlužovacího kabelu. Pumpa je k dispozici i na elektrické baterie.  

Naplnění 10 m sekce typu TW 50 kompresorem trvá 1,5 minuty, 3 minuty u typu TW75 

a 5 minut u typu TW100. Tlak uvnitř vzduchového válce by měl být mezi 5 - 10 kPa. 

Využití jiné vzdušné pumpy, například domácího kompresoru, se nedoporučuje. Dodávaný 

tlak by mohl být příliš vysoký. 

Na přenesení 10 m sekce potřebujeme 2 až 3 osoby, dále 4 až 5 osob pro přenesení 20 m 

sekce. Pro 300 m dlouhé sekce s ochrannou výškou 0,75 m je zapotřebí 4 osob, které 

hrazení sestaví za 2,5 hodiny. Stejný čas i potřebné síly stačí na demontáž celého systému. 

Jeden model (odpovídá 90 pytlům s pískem) je 75 cm vysoký a 25 m dlouhý, lze jej naplnit 

vzduchem asi za 10 minut, hráz smontují 2-4 osoby [37]. 
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4.1.8 Prefabrikované betonové zábrany 

 

Betonová svodidla se efektivně využívají v silniční dopravě, v místech s velkou hustotou 

provozu (k jeho usměrnění) a k omezení rozsahu možných automobilových nehod. Lze je 

také jistým způsobem užít i k zamezení vzniku povodňových škod, např. v bezprostřední 

blízkosti chráněných objektů nebo v oblastech ochranných pásem vodních zdrojů [31]. 

Svodidlo odolá nárazu i větších plovoucích těles (např. vyvrácené stromy). 

Hrazení se vyrábí v 5 základních velikostech s chráněnou výškou 50, 65, 80, 100 a 120 cm 

(Obrázek 15 - uvedeny 3 typy velikostí). K dispozici jsou hrazení o délkách 2, 4 a 6 m. 

Hmotnost jednotlivých prvků se pohybuje od 1110 do 4150 kg [45]. Většinou se umísťují 

na asfaltové silnice a dlažby, pro které je hrazení v první řadě určeno. K omezení vodního 

toku se mohou využít jak příčně, tak i podélně. U tohoto způsobu protipovodňové ochrany 

odpadá složitá doprava plnícího materiálu a plnění hrazení, jak je tomu u většiny mobilních 

protipovodňových systémů. Při uskladnění není potřeba věnovat důkladnou pozornost 

vysušování a čištění svodidel. 

 

 

Obrázek 15: Profily jednotlivých betonových zábran (Zdroj: [5]) 

 

K osazování svodidel je zapotřebí jeřáb a nákladní automobil, nejlépe však nákladní 

automobil s hydraulickou rukou o odpovídající nosnosti. Průměrná doba usazení 1 ks je 

cca 10 - 15 min. Z kusů majících délku 4 a 6 m lze za 1 hodinu složit přibližně 24 m stěny. 

 

4.1.9 Dvoukomorové bariéry plněné vodou 

 

Jedná se o systém, který lze podle povodňové situace jednorázově nebo postupně 

naplňovat vodou až do ochranné výšky 80 cm (Obrázek 16, Obrázek 17). Pro sestavení 

bariéry je třeba pouze zdroj vody. Optimální způsob plnění je plnění pomocí požárních 

stříkaček, plovoucích čerpadel, cisternových požárních vozidel, případně jakýchkoli zdrojů 
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tlakové vody. Systém je méně nákladný a jeho sestavení vyžaduje méně času ve srovnání 

s tradičními systémy protipovodňových zábran, jako jsou pytle s pískem.  

Systém Ju-Za se skládá ze dvou částí, vnějšího obalu tvořeného flexibilní 

polypropylenovou tkaninou, která chrání před vnějším poškozením a stabilizuje systém, 

a vnitřní části sestávající z plnicích vložek. Tyto vložky po napuštění vodou vytvarují 

eliptický průřez, který zajišťuje, že zábrana na nakloněném terénu nesklouzává [45]. 

 

 

Obrázek 16: Dvoukomorové bariéry plněné vodou (Zdroj: [87]) 

 

Bariéra je vhodná pro instalaci v oblastech, kde již hrozí jen statický tlak stoupající hladiny 

vody a kde nehrozí případné poškození systému plovoucími kmeny stromů, utrženými 

plavidly, apod. [31]. 

Jedna sestava 20 m dlouhá (Ju-Za SPECIAL 80) se vyrovná 760 tandemovým pytlům 

plněných pískem. 

 

Ju-Za SPECIAL 80 

 Délka jednoho segmentu - 10 m 

 Šířka po naplnění vodou - 2,4 m 

 Výška po naplnění vodou - 1 m 

 Objem jedné plnící komory - 9500 l 

 Celkový objem použité vody - 19000 l 
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Postavení 100 m bariéry trvá zapracovanému 4 - 6 člennému týmu přibližně 1 hodinu, a to 

v závislosti na výkonu čerpadla (čerpadel, kterými se systém plní vodou). 

 

 

Obrázek 17: Řez bariérou (Zdroj dat: [87]) 

 

4.1.10 Mobilní hradidlový K-systém 

 

Princip hrazení K-systému je založen na působení tlaku vody na stěnu. Tím se pozitivně 

přispívá ke stabilizaci systému a zadržení povodňové vlny. Tento typ hrazení dosahuje 

výšky 1,30 m a do této výšky nevyžaduje žádných přípravných stavebních prací. Kromě 

komponentů, které jsou součástí K-systému, není třeba žádné speciální komponenty [31]. 

Ochranné hrazení K-systém se skládá z následujících 4 komponentů: 

1. Podstavec 

2. Hradidlo 

3. Stahovací mechanismus 

4. Těsnění 

 

Jednotlivé díly hrazení jsou navrženy tak, aby bylo možné s nimi manipulovat pomocí 

maximálně dvou osob. Hmotnost jednoho sestaveného segmentu nepřekračuje 45 kg. 

Systém je bezproblémově sestavitelný ve tmě, v dešti a větru. 

Co se týče povrchu, na kterém je možné systém vystavět, tak lepší je v tomto ohledu 

nezpevněný povrch. Při použití na betonovém povrchu se doporučuje zakotvit systém proti 

smyku. Pro dosažení maximální těsnosti je třeba systém vystavět na rovné povrchu, 

samotný systém těsný je, případné netěsnosti jsou způsobeny nerovným povrchem. Ty se 

však dají vycpat či překrýt. 

V závislosti na výšce může 4 až 8 osob vybudovat za jednu hodinu až 100 m ochranného 

hrazení. 
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4.2 Možnosti použití mobilních protipovodňových 
systémů 

 

Mobilní prvky nacházejí své uplatnění u toků, kde povodňová situace nastane v důsledku 

dlouhotrvajících regionálních dešťů nebo tání sněhu a lze ji spolehlivě předpovědět řádově 

v hodinách dopředu. Způsob, jakým je ochrana prováděna, je odvislý zejména od doby, 

která je k dispozici k realizaci opatření, dále pak od povrchu terénu, na němž je mobilní 

ochrana prováděna. MPS vyplňují případné mezery v linii protipovodňových opatření 

(např. podjezdy pod železniční tratí, hrázové přejezdy, apod.), v menší míře pak suplují 

stabilní systémy (např. zemní hráze), některé nacházejí alternativní využití například 

v budování provizorních nádrží na zadržení nebezpečných látek [45]. 

 

Mobilní protipovodňové systémy se využívají v oblastech [31]: 

 Ochrana obyvatelstva, popř. ochrana historických památek, zvýšení ochranné 

výšky stávajících hrází a zdí, atd. 

 Zamezení zničení existenčně důležitých provozů průmyslu a soukromých objektů, 

ochrana proti úniku olejů a chemikálií. 

 Ochrana před ohrožením existence domů a jiných objektů. 

 Zajištění bezpečnosti a trvalé zásahuschopnosti HZS ČR, Záchranné služby, 

Armády. 

 

Pytle plněné pískem zastávají v ČR při povodních významné místo. Jejich použití je ale 

vhodné, jestliže  

 je dostatek místa pro umístění pískového valu, 

 lze zajistit dovoz a distribuci dostatečného množství písku a pytlů, 

 je dostatek pracovních sil, 

 je možnost příjezdu nákladních vozů do blízkosti lokality (dovoz písku). 

 

Značné využití při povodních mají i vakové systémy, ať už se jedná o vaky založené na 

principu plnění vodou, vzduchem, pískem, štěrkem či jiným materiálem. Vaková hradicí 

konstrukce je vhodná zejména: 

 v případě ochrany území menšího rozsahu (lokální ochrana), 

 při nedostatku pracovních sil, 

 v místech, kde je k dispozici elektrický rozvod (čerpadlo), popř. napojení 

na tlakový rozvod vody. 
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Mobilní protipovodňové systémy založené na principu hradidlového hrazení jsou vhodné 

zejména ve stísněných podmínkách a v místech, kde lze zajistit příjezd mechanizace 

a prostory pro manipulaci s hradicími prvky. 

Povodňové zdi se člení na stabilní a mobilní, popř. kombinované. Jejich využití je užitečné 

zejména tam, kde jsou stísněné podmínky zástavby, podél komunikací, apod. (vysoké 

průtoky v prostoru mezi zdmi). 

 

4.3 Hodnocení mobilních protipovodňových systémů 
 

Hodnocení stávajících známých systémů mobilní protipovodňové ochrany, je velice 

obtížné a nelze jej považovat za zcela objektivní, protože schází především základní 

vstupní údaje ověřené a potvrzené jejich provozovateli a uživateli (nelze brát údaje 

poskytované výrobci, nebo distributory za konečné). Pro účely porovnání jednotlivých 

druhů mobilních protipovodňových systémů byla vymezena kritéria, na základě kterých 

budou hodnoceny. 

 

Kritéria vhodnosti použití mobilních protipovodňových systémů 

Odborná literatura (např. [22, 31]) je zaměřena především na popis jednotlivých systémů, 

popřípadě slouží pro vzdělání povodněmi dotčených orgánů obcí a pracovníků hasičských 

záchranných sborů. Technické parametry mobilních protipovodňových systémů jsou 

uvedeny především v některých propagačních materiálech výrobců, avšak pro potřebné 

zhodnocení všech systémů není dostatek informací [45].  

U jednotlivých typů mobilních systémů byly zkoumány vlastnosti a parametry související 

s jejich realizací v záplavovém území. Na základě zkoumání byla zvolena kritéria, která 

jsou pro účely ochrany před povodněmi klíčová a jsou současně důležitá při realizaci 

mobilních protipovodňových systémů.  

 

Mezi taková kritéria se řadí: 

 Hradící výška (ochranná výška) 

Hradicí výškou se rozumí vzdálenost od úrovně terénu, popřípadě od vrchní hrany pevné 

základové konstrukce mobilního hrazení po vrchní hranu nejnižší části mobilního prvku 

hrazení.  

 Náročnost na počet lidí na práci při sestavení 

Toto kritérium udává, kolik lidí je třeba na sestavení určitého rozměru MPS (stavebního 

bloku) v dané hradicí výšce. Pro sestavení jsou vždy potřeba minimálně dva lidé, přičemž 
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při spolupráci více osob u některých MPS náročnost klesá. Toto neplatí u MPS, kde doba 

výstavby je závislá na výkonu či množství manipulační techniky (např. čerpadlo, 

kompresor, vysokozdvižný vozík, apod.). 

 Náročnost na čas potřebný pro výstavbu 

Čas potřebný na výstavbu jednotlivých typů mobilních protipovodňových systémů je 

různý. U některých typů MPS je tato veličina závislá na počtu osob, u jiných typů MPS je 

závislá na výkonu techniky, jejíž použití je nutné pro výstavbu mobilního systému. Do 

času potřebného na výstavbu MPS není zahrnutý čas nutný na dopravu MPS na místo 

výstavby. 

 Náročnost na technické zařízení při sestavování  

Kritérium zahrnuje druhy požadovaných zařízení. Jedná se o pomocná zařízení jako např. 

čerpadlo, kompresor, násypné zařízení, atd. a mobilní techniku jako např. bagr, nákladní 

vozidlo, mobilní jeřáb, atd. Výchozím počtem zařízení je jeden kus, při větším počtu strojů 

daného druhu může dojít ke zrychlení práce. 

 Potřeba plnicího materiálu 

Potřeba plnicího materiálu pro MPS, u kterých je třeba náplň. Je uvažováno množství 

vyjádřené v tunách, litrech, apod. Dostupnost materiálu náplně je nutné zvážit při 

rozhodování o typu MPS. Dlouhotrvající doprava nebo nedostatek materiálu může 

způsobit situaci, že systém nebude sestaven v době, která je požadována pro dostatečnou 

ochranu obyvatelstva a může zásadně ovlivnit efektivnost daného typu MPS. 

 

Mezi kritéria nebylo zařazeno kritérium o pořizovací ceně (finanční náročnost). Do tohoto 

kritéria by musela být zahrnuta cena mobilních součástí, pořizovací cena náplně, cena za 

poskytnutou manipulační techniku, popř. strojní vybavení.  

Prostřednictvím hodnotících kritérií byly jednotlivé typy mobilních protipovodňových 

systémů porovnány. Ukázalo se, že porovnávat jednotlivé typy je vhodné na základě tzv. 

stavebního bloku. U každého mobilního systému byly tedy vymezeny rozměry stavebního 

bloku (většinou se jedná o velikost jednoho komponentu konkrétního typu mobilních 

protipovodňových systémů) a k nim spočtena doba výstavby a počet osob a vyjmenovány 

komponenty, které jsou nutné pro jejich realizaci (Tabulka 10). Podrobnější údaje o 

množství plnícího materiálu či počtu technického vybavení jsou součástí Přílohy B. Údaje 

kalkulované v rámci stavebních bloků byly použity pro plnění databáze softwaru v rámci 

navrhované metodiky. 
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Tabulka 10: Porovnání parametrů jednotlivých mobilních protipovodňových systémů dle zvolených kritérií 

Mobilní protipovodňové 

systémy 

Délka 

bloku 

[m] 

Výška 

bloku 

[m] 

Doba 

stavby 

[hod] 

Počet 

osob  

Technické zařízení Plnící 

materiál 

Dvoukomorové bariéry 

plněné vodou 
10 0,8 0,1 5 

Čerpadlo na vodu, 

dvoukomorová bariéra  

Voda 

Hadicová hrazení plněná 

vzduchem - TW100 
5 1 0,9 4 

Hadicové hrazení TW 100, 

kompresor 

Vzduch 

Hadicová hrazení plněná 

vzduchem - TW50 
5 0,5 0,1 4 

Hadicové hrazení TW 50, 

kompresor 

Vzduch 

Hadicová hrazení plněná 

vzduchem - TW75 
5 0,8 0,1 4 

Hadicové hrazení TW 75, 

kompresor 

Vzduch 

Hrazení plněná vodou nebo 

inertními mat. - 1.1 m 
3 1,1 0 6 

Čerpadlo na vodu nebo 

násypka, hrazení 

Voda, 

inertní 

materiál 

Hrazení plněná vodou nebo 

inertními mat. - 2.1 m 
3 2,1 0,1 6 

Čerpadlo na vodu nebo 

násypka, hrazení 

Voda, 

inertní 

materiál 

Mobilní hradidlový K-systém 2,3 0,6 0,1 6 
Hradidlo pro K-systém, K-

systém 

 

Prefabrikované betonové 

zábrany - 0.5 m 
4 0,5 0,2 3 

Nákladní vůz s jeřábovým 

ramenem, betonové 

zábrany  

 

Prefabrikované betonové 

zábrany - 0.65 m 
4 0,7 0,2 3 

Nákladní vůz s jeřábovým 

ramenem, betonové 

zábrany 

 

Prefabrikované betonové 

zábrany - 0.8 m 
4 0,8 0,2 3 

Nákladní vůz s jeřábovým 

ramenem, betonové 

zábrany 

 

Prefabrikované betonové 

zábrany - 1 m 
4 1 0,2 3 

Nákladní vůz s jeřábovým 

ramenem, betonové 

zábrany 

 

Prefabrikované betonové 

zábrany - 1.2 m 
4 1,2 0,2 3 

Nákladní vůz s jeřábovým 

ramenem, betonové 

zábrany 

 

Pryžotextilní vaky - typ A 5 0,8 0,3 2 
Čerpadlo na vodu, 

pryžotextilní vak 

Voda 

Pryžotextilní vaky - typ B 5 0,8 0,3 2 
Čerpadlo na vodu, 

pryžotextilní vak 

Voda 

Pryžotextilní vaky - typ C120 5 1,2 0,3 2 
Čerpadlo na vodu, 

pryžotextilní vak 

Voda 

Pryžotextilní vaky - typ C140 5 1,4 0,6 2 
Čerpadlo na vodu, 

pryžotextilní vak 

Voda 

Pytle plněné pískem - 

jednořadé kladení 
10 0,5 0,5 10 

Pytle Písek 

Pytle plněné pískem - 

kombinované víceřadé 

kladení 

10 0,5 1 10 

Pytle Písek 

Pytle plněné pískem - 10 0,5 1 10 Pytle Písek 
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Mobilní protipovodňové 

systémy 

Délka 

bloku 

[m] 

Výška 

bloku 

[m] 

Doba 

stavby 

[hod] 

Počet 

osob  

Technické zařízení Plnící 

materiál 

víceřadé kladení 

Tandemové pytle (tloušťka 

hráze 2 pytle) 
10 0,5 1,7 3 

Tandemové pytle, násypné 

zařízení 

Písek 

Tandemové pytle (tloušťka 

hráze 4 pytle) 
10 0,5 2,5 3 

Tandemové pytle, násypné 

zařízení 

Písek 

Velkoobjemové vaky - 1 m 10 1 3 2 

Velkoobjemový vak, 

vysokozdvižný vozík,  

samovazné pytle, fólie 

Inertní 

materiál 

Velkoobjemové vaky - 1,2 m 10 1,2 3,5 2 

Velkoobjemový vak, 

vysokozdvižný vozík,  

samovazné pytle, fólie 

Inertní 

materiál 

Velkoobjemové vaky - 1.4 m 10 1,4 4,5 2 

Velkoobjemový vak, 

vysokozdvižný vozík,  

samovazné pytle, fólie 

Inertní 

materiál 

Velkoobjemové vaky - 1.6 m 10 1,6 5,3 2 

Velkoobjemový vak, 

vysokozdvižný vozík,  

samovazné pytle, fólie 

Inertní 

materiál 

 

4.4 Dílčí závěr 
 

V kapitole byly analyzovány parametry jednotlivých druhů mobilních protipovodňových 

systémů, kde pozornost byla zaměřena zejména na údaje týkající jejich realizace. Byly 

uvažovány mobilní protipovodňové systémy dostupné v ČR. Úmyslně nebyly uvažovány 

mobilně stacionární systémy, a to z důvodu jejich složitější výstavby zahrnující 

předpřípravu v místě plánované výstavby, na které musí být vydáno stavební povolení.  

Vzhledem k tomu, že je složité se orientovat mezi jednotlivými typy mobilních 

protipovodňových systémů, byla vymezena kritéria, která jsou pro účely ochrany před 

povodněmi klíčová. Jedná se o kritérium potřebných osob, času, materiálu a technických 

zařízení na výstavbu. Z hodnocení mobilních systémů dle zmíněných kritérií vychází 

navrhovaná metodika.  
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5 Hodnocení povodňové situace v území 
 

Hodnocení povodňové situace je nedílnou součástí výzkumu týkajícího se realizace 

mobilních systémů.  Navrhovaná metodika volby mobilních protipovodňových systémů je 

vázaná na území, a to konkrétně na místo v záplavovém území, kde je žádoucí výstavba 

mobilních protipovodňových systémů (MPS). Jejich realizace přímo souvisí s probíhající 

povodňovou situací, a proto je pro povodňové orgány obcí nutné seznámit se s důležitými 

objekty v záplavovém území a základními hydrologickými charakteristikami souvisejícími 

s povodní. 

Za povodňovou situaci je považován povodňový scénář charakteristický takovými 

parametry, v důsledku kterých dochází k rozlivu povodňové vlny a k ohrožení obyvatel, 

majetku a životního prostředí v území. Pro ochranu takového území nechráněného 

stabilními protipovodňovými hrázemi je žádoucí výstavba vhodné mobilní hráze. 

Parametry charakterizující povodňovou situaci v území mohou být specifikovány 

územními a povodňovými charakteristikami. 

V rámci této kapitoly jsou analyzovány zdroje informací využitelné při charakteristice 

území, které může být postiženo povodňovou situací. Sumarizace zdrojů informací vychází 

z veřejně dostupných údajů, databází, mapových podkladů, atd. Úmyslně není pozornost 

zaměřena na průběžné informace vyplývající z tzv. Povodňové směrnice [67]. Tato data 

jsou v současné době neúplná, vhledem k probíhající práci na úkolech vyplývajících z této 

směrnice do roku 2015. 

Obecně mezi hlavní zdroje informací k povodňové problematice řadíme webové stránky 

Ministerstva životního prostředí jako ústředního povodňového orgánu [43] a aktuální 

hydrologické a další informace, které uvádí Tabulka 11. 

 

Tabulka 11: Zdroje informací k povodňové problematice (Zdroj dat: [1]) 

Webová adresa Obsah stránky 

hydro.chmi.cz [23] Stránky hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMU obsahují 

data o stavech na řekách, naměřených srážkách a hydrologické 

předpovědi. 

www.voda.gov.cz 

[28] 

Stránky podniků Povodí prezentují podobnou formou informace o 

aktuálních vodních stavech, stavech v nádržích a o naměřených 

srážkách. 

www.hladiny.cz [3] Na stránkách jsou zveřejňovány údaje z automatických stanic 

poboček ČHMÚ České Budějovice, Praha, Brno a Ostrava. 
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5.1 Územní charakteristiky 
  

Z hlediska řešené problematiky ochrany před povodněmi se územními charakteristikami 

rozumí základní vlastnosti území, které jsou významné pro možnost určení případných 

rozlivů a jejich následků na důležitých prvcích v území. Pro účely vymezení povodňové 

situace je vhodné zaměřit se zejména na oblasti: 

1. geografická charakteristika území, 

2. demografická charakteristika území a 

3. další údaje (údaje o potenciálních zdrojích znečištění, důležité objekty v území, 

apod.). 

 

5.1.1 Geografická charakteristika území 

 

Geografická data představují informace týkající se jevů přímo nebo nepřímo přidružených 

k místu na Zemi [26]. Prvotním zdrojem těchto dat jsou mapy. Mapové podklady slouží 

k základní orientaci v území. Dalším zdrojem dat je měření v terénu s digitálním výstupem 

např. GPS. Z hlediska pořizování dat je významný i dálkový průzkum Země.  

Mapové podklady slouží především pro orientaci v zájmovém území, popř. zpřesnění 

informací o území. Státní mapové podklady jsou poskytovány Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). Na digitální formu Základní mapy ČR 1:10 000 je 

možné nahlížet prostřednictvím geodatabáze ZABAGED®. ZABAGED® je digitální 

geografický model území České republiky [21]. Je součástí informačního systému 

zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy. Model je tvořen 123 typy 

geografických objektů strukturovaných do 8 kategorií [21]: 

1. Sídla, hospodářské a kulturní objekty 

2. Komunikace 

3. Rozvodné sítě a produktovody 

4. Vodstvo 

5. Územní jednotky 

6. Vegetace a povrchy 

7. Terénní reliéf 

8. Geodetické body  

Doplňkové informace některých kategorií objektů (např. vodstvo) jsou přebírány 

z databází jejich odborných správců.  

Nezbytným předpokladem pro provádění analýz území je znalost reliéfu krajiny. Digitální 

model terénu umožňuje vytvářet výškopisná složka ZABAGED® pomocí vrstevnic. 

V poslední době se rovněž uplatňuje tzv. laserové snímání povrchu. Tato metoda poskytuje 

nejen dostatečně přesné údaje o nadmořských výškách terénu, ale umožňuje i získání 
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podrobnějších informací o povrchu terénu [19]. Za terén je považována část zemského 

povrchu (pevniny) tvořená terénním reliéfem pokrytým objekty jako např. porostem, 

vodstvem, komunikacemi, stavbami a technickými zařízeními [75]. Data týkající se 

krajinného pokryvu jsou předmětem map a databáze, které jsou součástí programu 

CORINE Land Cover [9]. Tento program představuje unikátní databázi dat o využití území 

a jeho změnách v Evropě od r. 1990. Z hlediska vodního hospodářství je k dispozici 

mapová vrstva INSPIRE - vodstvo [41], která poskytuje grafická data o rozložení vodního 

toku v území (Obrázek 18). 

 

 

Obrázek 18: Ilustrační obrázek - mapová vrstva INSPIRE - vodstvo (Zdroj: [41]) 

 

Taktéž důležitým kartografickým podkladem jsou ortofotomapy a družicové snímky, které 

mohou poskytnout podrobnější informace o zájmovém území než klasické mapy. Jedná se 

zpravidla o nejaktuálnější podklady o území [20]. Na základě ortofotomap můžeme získat 

názornější představu např. o povrchu území, o plošném využití území (druhy objektů, 

zemědělské využití pozemků, apod.) [19]. S družicovými snímky souvisí i dálkový 

průzkum Země, což je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či 

jevech prostřednictvím dat měřených na zařízení, která s těmito zkoumanými objekty, 

plochami či jevy nejsou v přímém kontaktu [35]. 

Zejména pro účely zjištění rozsahu poškození a škod v území mohou být nezbytnými údaji 

data Katastru nemovitostí, které vyjadřují a popisují vlastnické vztahy k nemovitostem. 

Tato data jsou v gesci ČÚZK a jsou poskytována online [15]. Hranice katastrálních území 
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jsou zobrazovány jako jedna z vrstev ve státních mapových dílech a jsou užívány jako 

základní podkladová vrstva pro geografické informační systémy (GIS). Hranice 

katastrálních území bývají zakresleny i v některých mapách či plánech pro veřejnost.  

Katastr nemovitostí je veden jako informační systém o území České republiky, kde 

základní jednotkou je katastrální území. Tvoří jej [15]: 

 soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu (včetně jejího 

číselného vyjádření ve stanovených katastrálních územích) a 

 soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, o 

parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných 

oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, stanovených 

zákonem. 

 

5.1.2 Demografická charakteristika území 

 

Přibližné demografické údaje jsou např. k dispozici na stránkách Národního geoportálu 

INSPIRE [41] (užívá mapy ČÚZK). Portál poskytuje informace např. o hustotě zalidnění 

k 1.7.2010 a tuto hustotu vyjadřuje v jednotkách - počet obyvatel na km
2
. Je zde 

k dispozici i údaj o počtu obyvatel na 1 byt ve zvoleném území ČR. Dalším užitečným 

zdrojem informací je Registr sčítacích obvodů a budov [59]. Poskytuje informace např. 

o počtu budov v rámci různých územních celků (např. obce, městské části, katastrální 

území, atd.) a informace o počtu trvale bydlících obyvatel v budovách. Jeho 

poskytovatelem je Český statistický úřad. Výzkumný ústav vodohospodářský zveřejnil 

mapu vyjadřující počet osob dotčených rozlivem povodňové vlny v průměru za rok 

(Obrázek 19). 

Po věcné stránce se v území sledují osoby, zvířata, věci a jejich aktivity. Informace 

o těchto subjektech a jejich aktivitách jsou shromažďovány na různých úrovních veřejné 

správy, v různých evidencích a registrech (Obrázek 20) [33]. 
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Obrázek 19: Počet obyvatel ohrožených rozlivem v průměru za rok vztažený ke katastrálnímu území (Zdroj: 

[50]) 

 

 

Obrázek 20: Informační zdroje o subjektech a jejich aktivitách (Zdroj: [33]) 
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5.1.3 Potenciální zdroje znečištění 

 

Pro účely určení případných následků rozlivů na důležitých prvcích v území je vhodné 

věnovat pozornost i potenciálním zdrojům znečištění.  

Potenciální zdroje znečištění jsou významným hlediskem v území při povodních, protože 

mohou kontaminovat povodňovou vodu a tím ohrožovat zdraví obyvatel a životní 

prostředí. Tyto potenciální zdroje znečištění jsou k dispozici v Integrovaném registru 

znečišťování životního prostředí (Obrázek 21) [29], který je v kompetenci Ministerstva 

životního prostředí. Integrovaný registr znečištění (IRZ) je veřejně dostupnou databází 

vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody a půdy), přenosech znečišťujících látek v 

odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů. Látky sledované v IRZ mají 

negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.  

 

 

Obrázek 21: Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování (Zdroj dat: [29]) 
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Přítomnost potenciálních zdrojů znečištění v záplavových územích je součástí 

příslušného povodňového plánu. Obecně lze informace o místech, kde dochází k nakládání 

s nebezpečnými látkami získat jednak od České inspekce životního prostředí, dále pak 

v rámci povodňových plánů [20]. 

 

5.1.4 Ohrožené objekty v území  

 

Hlavním zdrojem podkladů pro identifikaci ohrožených ploch v záplavovém území je 

územně plánovací dokumentace (ÚPD) obcí, která poskytuje informace o stávajícím 

a navrhovaném funkčním využití území [64]. Jako ohrožené objekty v území lze označit 

významné objekty v terénu, na tocích, atd. V zájmových lokalitách je třeba vymezit 

kategorie majetku s přímou vazbou na škody. 

Digitální model ZABAGED® může sloužit pro kategorizaci využití zaplaveného území 

v případě, kdy není k dispozici územně plánovací dokumentace obcí dotčených povodní 

[20]. Pro účely zjištění přítomnosti prvků v území, na kterých může být způsobena 

potenciální škoda, jsou ze ZABAGED® využívány vybrané vrstvy pro zjištění výměr 

(plocha, délka) a polohy jednotlivých kategorií ohroženého majetku.  

Mezi ohrožený majetek můžeme zařadit geografické objekty [20]: 

 budova jednotlivá nebo blok budov, 

 silniční a dálniční síť, železnice, 

 inženýrské sítě (elektřina, voda, kanalizace, plyn, telekomunikace), 

 mosty, lávky, 

 vodní tok (vodohospodářská infrastruktura), 

 zemědělství, 

 průmysl, 

 velké ekonomické subjekty (lze určit na základě údajů ARES), 

 byty a občanská vybavenost, 

 sportovní plochy. 

 

Územně plánovací dokumentace 

Důležitým dokumentem v rámci charakteristiky území je územně plánovací dokumentace 

(ÚPD) [90], jejíž součástí je územní plán. Ten zobrazuje prostorové a funkční uspořádání 

území v krajině a jeho využití. Zobrazuje např. plochy bydlení, občanského vybavení, 

výroby, skladů a těžby, zemědělského využití, sportu a rekreace, vodstvo, záplavová 

území, dopravní aspekty, apod. Vhodnější formou pro využití je ÚPD v digitální podobě. 

Evidence zpracovaných ÚPD měst a obcí (digitální verze) je provozována na internetových 

stránkách Ústavu územního rozvoje [27]. 
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V případě, že dokumentace není k dispozici, některé třídy způsobu využití území je možné 

odvodit z vrstev ZABAGED® (např. průmyslové objekty, apod.) Nejvíce informací o 

využití území obsahují vrstvy Budova jednotlivá nebo blok budov a Účelová zástavba. 

Na rozdíl od geodatabáze ZABAGED® územně plánovací dokumentace umožňuje určit 

využití území v celé ploše intravilánu obce. Pomocí ÚPD nelze většinou identifikovat 

citlivé objekty jako školní a zdravotnická zařízení, úpravny pitné vody, objekty, které 

manipulují s nebezpečnými látkami, apod. Většinu z citlivých objektů lze identifikovat i 

z geodatabáze ZABAGED® [19].   

 

5.2 Povodňové charakteristiky 
 

Za povodňové charakteristiky jsou uvažovány parametry související s předpovědí povodně, 

povodňovou vlnou a rozlivy povodně v záplavovém území. Pro účely vymezení 

povodňové situace je vhodné zaměřit se zejména na:   

1. hydrologickou předpověď povodní, 

2. údaje o záplavovém území a 

3. údaje v povodňových plánech. 

 

Jako klíčový je považován povodňový informační systém (POVIS), který slouží jako 

podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na jednotlivých 

organizačních úrovních, které jsou ze zákona [93] povinny řešit povodňovou situaci. 

Zajišťuje včasné a adresné informování všech zainteresovaných složek veřejné správy 

o aktuálním a historickém vývoji povodňové situace v jakémkoli místě ČR [1].  

V současnosti tvoří POVIS [50] následující moduly: 

 Digitální povodňový plán,  

 Editor dat digitálního povodňového plánu, 

 Povodňová kniha. 

 

5.2.1 Hydrologické podklady 

 

Hydrologické podklady představují negrafická data, která jsou však vázána k určitému 

místu (např. měrný profil). Zahrnují údaje nejen o N-letých průtocích v zájmových úsecích 

toků [20], ale především měřená data jako vodní stavy, průtoky, teploty, ledové jevy, apod. 

Jsou standardně poskytována Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) dle ČSN 

75 14 00 Hydrologické údaje povrchových vod [14]. 
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ČHMÚ má v kompetenci Hlásnou a předpovědní povodňovou službu ČR (HPPS) [23], což 

vyplývá z Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí 

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby [38] a dle zákona o vodách [93]. 

Pro účely krátkodobých předpovědí počasí slouží numerický model ALADIN [42]. 

Popisuje chování atmosféry na základě meteorologických měření. Jeho cílem je vytvořit 

nejpravděpodobnější odhad a scénář budoucího vývoje atmosféry [4]. Z hlediska 

předpovědi povodní je nevýznamnější srážková předpovědní mapa.   

 

Předpověď povodní 

ČHMÚ provozuje a odpovídá za HPPS, jejímž prostřednictvím zajišťuje operativní 

hydrologickou prognózu na území ČR. HPPS poskytuje informace o operativních 

hydrologických datech (vodní stav, průtok, popř. teplota vody, ledové jevy aj.) [23] a má 

za úkol varovat před povodní a informovat o jejím průběhu. HPPS zajišťuje distribuci 

naměřených dat, připravených zpráv a informací všem účastníkům a subjektům 

spolupracujícím v povodňové ochraně, zejména povodňovým orgánům (povodňovým 

komisím všech úrovní) a ostatním účastníkům ochrany před povodněmi (ČHMÚ, podniky 

Povodí, jednotky požární ochrany) [47]. Pro přibližně 88 vybraných profilů vydává každý 

den předpovědi průtoků a vodního stavu [66]. Během povodní jsou pak tyto informace 

vydávány dle potřeby několikrát denně. Za mimořádné odtokové situace zvyšuje ČHMÚ 

četnost vydávání a upřesňování modelových předpovědí na dvakrát i vícekrát za den [65]. 

Z hlediska hydrometeorologické předpovědi povodní Ministerstvo zemědělství ve 

spolupráci s dalšími subjekty provozuje vodohospodářský informační portál [28], kde jsou 

k dispozici údaje např. o stavech a průtocích na vodních tocích, hladiny vody v nádržích, 

aktuální hydrologické jevy na různých místech ČR, apod. Tato data jsou přebírána od 

HPPS, jichž je původcem. 

 

N-letost 

Každou povodeň lze charakterizovat vybranými parametry, z nichž se vychází při řešení 

povodňové ochrany. Mohou to být např. kulminační průtoky, objemy povodňových vln, 

doba překročení kritického vodního stavu nebo průtoku atd. Pro praxi jsou zpravidla 

nejdůležitější N-leté kulminační průtoky a N-leté objemy povodňových vln. [80] 

Kulminační průtok je největší vrcholový průtok u průtokové vlny. Z hodnot kulminačních 

průtoků při jednotlivých povodních se pak stanovuje N-letý kulminační průtok QN, který je 

v uvažovaném profilu dosažen nebo překročen průměrně jednou za N-let [14]. Jedná se 

o výskyt N-letého průtoku v dlouhodobém průměru (statisticky odvozen), tedy např. Q100 

bude v průměru jednou za sto let dosažen nebo překročen, ovšem je možné, že se takový 

průtok vyskytne i vícekrát než jednou za sto let nebo dokonce i vícekrát v jediném roce 

[80]. 
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Hydrologické údaje o N-letých průtocích jsou základním hydrologickým podkladem 

pro účely vyjádření povodňového nebezpečí a rizika. Průběh odtoku je popisován 

průtokovou vlnou, která podle [13] představuje přechodné zvětšení a následující pokles 

průtoků a vodních stavů vyvolaný dešti, táním sněhu nebo umělým zásahem nebo časový 

průběh popsaného jevu v určitém profilu toku nebo trati toku v daném okamžiku. 

Povodňová vlna je definována dle [13] jako průtoková vlna s charakterem povodně, která 

vzniká při překročení průtočné kapacity koryta, kdy se voda začne přelévat přes břehové 

hrany (dochází k tzv. vybřežení) a stává se potenciálně škodlivým živlem. 

Z hlediska ochrany prvků v území jsou v normě TNV 75 2103 [76] vymezeny návrhové 

průtoky související s druhem přilehlých pozemků (Tabulka 12). Dle TNV 75 2103 [76] 

pro stanovení návrhových průtoků pro odolnost ochranné hráze platí orientační údaj 

návrhového průtoku Q100. 

 

Tabulka 12: Návrhové průtoky pro úpravy toků podle ODN 75 2103 (zdroj dat: [76]) 

Druh přilehlých pozemků Návrhový průtok 

Historická centra měst, historická zástavba ≥ Q100 

Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné liniové stavby a 

objekty 

≥ Q50 

Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová 

zástavba 

≥ Q20 

Velmi cenná půda jako sady, chmelnice, apod.  ≥ Q20 

Orná půda (podle její bonity) Q5 až Q20 

Louky a lesy Q2 až Q5 

 

 

Stupně povodňové aktivity 

Předpovídaný průtok prostřednictvím ČHMÚ se porovnává se stupni povodňové aktivity 

(SPA) a N-letými vodami a takto lze prakticky bezprostředně určit míru rizika pro dotčené 

území [65]. Je nutné ale podotknout, že ČHMÚ produkuje pouze modelové předpovědi 

průtoků, tedy informace o predikovaném vodním stavu a hodnotě průtoku na vybraném 

vodoměrném profilu. ČHMU spolu s podniky povodí navrhují hodnoty úrovní jednotlivých 

SPA. SPA jsou vyhlašovány a odvolávány příslušnými povodňovými orgány, které mohou 

brát v úvahu i jiné faktory, než je vodní stav v hlásném profilu [23]. 

Aktuální informace o vodních stavech a průtocích na tocích po celé ČR jsou poskytovány 

HPPS [23]. Součástí každého měrného profilu jsou limity pro stupně povodňové aktivity 

založeny na velikosti vodního stavu toku (Obrázek 22). 
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Obrázek 22: Limity vodního stavu pro stupně povodňové aktivity měrného profilu Odra, Svinov (Zdroj: [23]) 

 

Někdy je informace o vodním stavu nebo průtoku v daném profilu vzhledem k vysoké 

variabilitě území natolik nedostačující, že je nutné doplnit ji přesnější informací 

o rozlivech vody a nejohroženějších oblastech. K tomuto nejlépe poslouží hydrodynamické 

modely, které jsou schopny získané informace o průtoku převést na hladiny v korytech 

toků a případné rozlivy, pakliže dojde k vybřežení [77]. Tyto informace však už ČHMÚ 

ani podniky povodí nevydávají.  

 

5.2.2 Záplavová území 

 

Záplavová území jsou definována v zákoně o vodách [93] jako administrativně určená 

území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je 

povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může 

uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány 

hlavních povodí a s plány oblastí povodí.  

Správce vodního toku zpracovává návrh záplavového území. Návrh záplavového území se 

zpracovává pro každý úsek vodního toku pro scénář odpovídající přirozené povodni pro 

průtoky, které se vyskytují s periodicitou 5, 20 a 100 let [14]. Nově se řeší scénář pro 

povodně s periodicitou 500 let [18]. V zastavěných územích obcí a v územích určených 

k zástavbě podle územních plánů se vymezí aktivní zóna záplavového území, a to pro 

průtoky vyskytující se při přirozené povodni s periodicitou 100 let [47].  

Do oborových dat je možné rovněž zahrnout mapy obsahující údaje o minulých povodních, 

které mohou obsahovat např. údaje o rozsahu zaplaveného území, kótách hladiny, apod. 

Tyto mapy vznikají zejména zakreslením výše uvedených údajů do stávajících mapových 

děl na základě leteckého a družicového snímkování a geodetických měření v postižených 

oblastech.  
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Pro zjištění velikosti záplavového území zvoleného vodního toku pro Q5, Q20 a Q100 je 

možné využít volně dostupnou Digitální bázi vodohospodářských dat DIBAVOD [17]. Ta 

poskytuje např. i údaje o záplavovém území největší zaznamenané přirozené povodně. 

Jedná se o referenční geografickou databázi vytvořenou primárně z odpovídajících vrstev 

ZABAGED® a cílově určenou pro tvorbu tematických kartografických výstupů 

s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000 

[17]. V návaznosti na data z databáze DIBAVOD je k dispozici i mapa ČR 

na Povodňovém informačním portále [50], kde jsou mapové podklady poskytující údaje 

o velikosti záplavového území Q5, Q20 a Q100 v měřítku až 1:2000 (Obrázek 23).  

 

 

Obrázek 23: Zobrazení záplavových území prostřednictvím POVIS (zdroj dat: [50])  

 

Záplavová území jsou tvořena jak nezastavěným, tak i zastavěným územím. Zejména 

v zastavěných územích by měla být realizována příslušná protipovodňová opatření 

reagující na N-letý průtok, kterým je charakterizována velikost povodně. Jedná se o 

statistický údaj, s jakou dobou opakování se může povodeň určité velikosti průměrně 

vyskytnout. K N-letým vodám jsou vztahovány kapacity koryt toků jako průtok, který 
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bezeškodně tok vůči svému okolí převede, aniž by došlo k zaplavení okolního území a 

škodám v něm. 

 

Stanovování stupně ochrany musí vycházet z konkrétních podmínek v území. Míra 

protipovodňové ochrany se odvíjí od kriterií jako: 

 počet obyvatel zaplavovaného území,  

 hodnota majetku v tomto území a možná výše škod při povodní, 

 umístění důležitých infrastrukturních a jiných staveb, jejichž chod je důležitý pro 

území (silnice, železnice, rozvodny…), 

 hloubce záplavy a rychlosti proudění. 

Pro zjištění nebezpečí výskytu povodně je možné využít portál České asociace pojišťoven, 

na němž jsou k dispozici mapy pro zjištění nebezpečí výskytu povodně ve vybraném území 

[56].  

 

5.2.3 Povodňové plány 

 

Povodňové plány patří k základním dokumentům ochrany před povodněmi. Slouží ke 

koordinaci činností v době povodně v daném území. Obsahuje souhrn organizačních 

a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku 

občanů a společnosti a na životním prostředí při povodních. [93] Povodňový plán ČR je 

poskytován v digitální verzi [40].  

Vymezení záplavových území jsou i součástí grafické části Povodňového plánu ČR [40], 

který využívá data z databáze DIBAVOD [17]. Povodňový plán ČR poskytuje zobrazení 

pro aktivní zóny záplavového území, záplavová území pro rozliv Q5, Q20, Q100 a záplavová 

území při historických povodních. Důležité je podotknout, že jsou zde k dispozici i údaje 

o tzv. postupových dobách, tzn., za jakou dobu bude povodeň v místech po směru vodního 

toku. 

Rozlišujeme územní (povodňové plány územních celků) a objektové povodňové plány 

(povodňové plány vlastníků ohrožených pozemků a staveb, kterým povinnost zpracování 

povodňového plánu uloží vodoprávní úřad).  

V povodňových plánech oblastí povodí se nachází část, která je zaměřena na ochranu před 

povodněmi [47]. Je zde hodnocen současný stav ochrany před povodněmi a součástí tohoto 

hodnocení je i přehled o zastavěných územích nechráněných nebo nedostatečně 

chráněných před povodněmi. Řada protipovodňových opatření je směřována zejména na 

větší města.  
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5.3 Dílčí závěr 
 

Samotné volbě mobilních protipovodňových systémů v území musí předcházet fáze 

shromažďování údajů o území a také shromažďování historických údajů o povodních 

a jejich následcích na sledovaném území.  

Cílem této kapitoly bylo poukázat na územní a povodňové charakteristiky charakterizující 

povodňovou situaci v záplavovém území. Kapitola je koncipována jako přehled 

jednotlivých charakteristik s uvedením zdrojů informací, kde lze příslušnou charakteristiku 

(zaměřenou na konkrétní zájmové území) vyhledat. Tyto podklady napomáhají k lepší 

orientaci v záplavovém území především při vytipování klíčových faktorů důležitých 

při hodnocení povodňové situace působící na prvky v území.  

Hodnocení a sumarizace územních a povodňových údajů je uvedeno v Tabulce 13 a 14. 

 

Tabulka 13: Územní charakteristiky 

Údaje pro specifikaci prvků v území Zdroj informací 

Orientace v zájmovém území, popř. zpřesnění 

informací o území 

Mapové podklady poskytovány ČÚZK 

Podrobnější informace o území Ortofotomapy a družicové snímky 

Kategorie geografických objektů v území: 

 Sídla, hospodářské a kulturní objekty 

 Komunikace 

 Rozvodné sítě a produktovody 

 Vodstvo 

 Územní jednotky 

 Vegetace a povrchy 

 Terénní reliéf 

ZABAGED® - digitální geografický 

model území České republiky 

Grafická data o rozložení vodního toku 

v území 

Mapová vrstva INSPIRE (ZABAGED®) 

Digitální model terénu - vrstevnice Výškopisná složka ZABAGED®,  

Laserové snímání povrchu 

Katastrální data  

 Vlastnické vztahy k nemovitostem 

 Údaje o katastrálních územích 

ČÚZK 

Prostorové a funkční uspořádání území v celé 

ploše intravilánu obce a jeho využití  

(plochy bydlení, občanského vybavení, 

výroby, skladů a těžby, zemědělského využití, 

sportu a rekreace, vodstvo, záplavová území, 

Územně plánovací dokumentace 



67 

 

Údaje pro specifikaci prvků v území Zdroj informací 

dopravní aspekty, apod.) 

Počet obyvatel, hustota zalidnění Registr sčítacích obvodů a budov,  

Národní geoportál INSPIRE 

Zdroje znečištění území Integrovaném registru znečišťování 

životního prostředí 

Významné ohrožené objekty v území 

 Budova jednotlivá nebo blok budov 

 Silniční a dálniční síť, železnice 

 Inženýrské sítě (elektřina, voda, 

kanalizace, plyn, telekomunikace) 

 Mosty, lávky 

 Vodní tok (vodohospodářská 

infrastruktura) 

 Zemědělství 

 Průmysl 

 Velké ekonomické subjekty (lze určit 

na základě údajů ARES) 

 Byty a občanská vybavenost 

 Sportovní plochy 

Územně plánovací dokumentace obce, 

Geodatabáze ZABAGED® (Vybrané 

datové vrstvy pro zjištění výměr (plocha, 

délka) a polohy jednotlivých kategorií 

ohroženého majetku) 

 

Tabulka 14: Povodňové charakteristiky 

Údaje pro specifikaci rozlivů Zdroj informací 

Předpověď počasí ČHMÚ 

Předpověď povodní (průtoky, vodní stavy, 

atd.) 

HPPS,  

Aktuální informace o vyhlášeném SPA na 

vybraném vodním toku 

HPPS, Vodohospodářský informační 

portál 

Krátkodobé předpovědi počasí, srážková 

předpovědní mapa 

Numerický model ALADIN 

Údaje např. o stavech a průtocích na vodních 

tocích, hladiny vody v nádržích, aktuální 

hydrologické jevy na různých místech ČR, 

apod. 

Vodohospodářský informační portál 

N-leté průtoky v zájmových úsecích toků HPPS, DIBAVOD 

Velikost záplavového území 

 Záplavové území 5-leté vody 

 Záplavové území 20-leté vody 

 Záplavové území 100-leté vody 

Územně plánovací dokumentace, 

DIBAVOD, grafická část povodňového 

plánu 
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Údaje pro specifikaci rozlivů Zdroj informací 

 Záplavové území největší 

zaznamenané přirozené povodně 

Nebezpečí výskytu povodně Česká asociace pojišťoven 

Současný stav ochrany před povodněmi v 

území 

Povodňové plány 

 

Z hlediska specifikace míst, vhodných pro výstavbu MPS, chybí v současné době nástroj, 

který by toto jednoznačně vymezil. Důležitým faktorem limitujícím použitelnost 

jednotlivých systémů, zejména vhodnost návrhu mobilních prvků jako součásti ochrany 

území, je historická zkušenost z časového průběhu povodní v uvažované lokalitě, který je 

dán velikostí a tvarem povodí [61].  

Na základě historických povodňových scénářů, údajů z povodňového plánu, ÚPD nebo 

popř. geodatabáze ZABAGED® lze vytipovat místa, která nejsou chráněna před 

povodňovou vlnou a kde se nachází objekty, jejichž ochrana je žádoucí. 

I přesto, že každá obec, která je dotčená povodňovou situací a disponuje povodňovým 

plánem pro účely ochrany před povodněmi, nevlastní plán či postup pro systematickou 

realizaci MPS. Orientace v územních a povodňových charakteristikách pomůže 

povodňovým orgánům obcí zejména při přesnějším vytipování míst realizace MPS, proto 

je zahrnuta v navrhované metodice.   
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6 Povodňové nebezpečí - identifikace klíčových 

prvků 
 

Zdroj rizik neboli nebezpečí je definováno v [72] jako zdroj potenciální škody nebo 

situace, která může potenciální škodu způsobit. Nebezpečí musí v sobě zahrnovat možný 

potenciál, který se může v příslušném prostoru iniciovat. Dle [62] lze nebezpečí definovat 

jako hrozbu jevu, který vyvolá ztráty na lidských životech a majetku. Přírodní nebezpečí 

jsou obvykle nezávislá na lidské činnosti. Jsou jimi např. povodně, zemětřesení, tornáda, 

atd. Při interakci zdroje rizik se subjektem dochází k poškození subjektu a vzniku škody 

na zdraví, majetku, životním prostředí, apod. (Obrázek 24). 

 

 

Obrázek 24: Vztah nebezpečí a rizika (Zdroj: [72]) 

 

Povodňové nebezpečí charakterizuje stav s potenciálem způsobit nežádoucí následky 

(povodňové škody) v záplavovém území [39]. Kvantifikace povodňového nebezpečí lze 

provádět na základě hodnot charakteristik průběhu povodně. Např. v [8, 18] je hodnoceno 
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nebezpečí hodnotou intenzity povodní. Intenzita povodně je veličina vyjadřující 

povodňové nebezpečí. Je funkcí charakteristik průběhu povodně - hloubky a rychlosti 

proudění vody [39]. Důsledkem povodňového nebezpečí jsou povodňové rozlivy [20]. 

Povodňové nebezpečí je dáno ničivými účinky masy vody (povodeň) nacházející se 

v určitém území, které zde mohou za jistých podmínek vést ke vzniku ztrát (např. ztráty 

na lidských životech, škody na majetku, přírodě a krajině) [1, 39]. 

 

6.1 Povodňové škody 
 

Povodeň má potenciál způsobit škody v záplavovém území. Škoda je stav vyjadřující 

stupeň poškození. Jedná se o stav popisující konkrétní poškození zdraví, rozsah 

environmentálních škod a finančních ztrát [72]. Termín povodňové škody definuje 

Výzkumný ústav vodohospodářský v.v.i. [53] jako kvantitativní vyjádření rozsahu 

poškození majetku, přírody a krajiny. V záplavových územích jsou za důležité prvky 

považovány prvky, které mohou být postiženy povodněmi, a na kterých může být 

zaznamenána škoda. Specifikovat povodňové škody lze z různých hledisek, např. na 

základě: 

 počtu mrtvých,  

 počtu postižených povodní, 

 celkových ekonomických škod na území, 

 velikosti škod na prvcích v území, apod. 

 

Zranitelnost území 

Záplavové území představuje složitou strukturu tvořenou velkým množstvím různorodých 

objektů. Je proto nezbytné záplavové území schematizovat a zaměřit se jen na podstatné 

skupiny objektů, mezi které se řadí [64]: 

 majetek (budovy vč. vybavení, infrastruktura, zemědělské pozemky atd.), 

 obyvatelstvo, 

 potenciální zdroje znečištění v případě zaplavení, 

 citlivé objekty (nemocnice, památky, hasiči atd.). 

Zranitelnost území je dána objekty a aktivitami, které se v daném území vyskytují. 

Informace o využití území mohou poskytnout následující zdroje: 

 územně plánovací dokumentace obcí, 

 geodatabáze ZABAGED®, 

 katastrální mapy, 

 Registr sčítacích obvodů a budov a 
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 místní šetření.  

Ke stanovení uceleného pohledu na zranitelnost území je vhodné provést terénní průzkum 

a získat tak informace o aktuálním využití území. Jedná se však o činnost časově 

a finančně náročnou. 

6.1.1 Povodňové škody dle databáze EM-DAT 

 

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) provádí systematický sběr a 

analýzu dat o dopadech katastrof. Poskytuje přístup k informacím prostřednictvím 

databáze EM-DAT (The International Disaster Database - Mezinárodní databáze katastrof) 

[7]. EM-DAT pomáhá identifikovat typy katastrof, kterými jsou nejvíce ohroženy 

jednotlivé země. Uvádí i významné historické dopady na lidskou populaci. Aby byla 

katastrofa zařazena do databáze EM-DAT musí být splněno minimálně jedno 

z následujících kritérií: 

 10 nebo více mrtvých, 

 100 lidí postižených katastrofou, 

 výzva k mezinárodní pomoci a  

 vyhlášení nouzového stavu. 

Pro Českou republiku jsou v rámci databáze zveřejněna zejména data týkající se povodní, 

protože právě povodeň představuje pro Českou republiku nejvýznamnější živelní 

katastrofu z hlediska počtu mrtvých (Graf 2), počtu postižených povodní (Graf 3) a 

povodňových škod (Graf 4).  

Z hlediska počtu usmrcených osob při povodních je nevýznamnější povodeň z roku 1997, 

při které dle EM-DAT přišlo o život 29 osob. I přesto, že databáze EM-DAT je 

mezinárodně uznávanou databází, údaje o počtu mrtvých, postižených a velikosti škod je 

někdy rozdílná oproti místním statistikám vedených v ČR [85]. 

 

Graf 2: Nejničivější povodně z hlediska počtu mrtvých na území ČR v letech 1900 - 2013 (Zdroj dat: [7]) 
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Graf 3: Nejničivější povodně v ČR z hlediska počtu postižených v letech 1900 - 2013 (Zdroj dat: [7]) 

 

 

Graf 4: Nejničivější povodně z hlediska ekonomických škod v ČR v letech  1900 - 2013 (Zdroj dat:[7]) 
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6.1.2 Povodňové škody dle údajů o obnově území postiženého 

povodní 
 

Dopady povodní na prvky v území lze hodnotit dle zákona o státní pomoci při obnově 

území postiženého živelnou nebo jinou pohromou [88], resp. vyhláškou, kterou se stanoví 

náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího 

k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou [84]. 

Na základě této vyhlášky sumarizují obce a kraje škody způsobené živelnou či jinou 

pohromou, např. povodněmi.  

Povodně způsobují škody různého rozsahu na prvcích v území. Dle přílohy k vyhlášce [84] 

se škody způsobené pohromou sumarizují v kategoriích uvedených v Tabulce 15. 

Sumarizace škod v Tabulce 15 (údaje uvedeny v nominální hodnotě) se vztahuje 

ke konkrétní povodňové události v konkrétním území. Jedná se o přehled odhadu nákladů 

na obnovu majetku poškozeného povodní v roce 2013 v Královéhradeckém kraji. Největší 

škody při uvedené povodňové události byly zaznamenány na komunikacích, dráhách 

a telekomunikacích (Graf 5). Z celkových povodňových škod tvoří 19 % ztráty na 

rodinných stavbách obyvatel postiženého území. 

 

Tabulka 15: Sumarizace škod na územních prvcích v roce 2013 v Královéhradeckém kraji (Zdroj dat: [57]) 

Poškozený prvek v území Celkem [tis. Kč] 

Bytové domy 5709 

Rodinné domy 80635 

Komunikace, dráhy a telekomunikace 183966 

Inženýrské sítě 8254 

Ostatní inženýrské a speciální stavby 1642 

Stavby a zařízení preventivní infrastruktury 0 

Dopravní stavby a zařízení 0 

Ostatní stavby 29976 

Vodní stavby 39342 

Zemědělská produkce a lesní hospodářství 31938 

Životní prostředí 2000 

Stroje a zařízení, dopravní prostředky 37233 

Zásoby 947 

Školní pomůcky 30 

Předměty, knihovní fondy a mobiliární fondy 0 

Ostatní 6922 

Věci chráněné podle zákona o památkové péči 2500 

CELKEM 431094 
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Graf 5: Procentuální vyjádření škod na prvcích v území (Zdroj dat: [57]) 

 

V kategorii Komunikace, dráhy a telekomunikace se uvažují pozemní komunikace, trať 

dráhy, telekomunikace, mosty silniční a železniční. Škody na tomto majetku se pohybují 

řádově v miliardách korun. V řádově stejných oblastech se pohybují i škody na rodinných 

domech, které jsou buď poškozené nebo zničené úplně.  

V řádově milionech korun se pak pohybují škody na vodních stavbách. V kategorii Vodní 

stavby jsou uvažovány vodní toky, stavby vodních nádrží a rybníků, stavby vodního 

hospodářství, a také škody způsobené nánosy ve vodních tocích a vodních dílech. 

Co se týče kategorie Zemědělská produkce a lesní hospodářství, tak rostlinná zemědělská 

produkce zasažená povodní bývá zpravidla zcela zdevastovaná. Ztráty na zvířatech 

a živočišné zemědělské produkci a ztráty v lesním hospodářství se do této kategorii také 

připočítávají.  

V neposlední řadě bývají zaznamenány ztráty na zdravotnických a školských zařízení či 

kulturních památkách a jiných stavbách. Zde je nutno uvažovat škody nejen z hlediska 

finančního, ale i z hlediska historického, náboženského, sociálního, apod. 
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6.2 Klíčové prvky v území 
 

Díky analýze a sumarizaci povodňových škod v území je možné vymezit prvky, které se 

mohou nacházet v záplavových územích. Jednotlivé prvky v území jsou důležité pro 

každodenní fungování společnosti, a proto musí být chráněny před povodněmi. 

Nejdůležitější prvek v území je obyvatelstvo, které bývá dopady povodní zasaženo nejen z 

hlediska zdravotních problému, ztrát na majetku, apod., ale i z hlediska sociálního a 

psychologického.  

 

Dle Tabulky 15 a Přílohy A je výčet klíčových prvků v území následující:  

 Bytové domy, rodinné domy 

 Komunikace, dráhy a telekomunikace 

o Silniční a železniční mosty 

o Pozemní komunikace 

o Železniční dráha 

o Telekomunikace 

 Inženýrské sítě 

o Vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody 

o Vedení elektrické energie 

 Ostatní inženýrské a speciální stavby 

o Čistírny odpadních vod 

o Úpravny vod 

o Elektrárny, plynárny, teplárny 

o Telekomunikační provozy 

 Stavby a zařízení preventivní infrastruktury 

o Stavby ochrany před povodněmi, požáry, větrem a lavinami 

 Dopravní stavby a zařízení 

o Přístavy, letiště 

o Budovy a zřízení dráhy, přívozy 

o Dopravní dispečinky 

 Ostatní stavby  

o Zdravotnická zařízení 

o Školy a školská zařízení 

o Ústavy sociální péče 

o Stavby civilní ochrany 

o Kulturní zařízení, atd. 

 Vodní stavby a jiné okolnosti 

o Stavby vodních nádrží a rybníků 

o Vodní toky upravené či neupravené 

o Stavby pro vodní hospodářství 
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 Zemědělská produkce a lesní hospodářství 

o Zvířata a živočišná zemědělská produkce 

o Trvalé kultury a rostlinná zemědělská produkce 

o Les a lesní hospodářství 

 Životní prostředí 

o Kontaminace půdy 

o Kontaminace nebo jiné poškození povrchových a podzemních vod 

o Poškození migrační prostupnosti a ekologické stability území 

o Nutná obnova přirozené funkce vodních toků 

 Stroje a zařízení, dopravní prostředky 

o Stroje a zařízení 

o Dopravní prostředky 

o Inventář a vnitřní vybavení 

 Zásoby 

o Zásoby ve výrobních jednotkách 

o Zásoby v obchodních jednotkách 

 Školní pomůcky 

 Předměty, knihovní fondy a mobiliární fondy (movité kulturní památky umístěné 

především na hradech a zámcích) 

o Sbírkové předměty 

o Knihovní fondy 

o Mobiliární fondy 

 Věci chráněné podle zákona o památkové péči [89] 

o Kulturní památky 

o Národní kulturní památky 

o Památkové rezervace 

o Památkové zóny 

 

6.3 Dílčí závěr 
 

Největším přírodním nebezpečím je v ČR povodeň. Při interakci povodně a prvků v území 

dochází k poškození těchto prvků, a tím i ke vzniku škody. Povodňové nebezpečí 

představuje situace, kdy dojde ke stavu, že povodňová vlna opustí koryto vodního toku 

a zasáhne okolní území, resp. záplavové území. Čím větší je intenzita a průtok povodňové 

vody, tím větší povodňové nebezpečí je.  

Na základě analýzy povodňových škod vzniklých v důsledku historických povodní bylo 

možné vymezit konkrétní klíčové prvky, které se mohou nacházet v záplavovém území. 

Tyto prvky vytváří ve spojitosti s povodní nebezpečné situace (Tabulka 16), které mají 

dopady na obyvatele a životní prostředí nejen v záplavovém území.  
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Nebezpečným situacím vzniklým v důsledku povodní je nutné předcházet realizací 

vhodných protipovodňových opatření. Zejména v oblastech nechráněných stálými 

protipovodňovými opatřeními je nutné vystavět mobilní hrazení z vybraného typu 

mobilních protipovodňových systémů.  

 

Tabulka 16: Nebezpečné situace vzniklé v důsledku působení povodní na prvky v území 

Prvek v území Nebezpečná situace 

Bytové a rodinné domy Ohrožení obyvatel žijících v domech, ztráta či poškození 

majetku; poškození staveb; 

Komunikace, dráhy a 

telekomunikace 

Nesjízdnost komunikací; Přerušení spojů; komplikace 

při zásahu složek IZS, nemožnost zásobování; 

Inženýrské sítě Kontaminace vody; porucha na elektrických rozvodech, 

plynovodech, teplovodech;  

Ostatní inženýrské a speciální 

stavby (Čistírny odpadních vod, 

Elektrárny, plynárny, teplárny, 

apod.) 

Kontaminace vody; Ztráta elektrického proudu, rozvodu 

tepla - dopady na zdraví postižených obyvatel; 

Stavby ochrany před 

povodněmi 

Ohrožení obyvatel povodňovou vlnou při protržení 

hráze, zaplavení území, domů, apod.; 

Zdravotnická zařízení, Školy a 

školská zařízení, Ústavy 

sociální péče, Stavby civilní 

ochrany, Kulturní zařízení, atd. 

Dopad na zdraví obyvatel v důsledku neposkytnuté 

zdravotnické péče; Úmrtnost; Psychologické a sociální 

dopady; Komplikace s evakuací; 

Stavby vodních nádrží a 

rybníků, vodní toky upravené či 

neupravené, stavby pro vodní 

hospodářství, nánosy ve 

vodních tocích a vodních dílech 

Poškození koryta vodního toku, hrází rybníků a nádrží; 

Kontaminace vodních zdrojů; 

Zemědělská produkce a lesní 

hospodářství 

Likvidace plodin; kontaminace a odplavení půdy; ničení 

lesních porostů; 

Životní prostředí (kontaminace 

půdy, vody, ekologie) 

Ohrožení životů zvířat a rostlin; Kontaminace 

podzemních vod; 

Stroje a zařízení, dopravní 

prostředky 

Zničení strojů a zařízení zaplavených povodňovou 

vodou; 

Zásoby ve výrobních 

jednotkách a obchodních 

jednotkách 

Likvidace zásob poškozených v důsledku povodně; 

Ztráty v průmyslu, obchodech, apod.; Narušení 

zásobování obyvatel; 

Kulturní památky, památkové 

rezervace, atd. 

Dopady na psychickou, sociální a náboženskou stránku 

obyvatel; 
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7 Návrh metodiky volby mobilních 

protipovodňových systémů 
 

Vzhledem ke složitosti systému výběru vhodného MPS a vzhledem k rozmanité škále typů 

MPS je v rámci této kapitoly popsán metodický postup, který usnadní rozhodovaní 

o výběru vhodných MPS k realizaci v záplavovém území.  

Jak už bylo naznačeno v Kapitole 3 v myšlenkové mapě (Obrázek 4), navrhovaná 

metodika volby mobilních protipovodňových systémů je založena na analýze jednotlivých 

typů mobilních protipovodňových systémů, hodnocení povodňové situace v území 

a identifikaci klíčových prvků, které je nutné chránit před povodní.  

Metodika volby mobilních protipovodňových systémů umožňuje vybrat vhodné mobilní 

systémy podle požadované ochranné výšky a délky a spočítat potřebné zdroje nutné 

pro jejich realizaci při hrozící povodňové situaci v území. Součástí navrhované metodiky 

je software s názvem Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření (Obrázek 

25), který je publikován na internetu [73] společně s manuálem k softwaru [74].  

 

 

Obrázek 25: Software - Úvod (Zdroj: [73]) 

 

Postup metodiky je založen na kontextu charakteristiky uvažovaného území a povodňové 

situace a na kritériích, na základě kterých jsou jednotlivé typy MPS vybírány. Jednotlivé 

fáze metodiky jsou shrnuté v grafickém schématu (Obrázek 26). 
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Obrázek 26: Schematický postup metodiky volby mobilních protipovodňových systémů 

 

7.1 Hodnocení území 
 

Volba ochranných systémů proti povodním je procesem relativně náročným na přípravu 

vzhledem k tomu, že povodně obvykle postihují rozsáhlá území a zdroje pro realizaci 

mobilních protipovodňových systémů jsou omezené. Z tohoto důvodu samotnému procesu 
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volby předchází fáze shromažďování informací o území a o povodních a jejich následcích 

na sledovaném území (Obrázek 27). 

 

 

Obrázek 27: Kontext volby mobilních protipovodňových systémů 

 

Hodnocením území se rozumí hodnocení základních vlastností území, které jsou významné 

pro možnost určení odhadu případných rozlivů vodního toku, a také pro možnost určení 

odhadu jejich následků na prvky v území.  

Data pro účely metodiky jsou v maximální míře vázána na údaje a databáze pořizované, 

provozované, spravované a veřejně dostupné v České republice. Nedílnou součástí 

hodnocení jsou i mapové podklady sloužící především pro orientaci v zájmovém území, 

popř. zpřesnění informací při vymezení záplavového území.  

Podkapitola vychází z údajů blíže specifikovaných v Kapitole 5. Z tohoto důvodu zde 

nebudou znovu popisovány zdroje údajů potřebných pro hodnocení území a povodňové 

situace, ale bude s nimi pracováno formou shrnutí. 

 

7.1.1 Hodnocení možnosti rozlivu vodního toku v území 

 

Pro možnost určení odhadu případného rozlivu vodního toku v území je vhodné zaměřit se 

na oblasti: 

 geografická charakteristika území a 

 hydrologická charakteristika. 
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Geografická charakteristika území 

V rámci charakteristiky území z geografického hlediska lze využít řady dostupných zdrojů 

informací, které napomůžou odhadům případného rozlivu vodního roku v území. Dostupné 

zdroje informací jsou charakterizovány a podrobněji rozvedeny v Kapitole 5.1.1.  

Shrnutí údajů, díky kterým lze geograficky charakterizovat území, je uvedeno na schématu 

(Obrázek 28). Jsou zde uvedeny jednotlivé geografické údaje, které jsou vhodné 

pro hodnocení území pro účely navrhované metodiky, a k nim přiřazeny zdroje, kde lze 

tyto údaje nalézt.   

 

 

Obrázek 28: Přehled geografických údajů 

 

Hydrologická charakteristika 

Z hlediska možnosti rozlivu vodního toku v území je nutné pozornost věnovat i údajům 

týkajícím se klimatu a hydrologie. Podrobněji je hydrologickým údajům věnována 

Kapitola 5.2. 

Shrnutí údajů o hydrologických podkladech týkajících se výskytu povodní v území je 

uvedeno na schématu (Obrázek 29). Na schématu je přehled hydrologických údajů 

vhodných pro účel metodiky s uvedením příslušných institucí, databází, dokumentů 

a veřejně dostupných portálů, kde lze uvedený druh údajů dohledat. Primárním 

poskytovatelem hydrologických údajů jako např. srážky, průtoky, atd. je Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) [9]. V jeho kompetenci je i Hlásná a předpovědní 

• Mapové podklady poskytovány ČÚZK 

• Ortofotomapy a družicové snímky 
Orientace v  území, popř. 

zpřesnění informací o území 

• ZABAGED® - digitální geografický model 
území České republiky 

• Územně plánovací dokumentace 

Geografické umístění 
objektů v území (Sídla, 
hospodářské a kulturní 
objekty, Komunikace, 

Rozvodné sítě a 
produktovody, Vodstvo, 

Územní jednotky, Vegetace 
a povrchy, Terénní reliéf) 

• Mapová vrstva INSPIRE (ZABAGED®) 

• Územně plánovací dokumentace 

• Povodňový plán 

Grafická data o rozložení 
vodního toku v území 

• Mapy a databáze programu CORINE Land 
Cover 

Krajinný pokryv terénu 

• Výškopisná složka ZABAGED® 
Digitální model terénu - 

vrstevnice 
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povodňová služba zajišťovaná dle zákona o vodách [93], která je původcem většiny 

hydrologických údajů týkajících se povodní.  

 

 

Obrázek 29: Přehled hydrologických údajů 

 

7.1.2 Hodnocení následků rozlivu na prvky v území 

 

Pro možnost určení odhadu následků rozlivu vodního toku na prvky v území je vhodné 

zaměřit se na oblasti: 

 demografická charakteristika území a 

 charakteristika objektů v území. 

 

Demografická charakteristika území a charakteristika objektů v území  

Následky rozlivu vodního toku v území mají vliv zejména na obyvatele a objekty 

nacházející se v území. Demografické charakteristice území je věnována Kapitola 5.1.2. 

Z hlediska metodiky je účelné mít přehled o počtu obyvatel (popř. hustotě zalidnění) 

žijících v území hodnoceném v rámci navrhované metodiky. Významným prvkem v území 

z hlediska povodní je i potenciální zdroj znečištění, který může ohrožovat zdraví obyvatel 

a životní prostředí. Podrobnější údaje o potenciálních zdrojích znečištění jsou 

• Český hydrometeorologický ústav Předpověď počasí 

• Hlásná a předpovědní povodňová služba 
Předpověď povodní 

(průtoky, vodní stavy, atd.) 

• Numerický model ALADIN 
Krátkodobé předpovědi 

počasí, srážková 
předpovědní mapa 

• Hlásná a předpovědní povodňová služba 

• Vodohospodářský informační portál 

Aktuální informace o 
vyhlášeném SPA na 

vybraném vodním toku 

• Hlásná a předpovědní povodňová služba 

• Vodohospodářský informační portál 

Údaje např. o stavech a 
průtocích na vodních tocích, 

hladiny vody v nádržích, 
aktuální hydrologické jevy 

na různých místech ČR, 
apod. 

• Územně plánovací dokumentace 

• DIBAVOD 

• Grafická část povodňového plánu 

Velikost záplavového území 
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v Kapitole 5.1.3. Pro účely vytipování významných objektů v území by měla být 

k dispozici územně plánovací dokumentace, popř. je možné k tomuto účelu využít i datové 

vrstvy geodatabáze ZABAGED®. 

Shrnutí údajů vhodných pro účely navrhované metodiky je uvedeno na schématu (Obrázek 

30). Součástí schématu jsou i instituce, dokumenty či databáze, díky kterým lze příslušné 

údaje dohledat a použít v rámci hodnocení území. 

 

 

Obrázek 30: Přehled údajů o významných prvcích v území 

 

7.1.3 Hodnocení záplavového území 
 

Hodnocení záplavového území je nezbytné z hlediska vymezení míst, která mohou být 

při povodni zaplavena vodou. Pro tato místa mohou být realizována buď stálá 

protipovodňová opatření, nebo je nutná realizace dočasných protipovodňových opatření. 

Stálá protipovodňová opatření realizovaná v záplavových územích jsou popsána v 

příslušných povodňových plánech. Zde jsou k dispozici údaje nejen o místech, která jsou 

bariérou chráněna, ale i o místech která chráněná nejsou.  

Pro každý vodní tok v rámci hydrografické sítě existuje území, klasifikované jako 

záplavové území. Ke zjištění velikosti záplavového území pro průtok Q5, Q20 a Q100 je 

možné využít mapy záplavového území prostřednictvím Digitální báze vodohospodářských 

dat - DIBAVOD [17]. Ta poskytuje např. i údaje o záplavovém území největší 

zaznamenané přirozené povodně. Vyznačení záplavového území bývá i součástí územního 

plánu v rámci územně plánovací dokumentace, popř. je k dispozici v povodňových 

plánech. Zde je nutné věnovat pozornost tomu, pro jaký průtok je záplavové území 

znázorněno.  

• ČÚZK Katastrální data  

• Územně plánovací dokumentace 
Prostorové a funkční 

uspořádání území a jeho 
využití  

• Registr sčítacích obvodů a budov 

• Národní geoportál INSPIRE 
Počet obyvatel, hustota 

zalidnění 

• Integrovaný registr znečišťování životního 
prostředí 

Zdroje znečištění území 

• Územně plánovací dokumentace obce 

• Geodatabáze ZABAGED®  
Významné objekty v území 
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I přes opakované povodně se v záplavových územích stále vyskytují různé objekty, které je 

nutné chránit před povodněmi. Za klíčové prvky, které se mohou nacházet v záplavovém 

území a mohou být ohroženy povodní, je nutné považovat prvky, jejichž zničení či 

poškození by mělo negativní dopad na životy a zdraví obyvatel a životního prostředí. 

Z údajů hodnocených v Kapitole 6 je patrné, že lze za takové prvky považovat: 

 bytové a rodinné domy, 

 komunikace, dráhy a telekomunikace, 

 inženýrské sítě, 

 ostatní inženýrské a speciální stavby (Čistírny odpadních vod, Elektrárny, plynárny, 

teplárny, apod.), 

 stavby ochrany před povodněmi, 

 zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, ústavy sociální péče, stavby civilní 

ochrany, kulturní zařízení, atd., 

 stavby vodních nádrží a rybníků, vodní toky upravené či neupravené, stavby pro 

vodní hospodářství, 

 zemědělská produkce a lesní hospodářství, 

 životní prostředí (kontaminace půdy, vody, ekologie), 

 stroje a zařízení, dopravní prostředky, 

 zásoby ve výrobních jednotkách a obchodních jednotkách a 

 kulturní památky, památkové rezervace, atd. 

 

7.2 Volba umístění mobilních protipovodňových systémů 
 

Po celkovém hodnocení uvažovaného území a s tím související povodňové situace, lze 

zaměřit pozornost na další fázi, a to na volbu umístění mobilních protipovodňových 

systémů. Na základě povodňových parametrů záplavového území, lokalizace významných 

prvků v území a podkladů vyplývajících z povodňového plánu je vybráno místo, jehož 

protipovodňová ochrana se řeší.  

 

Při volbě místa se zohledňuje především: 

1. Aktuální (nebo projektovaná) hydrometeorologická situace pro dané území 

Základní informací pro volbu umístění mobilních protipovodňových systémů je aktuální 

nebo projektovaná hydrometeorologická situace. Tedy jinými slovy pro realizaci opatření 

je potřeba zvolit takové místo, které je ohrožené, tzn., vyskytují se v něm klíčové prvky 

pro území, obytné objekty, apod.  
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2. Hodnota ohroženého území 

Hodnota ohroženého území nemusí nutně znamenat finanční údaj, i když s tím přímo 

souvisí. Za hodnoty v území jsou považovány prvky jako lidé, soukromý i veřejný majetek, 

infrastruktura, a další prvky mající vliv na fungování území a které jsou vystaveny 

potenciálnímu působení povodní. 

 

3. Zdrojová omezení 

Při existenci zdrojových omezení, především časových, materiálových a lidských, obvykle 

není možné plně ochránit celé území. Z tohoto důvodu se chrání primárně ta místa, kde je 

vyšší koncentrace hodnot, nebo která obsahují klíčové prvky infrastruktury, jejichž 

poškození by mělo významný dopad na funkčnost území (např. klíčový transformátor 

v obci, apod.).  

Obce ohrožené povodní by měly mít vytipovány ohrožená místa a zaneseny v bezpečnostní 

dokumentaci obce. 

 

Mobilní hráz je možné postavit z různých typů mobilních protipovodňových systémů. Je 

důležité alespoň odhadnout, jak velké mobilní hrazení je potřeba pro ochranu vybraného 

místa v záplavovém území. Co se týče odhadu velikosti, je nutné znát alespoň výšku 

a délku potřebného hrazení, aby nedošlo k zaplavení. 

Každý mobilní protipovodňový systém je totiž charakteristicky svými: 

 rozměry, 

 maximální výškou, 

 zdroji (materiál, stroje, manipulační technika, atd.), 

 dobou sestavení (některé typy MPS jsou závislé na počtu osob). 

 

V případě, že metodický postup je užitý za účelem realizace ochrany pro aktuálně 

probíhající povodeň, jsou základním zdrojem informací:  

 údaje o průtocích v jednotlivých tocích zveřejňované jednotlivými povodími 

a ČHMÚ, a také 

 údaje z povodňových map, apod.  

Metodický postup lze použít i pro účely hrubého odhadu potřebných zdrojů na realizaci 

MPS v rámci přípravy na budoucí povodně. Pro tento účel pak tvoří základní vstupy 

povodňová mapa a definice povodňové situace, na kterou probíhá příprava. 

 

Hodnocení zájmového místa 

Zájmové místo je pro potřeby této metodiky konkrétní místo, kde je předpokládána 

výstavba mobilního protipovodňového systému. Základní údaje o zájmovém území tvoří 
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informace o požadované výšce a délce potřebné hráze. Určení výšky a délky hráze vyplývá 

z údajů o aktuální hydrometeorologické situaci, předpovídaném stavu průtoku či stavu 

hladiny vodního toku. 

Realizace jakéhokoliv mobilního protipovodňového systému vyžaduje: 

 lidi na výstavbu opatření,  

 čas potřebný na výstavbu opatření, 

 materiálové zdroje a technické vybavení. 

 

Lidé, kteří se účastní výstavby MPS, jsou zpravidla členové jednotky požární ochrany, 

případně dobrovolníci. Výstavbu opatření řídí osoba, která zná přesný technologický 

postup výstavby. U některých MPS je rychlost výstavby vyšší se zvyšujícím se počtem 

pracovníků. Toto např. neplatí při výstavbě opatření, kde rychlost výstavby je závislá 

na rychlosti, popř. výkonu technického zařízení. 

Doba potřebná na výstavbu opatření je závislá na době, která zbývá, než dojde k zaplavení 

zájmového místa. Výstavba jednotlivých druhů mobilních protipovodňových systémů je 

různě časově náročná.  

Některé mobilní protipovodňové systémy jsou náročné na množství použitého materiálu, 

jiné na přítomnost technických strojů.   

Nároky na realizaci opatření (lidé, čas, zdroje) rostou v souvislosti s velikostí hráze (výška 

x délka).  

 

7.3 Volba mobilních protipovodňových systémů 
  

Samotná volba mobilních protipovodňových systémů umožňuje výběr z těch typů MPS, 

kterými je naplněna databáze softwaru k metodice. Tuto databázi lze průběžně doplňovat 

a tím rozšiřovat možnosti výběru vhodného typu k realizaci. V současné době je databáze 

naplněna MPS dostupnými v ČR.  

Mezi mobilní protipovodňové systémy používané v České republice a zahrnuté v databázi 

metodiky se řadí: 

 pytle plněné pískem, 

 tandemové pytle plněné pískem, 

 pryžotextilní vaky, 

 hrazení plněná vodou nebo inertním materiálem, 

 bariéry z ohýbaných profilů, 

 hadicová hrazení plněná vzduchem, 

 velkoobjemové vaky, 
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 prefabrikované betonové zábrany, 

 dvoukomorové bariéry, 

 mobilní hradidlový K-systém (stejný princip jako paletové bariéry), 

 atd. 

Každý typ mobilních protipovodňových systémů umožňuje postavení hráze pouze do 

určité výšky, do které je schopen ochránit území před povodňovou vlnou. Výčet vybraných 

typů mobilních protipovodňových systémů a jejich maximální ochranné výšky je uveden 

v Tabulce 17. Tabulka 18 pak znázorňuje, do jakých výšek hladiny povodňové vlny jsou 

schopny jednotlivé typy mobilních systémů zajistit ochranu před zaplavením zájmového 

území. 

 

Tabulka 17: Mobilní protipovodňové systémy a jejich maximální ochranná výška 

Mobilní protipovodňové systémy Max. výška [m] 

Pytle (plněné pískem) - jednořadé kladení 1,5 

Pytle (plněné pískem) - víceřadé kladení 1,5 

Pytle (plněné pískem) - kombinované víceřadé kladení 2 

Tandemové pytle 1,5 

Pryžotextilní vaky - typ A a B 0,8 

Pryžotextilní vaky – typ C120 1,2 

Pryžotextilní vaky – typ C140 1,4 

Hrazení plněná vodou nebo inertním materiálem 2,1 

Bariéry z ohýbaných profilů 1,2 

Hadicová hrazení plněná vzduchem (záleží na typu) 1 

Vaková hrazení (big bag vaky) - 1 m 4 

Vaková hrazení (big bag vaky) - 1,2 m 4,8 

Vaková hrazení (big bag vaky) - 1,4 m 5,6 

Vaková hrazení (big bag vaky) - 1,6 m 6,4 

Prefabrikované betonové zábrany - typ A 0,5 

Prefabrikované betonové zábrany - typ B 0,65 

Prefabrikované betonové zábrany - typ C 0,8 

Prefabrikované betonové zábrany - typ D 1 

Prefabrikované betonové zábrany - typ E 1,2 

Dvoukomorové bariéry plněné vodou 0,8 

Mobilní hradidlový K-systém  1,3 
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Tabulka 18: Mobilní protipovodňové systémy - maximální výška 
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0,5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

0,65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 

0,8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - 

1 x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - 

1,2 x x x x x x x x x x x x x x - - - - - - - 

1,3 x x x x x x x x x x x - - - - - - - - - - 

1,4 x x x x x x x x x x - - - - - - - - - - - 

1,5 x x x x x x x x x - - - - - - - - - - - - 

2 x x x x x x - - - - - - - - - - - - - - - 

2,1 x x x x x - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 x x x x - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4,8 x x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5,6 x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6,4 x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

7.3.1 Kalkulace 
 

Výpočtový modul slouží k výpočtu zdrojových potřeb důležitých pro výstavbu MPS. 

K tomu, aby bylo možné tyto zdroje spočítat je nutné zavedení tzv. stavebního bloku 

s definovanou výškou a délkou. Stavebním blokem se rozumí výpočetní jednotka nikoliv 

konstrukční jednotka. Např. konstrukční jednotka je pytel s pískem, výpočetní jednotka je 

blok 1x1 m složený z pytlů s pískem. Formou stavebního bloku byly hodnoceny konkrétní 

mobilní systémy v Kapitole 4. Úkolem stavebního bloku je umožnit aproximaci 

zdrojových potřeb pro konstrukci hrazení. Při návrhu základního stavebního bloku je 

potřeba brát v úvahu budoucí konstrukci hráze a zároveň také fakt, že k bloku o této 

velikosti jsou vztaženy také jednotlivé zdroje, které budou potřeba pro konstrukci hráze. 
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Samotný výpočet lze vyjádřit i psanou formou, avšak součástí navrhované metodiky je 

software, který výpočty provádí na základě požadované výšky a délky hráze.   

 

Postup pro ruční výpočet je následující: 

1. Z tabulky mobilních protipovodňových systémů a jejich maximální ochranné výšky 

(Tabulka 17) se vyberou mobilní systémy, které odpovídají požadované výšce 

uvažované konstrukce v zájmovém území. 

2. V případě, že mobilní systém ochrany je vybírán pro akutní (v současnosti 

probíhající) povodeň, vyřadí se podle tabulky v Příloze B ty protipovodňové 

systémy, pro jejichž realizaci v současné době nejsou v dané oblasti požadované 

zdroje (např. není k dispozici dostatek osob, materiálu, manipulační techniky, 

apod.). 

3. Pro zbývající vyselektované mobilní protipovodňové systémy se vypočte zdrojová 

náročnost podle vzorců (1), (2), (3) a (4) s použitím údajů o zdrojových potřebách z 

tabulky v Příloze B. 

4. Podle potřebných zdrojů se vybere takový mobilní protipovodňový systém, který 

nejlépe odpovídá potřebám dané situace a dostupnosti zdrojů v místě výstavby 

mobilního systému. 

Zdroje, nutné pro realizaci mobilních protipovodňových systémů uvedených v Příloze B, 

jsou kvantifikovány na rozměr stavebního bloku s definovanou výškou a délkou. Základem 

výpočtu je proto zjištění potřebného počtu stavebních bloků a následným škálováním 

zdrojů podle počtu stavebních bloků, které je potřeba použít.  

 

blokvyska

vyskapozadovana
v

_

_
        (1) 

 

blokdelka

delkapozadovana
s

_

_
        (2) 

 

svblokupocet _         (3) 

 

bloknazdrojepotrebablokupocetzdrojepotreba _____    (4) 
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Tabulka 19: Význam veličin použitých ve vzorcích 

Veličina Význam veličiny 

pozadovana_vyska Výška hráze zadaná uživatelem 

vyska_blok Výška stavebního bloku konkrétního MPS vybraného v Příloze 

B  

pozadovana_delka Délka hráze zadaná uživatelem 

delka_blok Délka stavebního bloku konkrétního MPS vybraného v Příloze 

B 

počet_bloku Počet potřebných bloků k vystavění hráze o zadaných 

rozměrech 

potreba_zdroje Množství zdroje vyjádřeného v jednotkách [ks, t, l, m
3
] pro 

potřeby výstavby konkrétního MPS o zadaných rozměrech 

potreba_zdroje_na_blok Množství počítaného zdroje konkrétního MPS vybraného 

v Příloze B 

 

Zatímco výše uvedeným způsobem je možné relativně přesně spočítat materiálové zdroje, 

časová náročnost realizace je závislá na lidských zdrojích popřípadě dostupnosti, počtu či 

výkonu specializované techniky. Může tedy představovat úzké hrdlo bránící v současně 

probíhající konstrukci jednotlivých bloků mobilního systému ochrany.  

V praxi by se výpočet musel provádět pro všechny vybrané MPS z Přílohy B samostatně a 

následně porovnávat zdrojové omezení. Kvůli náročnosti a zdlouhavosti výpočtů je 

součástí metodiky software vytvořen právě pro tyto účely. 

 

7.3.2 Využití výpočetní techniky  
 

Jako vhodný nástroj pro podporu rozhodování o volbě vhodného typu mobilních 

protipovodňových systémů může sloužit software Metodická pomůcka pro specifikaci 

dočasných opatření veřejně dostupná na http://fbiweb.vsb.cz/hraze/ [73].  

Uživatel zadá potřebnou výšku a délku hráze a Pomůcka vybere mobilní systémy, které 

daný rozměrový požadavek splňují, a také spočte zdroje nutné na realizaci systému 

o stanovených rozměrových parametrech. Pro realizaci každého mobilního systému je 

třeba různý počet lidí, různá doba na výstavbu či příslušný materiál a technika. Uživatel na 

základě těchto podpůrných informací a dostupných zdrojů v území vybere vhodný typ 

mobilního protipovodňového systému k realizaci. 

Tento softwarový nástroj je koncipován jako podpora pro rychlé plánování zdrojů 

potřebných na realizaci mobilních protipovodňových systémů a je součástí navrhované 

metodiky volby mobilních protipovodňových systémů. 
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Software je spravován v rámci dvou režimů. Jedná se o režim veřejný (určený pro 

uživatele) a uzavřený (určený pro administrátory). Zatímco v rámci kapitoly věnované 

veřejné části softwaru je dále popisován postup navrhované metodiky, tak v rámci kapitoly 

věnované uzavřené části systému jsou popisovány principy plnění databáze jednotlivými 

typy mobilních protipovodňových systémů. 

 

7.3.3 Veřejná část softwaru  
 

Veřejná část softwaru poskytuje základní informace o jednotlivých podporovaných 

mobilních protipovodňových systémech obecně. Umožňuje také rychle vyselektovat 

vybrané MPS podle výšky navrhované hráze a provést odhad zdrojů potřebných na jejich 

realizaci. 

Pro uživatele je k dispozici v rámci veřejné části systému: 

 přehled podporovaných mobilních protipovodňových systémů, 

 podrobnější dokumentace každého typu mobilního protipovodňového systému a  

 výpočetní modul pro získání údajů o množství potřebných zdrojích na realizaci 

mobilního protipovodňového systému.  

 

Přehled opatření 

Poskytuje základní informaci o dočasných mobilních systémech, které je možné realizovat 

jako ochranu před účinky povodní. Pro všechny zavedené mobilní protipovodňové systémy 

jsou informace poskytovány v následující struktuře: 

1. Dokumentace opatření 

2. Definice stavebního bloku 

3. Specifikace zdrojů nutných pro realizaci stavebního bloku  

 

Dokumentace opatření 

Každý typ mobilního protipovodňového systému je doplněn dodatečným podrobnějším 

popisem jeho charakteru. Jedná se o textový popis doplněný o některé důležité údaje, které 

mohou být cenné pro rozhodování o vhodnosti využití daného typu mobilního systému 

(Obrázek 31). Dokumentace je zaměřena zejména na rozměrové parametry, účel, 

manipulaci a další důležité údaje, které je vhodné znát ještě před realizací mobilního 

systému. 
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Obrázek 31: Software - Dokumentace opatření (Zdroj: [73]) 

 

Definice stavebního bloku 

Stavebním blokem se pro potřeby software rozumí prostorové vymezení konstrukční 

jednotky. Toto vymezení je čistě účelové a je určeno k ulehčení kvantifikace zdrojů 

potřebných pro realizaci mobilního systému.  

Kromě výšky a šířky stavebního bloku je také k dispozici informace o maximální přípustné 

výšce konstrukce hráze. Tato charakteristika představuje technologické omezení, které je 

pak využíváno výpočetním modulem pro odfiltrování výškově nevyhovujících typů 

mobilních systémů (Obrázek 32). 

I přesto, že by bylo snazší zvolit univerzální velikost stavebního bloku, tzn. jednotnou 

výšku a délku klíčovou pro každý typ MPS, v praxi toto není vůbec možné. Každý typ 

mobilních protipovodňových systémů má rozměry stavebního bloku odlišné, zejména kvůli 

jednotkovému dílu, který u každého MPS je jiný a nelze počítat s jeho upravováním na jiné 

rozměry. Rozměry stavebních bloků jednotlivých mobilních protipovodňových systémů 

zařazených do databáze softwaru jsou uvedeny v Příloze B. V této příloze jsou uvedeny 

i zdroje potřené pro výstavbu stavebního bloku jednotlivých mobilních systémů. 
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Obrázek 32: Software - Stavební blok a Potřebné zdroje (Zdroj: [73]) 

 

Specifikace zdrojů nutných pro realizaci stavebního bloku 

Specifikace zdrojů potřebných na realizaci stavebního bloku je soubor zdrojů nutných pro 

realizaci stavebního bloku konkrétního MPS. Realizace různých MPS vyžaduje různé 

zdroje (Obrázek 32). Např. pro realizaci stavebního bloku z tandemových pytlů je třeba 

určitá doba, množství kusů tandemových pytlů, množství písku, násypné zařízení a 

konkrétní počet osob.  

 

Výpočetní modul 

Jak už bylo naznačeno v Kapitole 7.3.1, požadavky na uživatele jednoduchého 

uživatelského rozhraní spočívá v zadání rozměrů: 

 výšky a 

 délky požadované hráze (Obrázek 33). 

Tyto informace jsou následně použity jako základní parametry pro výběr možných 

mobilních protipovodňových systémů a odhad zdrojů nutných na jejich realizaci (Obrázek 

34). 
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Obrázek 33: Software - Výpočet opatření (Zdroj: [73]) 

 

 

Obrázek 34: Software - Odhadované zdroje (Zdroj: [73]) 

 

Po zadání příslušných rozměrů hráze software nabízí několik variant. Nabízí i varianty pro 

realizaci vyšší hráze. Výstup obsahuje informaci o požadovaných parametrech hrází (výška 

a délka) a seznam mobilních systémů, které zadaným parametrům vyhovují. Kalkulované 

zdroje jsou specifikovány pro jeden blok, a také pro realizaci celé hráze za předpokladu 

souběžné práce na hrázi, což u zdrojů některého typu nemusí dávat smysl (např. u lidí, 

popř. specializované techniky). Výsledky je proto nutné interpretovat. 

 

Interpretace výsledků 

Kalkulace potřebných zdrojů je relativně přesná pro zdroje materiálové, avšak časová 

náročnost realizace je závislá na lidských zdrojích, popř. dostupnosti specializované či 

manipulační techniky, a tudíž může představovat úzké hrdlo realizace a prodloužit 

výstavbu MPS.  
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Pokud tedy bude realizováno např. Hadicové hrazení plněné vzduchem pro hráz o výšce 

1 m a délce 50 m a k dispozici bude pouze jeden kompresor, nebude čas realizace 0,9 hod, 

ale 5 x 0,9, tedy 4,5 hod. Zároveň nemá smysl nasazovat více než 4 lidi. Materiálový zdroj 

hrazení TW100 však zůstane zachován, tedy 10 ks. Je tedy vhodné zde věnovat pozornost 

údajům v Dokumentaci opatření. Co se týče doby výstavby, navrhovaná metodika 

neuvažuje dopravení mobilního systému na místo výstavby, ale jen samotnou výstavbu 

hrazení. 

 

7.3.4 Plnění databáze softwaru 

 

V uzavřené části softwaru je naplňována databáze údaji o jednotlivých typech mobilních 

protipovodňových systémů. Uzavřená část je běžným uživatelům nepřístupná. Je chráněna 

heslem, které by mělo zabránit náhodnému přepsání uložených informací. Do uzavřené 

části softwaru mají přístup pouze administrátoři.  

 

Administrátoři mohou naplňovat databáze v jednotlivých sekcích: 

1. editor jednotek zdrojů, 

2. editor zdrojů a 

3. editor opatření. 

 

V softwaru je totiž nejprve důležité nastavit velikost stavebního bloku každého z typů 

mobilních systémů ochrany. Toto nastavení je prováděno formou definovaných jednotek 

vyjadřujících množství každého zdroje uvažovaného při realizaci stavebního bloku 

vybraného typu mobilního protipovodňového systému. 

 

Editor jednotek 

Vzhled editoru jednotek je patrný z Obrázku 35. Jednotkami se rozumí jednotka množství, 

délky, doby, objemu, apod., která má vztah k některému ze zdrojů. Jednotky je potřeba 

zadávat jako první, následně je možné definovat zdroje vyjádřené v těchto jednotkách, 

které jsou už k dispozici a stačí příslušnou jednotku vybrat z databáze.  
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Obrázek 35: Software - Editor jednotek (Zdroj: [73]) 

 

Editor zdrojů 

Editor zdrojů je znázorněn na Obrázku 36. Jeho editace je přímočará - definuje se název 

zdroje a ze seznamu databáze se vybírá jednotka, v níž lze množství zdroje vyjádřit. Mezi 

zdroje jsou počítány osoby, doba realizace, množství plnícího materiálu, technické 

vybavení, přístrojové vybavení, množství vaků, pytlů, apod. 

 

Např. 

 osoby - ks 

 čas - hod 

 písek - t 

 vak - ks 

 voda - l 

 vysokozdvižný vozík - ks 

 vzduch - m
3
 

 apod. 
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Obrázek 36: Software - Editor zdrojů (Zdroj: [73]) 

 

Editor opatření 

Editor opatření je znázorněn na Obrázku 37. V rámci tohoto editoru jsou do databáze 

zadávány rozměry stavebního bloku a maximální výšky každého typu mobilních 

protipovodňových systémů a do sekce Popis opatření je vkládána textová část, zobrazující 

se uživatelům pod názvem Dokumentace opatření. Popis opatření obsahuje podrobnější 

informace o MPS. Jednotlivým typům MPS jsou poté přiřazovány zdroje a jejich množství 

k realizaci jednoho stavebního bloku (Obrázek 38). Na základě takto zadaných údajů 

dochází k přepočtu zdrojů v souvislosti s rozměry zadané hráze uživatelem. 

Při vyplňování je důležité věnovat obzvláště velkou pozornost definici stavebního bloku. 

Výška stavebního bloku by měla být nastavena tak, aby maximální výška hráze byla 

násobkem této výšky. Výška stavebního bloku je taktéž důležitým údajem, který je 

využíván k omezení disponibilních opatření. 
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Obrázek 37: Software - Editor opatření (Zdroj: [73]) 
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Obrázek 38: Software - Zdroje potřebné pro realizaci jednoho stavebního bloku (Zdroj: [73]) 

 

7.4 Porovnávání výsledků s dostupnými zdroji v území 
 

Pro realizaci každého mobilního systému je třeba různý počet lidí, různá doba na výstavbu 

či příslušný materiál a technická zařízení. Zde je rozdíl, zda je metodika využita v období 

mimo povodeň či v období již hrozící povodně.  

V období mimo povodeň je totiž možné věnovat pozornost různým variantám a podle toho 

přizpůsobit výběr budoucího mobilního systému, jehož výstavba by se realizovala 

při povodni. Do plánování realizace jsou pak zahrnuty konkrétní komponenty potřebné 

pro výstavbu, potřebný počet osob, potřebný čas a materiál či technické přístroje.  

V období již hrozící povodně je vhodné věnovat pozornost pouze těm variantám, jejichž 

komponenty jsou v zájmovém místě dostupné v časovém období, které zbývá do vybřežení 

vodního toku v záplavovém území. Proto je nutné výsledky volby mobilních 

protipovodňových systémů porovnat s dostupnými zdroji v blízkém okolí. Je nutné 

porovnat kalkulaci potřebného času, potřebného počtu osob a množství materiálu či 

technického vybavení s reálnou dostupností těchto zdrojů. Jedině tak může být realizace 

vybraného mobilního systémů úspěšná, v opačném případě je nezbytné zahájit evakuaci. 
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8 Ověření metodiky 
 

K ověření navrhované metodiky lze užít postupu, který je popsaný schématem (Obrázek 

26) v Kapitole 7. Pro ověření metodiky bylo vybráno území obce, v jehož správním 

obvodu proběhlo cvičení pořádané HZS Olomouckého kraje zaměřené na výstavbu 

mobilní hráze. Cílem je tedy porovnat výsledky navrhované metodiky s výsledky 

získaných při cvičení. Je třeba mít na paměti rozdíly mezi cvičením a aktuálně probíhající 

povodní. 

Místo zájmu je obec Nemile, resp. její část Lupěné. V důsledku zvýšené hladiny řeky 

Moravská Sázava dochází k pravostrannému vybřežení řeky. Vylití řeky z koryta na tomto 

místě ohrožuje obyvatelstvo a jejich obydlí v obci Nemile, v místní části Lupěné (Obrázek 

39).  

 

 

Obrázek 39: Ohrožená lokalita obce Nemile, Lupěné (Zdroj: [36]) 
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1. Hodnocení území 

 

V první fázi navrhované metodiky je vhodné zhodnotit území obce pro možnost určení 

odhadu případných rozlivů vodního toku v území z geografického a hydrologického 

hlediska. Obec Nemile, Lupěné se nachází v blízkosti města Zábřeh. Mezi centrem obce 

Nemile a částí obce Lupěné protéká řeka Moravská Sázava. 

K orientaci v území, popř. zpřesnění informací o území jsou použity mapové podklady 

ZABAGED® [21], kde pomocí mapové vrstvy ortofotomapa a vrstevnic je na mapě 

(Obrázek 40) zobrazeno rozložení vodního toku v oblasti obce a vrstevnice popisující 

výškopisnou složku terénu. Tmavě modrou přerušovanou čárou jsou naznačeny 

podpovrchové toky.  Z mapy je patrné, že část Lupěné leží pod svahem. 

 

 

Obrázek 40: Výškopisná složka a vodstvo - Nemile, Lupěné (Zdroj: [21]) 
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Na území obce Nemile, Lupěné je nesouvislá městská zástavba, jehličnaté lesy, 

nezavlažovaná orná půda, zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, vodní toky a vodní 

plochy (Obrázek 41).  

 

 

Obrázek 41: Krajinný pokryv obce Nemile, Lupěné (Zdroj: [9]) 

 

Pro zjištění možnosti rozlivu vodního toku v území je nutné se věnovat hydrologickým 

charakteristikám území. Při povodni je prioritní sledování informací vydávaných 

prostřednictvím Hlásné a předpovědní povodňové služby o průtocích a vodních stavech na 

vodním toku procházejícím územím obce. K dokreslení povodňové situace je sledována 

krátkodobá předpověď počasí prostřednictvím ČHMU [12] a numerického modelu 

ALADIN [42]. 

Na území obce Nemile, Lupěné se nachází měrný profil, který měří průtok a stav hladiny 

vodního toku. Při zobrazení informací konkrétního měrného profilu je k dispozici aktuální 

vodní stav a průtok vodního toku (Obrázek 42).  
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Obrázek 42: Údaje z měrného profilu Moravská Sázava, Lupěné (Zdroj: [23]) 

 

V případě obcí, kde na vodním toku není měrný profil, jsou údaje o průtocích a hladinách 

vodního toku, v důsledku kterých by došlo k vyhlášení 2. a 3. SPA, k dispozici 

v povodňovém plánu obce.    

Pro obec Nemile, Lupěné jsou k dispozici přesné údaje o průtoku a hladině vodního toku 

pro každý SPA (Obrázek 43). Údaje jsou zaznamenané v evidenčním listu měrného profilu 

Lupěné (Obrázek 44). Z těchto dal lze porovnat stávající průtok a stav hladiny s hodnotami 

jednotlivých SPA. Zmíněné údaje by měly být součástí i povodňového plánu obce. 
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Obrázek 43: Detail měrného profilu Lupěné (Zdroj: [23]) 

 

 

Obrázek 44: Evidenční list měrného profilu Lupěné (Zdroj: [23]) 
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Pro hodnocení následků rozlivů na prvky v území je možné získat určité povědomí opět 

s využitím databází a dostupných mapových podkladů. Pro tyto účely plní i důležitou roli 

územně plánovací dokumentace obce, která poskytuje údaje o funkčním využití území. 

Při hodnocení demografických údajů povodňový orgán obce především využívá data, které 

má v rámci obce k dispozici, popř. data Českého statistického úřadu [59].  

Alespoň přibližná hodnota hustoty zalidnění v obci Lupěné je zjistitelná z mapy (Obrázek 

45), kde průměrná hustota zalidnění 100 až 500 obyvatel na km
2
. Výčet právnických 

a podnikajících fyzických osob pro obec Nemile je k dispozici v ARES [2]. 

 

 

Obrázek 45: Hustota zalidnění obce Nemile, Lupěné (Zdroj: [9]) 
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Objekty v území (sídla, hospodářské a kulturní objekty, rozvodné sítě, atd.), které je 

žádoucí před povodňovou vlnou chránit lze zobrazit prostřednictvím geodatabáze 

ZABAGED® nebo zjistit z územně plánovací dokumentace obce. Vzhledem k tomu, že 

obec nemá digitální územní plán, jsou objekty zobrazeny prostřednictvím ZABAGED® 

(Obrázek 46). Z mapy lze vyčíst umístění např. solární elektrárny, zemědělského objektu, 

skladovacího objektu nebo i elektrické vedení (zobrazeno čerchovaně).  

 

 

Obrázek 46: Objekty v území - Nemile, Lupěné (Zdroj: [21]) 
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Z hlediska zjišťování potenciálních zdrojů znečištění se na území obce Nemile, Lupěné 

nenachází žádný provoz zařazený do Integrovaného registru znečišťování životního 

prostředí. 

 

2. Hodnocení záplavového území 

 

Velikost záplavového území obce Nemile, Lupěné je k dispozici nejen v povodňovém 

plánu, ale i např. v rámci databáze DIBAVOD [17] (Obrázek 47). Podklady dávají 

informace, do jaké míry bude území zaplaveno při specifikovaných N-letých povodních.  

Cílem je poukázat zejména na objekty, které se v tomto území nacházejí, aby mohla být 

naplánována ochrana těchto objektů před povodněmi. Při zobrazení záplavového území lze 

počítat zejména se zasažením objektů v části obce Lupěné. Z předchozích charakteristik 

území je známo, že se v této lokalitě jedná o sídla a obydlí obyvatel. Nevyskytuje se zde 

žádný zdroj znečištění.   

 

 

Obrázek 47: Vymezení záplavového území v obci Nemile, Lupěné (Zdroj: [17]) 
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Stálá protipovodňová opatření, která by se eventuelně v oblasti vyskytovala, by byla 

popsána v povodňovém plánu obce.  

Výskyt prvků, jejichž zničení či poškození mělo negativní dopad na životy a zdraví 

obyvatel a životního prostředí je vhodné porovnat s územním plánem v rámci územně 

plánovací dokumentace.  

 

3. Volba umístění mobilních protipovodňových systémů 

 

Zvolené místo je vybráno na základě hydrometeorologické předpovědi a charakteristice 

území a povodňových parametrů záplavového území. V povodňových plánech obcí by tato 

místa měla být předem vytipována. V ohroženém území se nachází obytné budovy 

obyvatel Nemile, Lupěné, které je třeba chránit před účinky povodňové vlny (Obrázek 47).  

Už při 20-letém průtoku (Obrázek 48) se některá obydlí nachází v záplavovém území, 100-

letý průtok potom toto území ještě rozšiřuje (Obrázek 49). Hodnotu ohroženého území lze 

vyjádřit v počtu obyvatel obývajících objekty v záplavovém území, finanční hodnotou 

bytových a rodinných domů, komunikací, dráhy, škodami na vodním toku, zemědělské 

produkci a lesního hospodářství a v neposlední řadě škodami na životním prostředí. Chrání 

se primárně ta místa, kde je vyšší koncentrace hodnot. 

 

 

Obrázek 48: Záplavové území 20-leté vody v obci Nemile, Lupěné (Zdroj: [17]) 
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Obrázek 49: Záplavové území 100-leté vody v obci Nemile, Lupěné (Zdroj: [17]) 

 

Povodňový orgán obce, který určuje místo vhodné pro realizaci mobilního 

protipovodňového systému musí při hrozící povodni uvažovat i tzv. zdrojová omezení. 

V období mimo povodeň, když povodňový orgán plánuje v území výstavbu konkrétního 

mobilního systému ochrany, jsou tyto zdroje předem nachystány, popř. naplánována jejich 

doprava na místo výstavby. Při hrozbě povodně však musí vycházet ze zdrojů, které jsou 

pro něj v přiměřeném časovém úseku dostupné. Jako zdrojová omezení jsou považovány: 

čas potřebný pro výstavbu systému, počet osob, materiál a potřebné technické zařízení. 

Součástí procesu volby místa je i hodnocení zájmového místa, tzn. konkrétního místa 

v území, které vyžaduje výstavbu hráze o konkrétních rozměrech (výška a délka). Ne 

každý mobilní protipovodňový systém lze realizovat pro jakoukoliv ochrannou výšku. 

Určení výšky a délky hráze vyplývá zejména z údajů o předpovídaném stavu průtoku či 

stavu hladiny vodního toku prostřednictvím Hlásné a předpovědní povodňové služby.  
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4. Volba mobilních protipovodňových systémů 

 

Pro vytipované zájmové místo chránící část obce Nemile - Lupěné, kde se řeší realizace 

mobilní protipovodňové ochrany, je nutné, aby povodňový orgán rozhodl o výstavbě 

konkrétního typu mobilního protipovodňového systému. Jako podpora pro rozhodování 

byla vytvořena softwarová pomůcka [73]. Aby se mohlo uvažovat o výstavbě mobilního 

systému, musí být známa velikost uvažované hráze.  

Vzhledem k tomu, že v tomto území bylo provedeno cvičení výstavby jednoho z typů 

mobilních protipovodňových systémů a byl zde zvolen rozměr hráze o výšce 1 m a délce 

30 m, díky kterému dojde k ochránění bytových a rodinných domků obce Nemile, místní 

části Lupěné před povodněmi, je považován tento rozměr za výchozí při použití 

softwarové pomůcky v rámci navrhované metodiky (Obrázek 50). 

 

 

Obrázek 50: Zadání konkrétního rozměru hráze (Zdroj: [73])  

 

Jak již bylo uvedeno při popisování obecného postupu metodiky, je nutné výsledky získané 

ze softwarové pomůcky interpretovat. Po zadání příslušných rozměrů hráze, software 

nabízí několik variant. Nabízí i varianty pro realizaci hráze, která má větší výšku než je 

zadaná výška. Pro rozměry 30 m (délka) x 1 m (výška) jsou dle softwaru vhodné např. 

následující mobilní protipovodňové systémy: 

 Hadicová hrazení plněná vzduchem - TW100, 

 Prefabrikované betonové zábrany - 1 m, 
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 Tandemové pytle (tloušťka hráze 2 pytle). 

  

Interpretace výsledků 

Jak již bylo uvedeno v obecném postupu návrhu metodiky: Odhad potřebných zdrojů je 

relativně přesný pro zdroje materiálové, avšak časová náročnost realizace je závislá na 

lidských zdrojích, popř. dostupnosti specializované či manipulační techniky, a tudíž může 

představovat úzké hrdlo realizace a prodloužit výstavbu systému. 

 

Hadicová hrazení plněná vzduchem - TW 100  

Pro hráz o zadaných rozměrech je vhodná realizace hráze z hadicového hrazení plněného 

vzduchem, typ TW 100. Základní informace k mobilnímu systému jsou v sekci 

Dokumentace opatření. K výstavbě hráze je třeba doba 0,9 hod (54 min), 6 ks hrazení 

pro plnění vzduchem - TW 100, 6 ks kompresorů pro nafouknutí hrazení a 24 osob 

(Obrázek 51). Takto škálované potřeby jsou ideální pro realizaci hrazení v uvedeném čase. 

Jestliže je např. místo 6 ks kompresorů k dispozici pouze 2 ks, zvýší se potřebná doba na 

2,7 hod (162 min) a zároveň postačí 8 osob na realizaci. Rychlost výstavby hráze je totiž 

u hadicového hrazení plněné vzduchem závislá na počtu kompresorů. 

 

 

Obrázek 51: Škálované potřeby na Hadicové hrazení plněné vzduchem (Zdroj: [73]) 

 

Prefabrikované betonové zábrany - 1 m 

Jako vhodné dle softwarové pomůcky v rámci navrhované metodiky se jeví i použití 

prefabrikovaných betonových zábran. Vzhledem k velikosti jednotlivých dílů je velikost 

hráze upravena na rozměry: výška 1 m a délka 32 m (Obrázek 52). Na výstavbu hrazení je 

zapotřebí 8 ks betonových zábran. Pro nejkratší dobu výstavby, a to 0,2 hod (12 min), by 

bylo nutné mít k dispozici 8 nákladních vozů s jeřábovým ramenem a 24 osob. Opět je 
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nutné škálované potřeby upravit dle dostupných zdrojů. Jestliže je např. k dispozici 

1 nákladní vůz s jeřábovým ramenem, postačí mít k dispozici 3 osoby (1 osoba - obsluha 

vozu, 2 osoby - usměrňování kladení betonových zábran). Počet potřebných betonových 

zábran je nezměněn a výsledná doba výstavby je tedy 1,6 hod (96 min). Rychlost výstavby 

betonových zábran je závislá na počtu nákladních vozů s jeřábovým ramenem. 

 

 

Obrázek 52: Škálované potřeby na Prefabrikované betonové zábrany - 1 m (Zdroj: [73]) 

 

Tandemové pytle (tloušťka hráze 2 pytle) 

Tandemové pytle jsou pro výstavbu hráze o zadaných rozměrech také vhodné. Časová 

potřeba na realizaci hráze z 900 pytlů je 1,7 hod (102 min) při užití 6 ks násypných 

zařízení, 24 osob a 22,5 tunách písku (Obrázek 53). Opět je nutné škálované potřeby 

upravit dle dostupných zdrojů. Rychlost výstavby hráze z tandemových pytlů je závislá 

na počtu násypných zařízení. Jestliže jsou v zájmovém místě dostupná např. 2 násypná 

zařízení, doba výstavby bude 5,1 hod (306 min) a počet potřebných osob bude 8, protože 

ke každé násypné zařízení obsluhují minimálně 3 osoby (jak je uvedeno v Dokumentaci 

opatření, která je součástí softwarové pomůcky). Avšak vhodnější je obsluha 4 osobami. 

Potřebný počet tandemových pytlů a množství písku zůstává nezměněno. 
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Obrázek 53: Škálované potřeby na tandemové pytle (Zdroj: [73]) 

 

5. Výsledek 

 

Výsledkem metodiky je výběr vhodného mobilního protipovodňového systému, který bude 

při povodni realizován ve vytipovaném zájmovém místě jako ochrana klíčového prvku 

v území. 

V obci Nemile, místní části Lupěné v ohroženém místě, kde je cílem ochrana bytových 

a rodinných domků, může se povodňový orgán obce rozhodnout pro výstavbu vybraného 

mobilního systému na základě výsledků metodiky. Výběr by měl být přizpůsoben místním 

podmínkám a dostupnosti komponent důležitých pro výstavbu hrazení. Pro potřeby hráze 

o rozměrech 1 m (výška) a 30 m (délka) byly vybrány dle softwarové pomůcky 3 mobilní 

systémy. Výčet vhodných mobilních systémů je však větší, výběr byl proveden jako 

modelový.  

Vzhledem k nutnosti výsledky metodiky interpretovat v závislosti na místně dostupných 

komponentech byla interpretace předvedena na modelovém příkladě u každého typu 

vybraných mobilních systémů. Jejich porovnání je uvedeno v tabulce (Tabulka 20). 

Samotné rozhodnutí povodňového orgánu obce o volbě mobilního systému je při povodni 

založeno na posouzení časového údaje a porovnání s časovým údajem předpověděným 

Hlásnou a předpovědní povodňovou službou. Rozhodnutí je také závislé na dostupnosti 

komponentů nutných k výstavbě hráze.  

V období mimo povodeň pak lze tyto výsledky použít jako podklad pro rozhodnutí 

o pořízení mobilního protipovodňového systému, který bude využit při budoucí případné 

povodni. 
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Tabulka 20: Porovnání vybraných mobilních protipovodňových systémů 

 Hadicová hrazení 

plněná vzduchem 

Prefabrikované 

betonové zábrany 

Tandemové pytle 

Doba výstavby [hod] 2,7 1,6 5,1 

Osoby [ks] 8 3 8 

Komponenty hrazení 

[ks] 

6 

(hadicové hrazení) 

8 

(betonové zábrany) 

900 

(tandemové pytle) 

Materiál [t] vzduch - 22,5 

(písek) 

Technické zařízení 

[ks] 

2 

(kompresor) 

1 

(nákladní vůz 

s jeřábovým 

ramenem) 

2 

(násypná zařízení) 

 

 

Porovnání s výsledky ze cvičení 

Porovnání výsledků lze provést na jednom typu mobilních protipovodňových systémů, a to 

na tandemových pytlích vzhledem k tomu, že byla v zájmové lokalitě Nemile, Lupěné 

realizována jejich výstavba do požadované hráze v rámci cvičení.   

Při cvičení realizace výstavby hráze v obci Nemile pořádaného HZS Olomouckého kraje 

v roce 2013 byla uvažována hráz o výšce 1 m a délce 30 m. Výstavby se účastnilo 24 členů 

jednotky sboru dobrovolných hasičů. K výstavbě bylo použito 120 ks tandemových 

(dvoukomorových) pytlů, 6 ks lopat s násadou, 4 ks stavebních koleček, 2 ks násypek 

k plnění pytlů. Stavební kolečka byla využita k rozvozu pytlů od místa plnění na místo 

výstavby hráze. K dispozici byla technika MAN kontejner, která byla využita na převoz 

materiálu ze skladu na místo výstavby hráze. Na místo výstavby byl taktéž přistaven 

kontejner s pískem k plnění pytlů. Celkové množství písku použitého na výstavbu bylo 3,5 

tun. Celková doba výstavby byla přibližně 4 hodiny. [86] 

Údaje získané ze cvičení se s výsledkem metodiky příliš neshodují. Z tohoto důvodu byly 

provedeny další teoretické výpočty dle údajů z Metodického listu Bojového řádu jednotek 

požární ochrany s názvem Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem [69], 

které se přiklání k výsledkům navrhované metodiky (Tabulka 21). 

Data týkající se výstavby hráze z tandemových pytlů o výšce 1 m a délce 30 m se 

v porovnání s údaji z Metodického listu téměř shodují. Rozdíl je v počtu násypných 

zařízení, kde Metodický list uvádí údaje v souvislosti s 1 ks násypného zařízení a metodika 

poskytuje údaje z modelového příkladu s 2 ks násypných zařízení. V rámci metodiky ale 

lze škálovat údaje i na použití 1 či několika násypných zařízení. Zde záleží na situaci 

v zájmovém místě a interpretaci výsledků metodiky. Rozdíl je patrný v množství písku, 

kde Metodický list uvažuje o 30 kg písku na 1 pytel, zatímco metodika preferuje plnění 1 

pytle 25 kg písku, a to na základě literatury [31, 45].  
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Tabulka 21: Porovnání údajů výstavby hráze z tandemových pytlů v obci Nemile, Lupěné   

Tandemové pytle Metodika Cvičení Metodický list 

Bojový řád JPO 

Doba výstavby [hod] 5,1 4 10 

Osoby [ks] 8 24  

Tandemové pytle [ks] 900 120 900 

Násypná zařízení [ks] 2 2 1 

Písek [t] 22,5 3,5 27 

Ostatní  6 ks lopat s násadou, 4 

ks stavebních koleček 

 

 

Z důvodu nepříliš shodujících se údajů ze cvičení s údaji pořízenými v rámci navrhované 

metodiky a Metodického listu byla pozornost zaměřena na údaje pořízené z jiného cvičení. 

Cvičení probíhalo na jezu Přerov (Obrázek 54), kde protéká řeka Bečva. Cílem bylo 

přehradit tok řeky Bečvy na zmíněném jezu. Přehrazování probíhalo mj. i výstavbou 

hrazení z tandemových pytlů. Cvičení bylo zaměřeno na hodnocení času realizace. 

 

 

Obrázek 54: Jez Přerov na řece Bečva (Zdroj: [36]) 

 

Na jezu byla realizována výstavba hrazení o výšce 0,5 m a délce 16 m. Pro výstavbu hráze 

bylo použito 300 tandemových pytlů, jejichž výstavbu zajišťovalo 30 osob a trvala 1,7 hod 
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(102 min), přičemž údaj o počtu použitých násypných zařízení a množství písku nebyl 

k dispozici vzhledem k zaměření cvičení na časové údaje. [86] 

Při porovnání těchto dvou cvičení z hlediska použitého počtu tandemových pytlů na 

výstavbu příslušného hrazení lze zaznamenat rozdíly. Ze cvičení v obci Nemile, místní 

části Lupěné bylo na výstavbu hráze o výšce 1 m a délce 30 m použito dle poskytnutých 

údajů 120 ks tandemových pytlů, zatímco na jezu Přerov bylo pro výstavbu mnohem menší 

hráze použito o výšce 0,5 m a délce 16 m použito 300 ks tandemových pytlů.  

Výsledky interpretované v rámci metodiky nelze striktně porovnávat s výsledky cvičení 

z důvodu neúplných údajů ze cvičení (Tabulka 22). Rozdíl mezi časovými údaji je 21 min, 

přičemž metodika uvažuje použití 2 násypných zařízení, zatímco u cvičení počet není 

znám.  Dále je rozdíl mezi počty osob. Metodika uvažuje 2 násypná zařízení a k nim 

celkem 8 osob, údaj o 30 osobách ze cvičení není dále specifikován. Je ale víc než možné, 

že do hodnoty 30 osob jsou zahrnuty i osoby zajišťující dopravu materiálu v rámci 

realizace výstavby hrazení. Navrhovaná metodika totiž uvažuje pouze osoby nutné pro 

výstavbu hráze na místě výstavby. Malé rozdíly jsou patrné i u počtu tandemových pytlů 

potřebných k výstavbě hrazení.  

 

Tabulka 22: Porovnání údajů výstavby hráze z tandemových pytlů na jezu Přerov  

Tandemové pytle Metodika Cvičení 

Doba výstavby [hod] 1,4 1,7 

Osoby [ks] 8 30 

Tandemové pytle [ks] 240 300 

Násypná zařízení [ks] 2 není k dispozici 

Písek [t] 6 není k dispozici 

 

Navrhovaná metodika byla vytvořena jako podpora pro výběr vhodných mobilních 

protipovodňových systémů a odhad zdrojů potřebných na výstavbu těchto systémů. Data 

z metodiky jsou kalkulační a uvažují výstavbu mobilního systému bez dopravy na místo 

výstavby. Pokud by měly být součástí metodiky i data týkající se dopravy, bylo by nutné 

zmapovat silniční síť, apod., což je nad rámec disertační práce, ale zároveň i podnět pro 

další výzkum. 

 

Dodatek 

Navrhovaná metodika vznikla v rámci řešení projektu Nové technologie ochrany životního 

prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot (TA01021374), 

prošla recenzním řízením a byla předána k certifikaci. Výsledek certifikace k datu sepsání 

této práce není znám.   
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Závěr 
 

V současné době neexistuje nástroj, díky kterému by povodňový orgán obce zvolil 

pro zájmové (konkrétní) místo v záplavovém území nejlepší variantu ochrany před 

povodněmi realizovanou mobilními protipovodňovými systémy. Výběr vhodného typu 

mobilních protipovodňových systémů by měl být systematický a založen na předem 

vymezeném postupu. Jen tak lze zajistit účinnou ochranu zájmového území před 

povodněmi. 

Cílem disertační práce bylo navrhnout metodiku vhodnou pro výběr mobilních 

protipovodňových systémů chránících hodnoty v záplavovém území a pro podporu při 

plánování zdrojů (náročnost na čas, lidé, materiál, technické vybavení) potřebných pro 

jejich realizaci. 

Postup navrhované metodiky je založen na kontextu hodnocení území a povodňové situace 

a na parametrech jednotlivých typů mobilních protipovodňových systémů. V první fázi 

metodika vychází ze základních vlastností území, které jsou významné pro možnost určení 

odhadu případných rozlivů vodního toku, a také pro možnost určení odhadu jejich 

následků na prvky v území. K tomuto účelu využívá mapové podklady, údaje a databáze 

veřejně dostupné v České republice a bezpečnostní dokumentaci obce, zejména povodňový 

plán. V další fázi je hodnocena velikost záplavového území a zájmová místa, která mají být 

chráněna. I přes opakované povodně se v záplavových územích stále vyskytují klíčové 

prvky (bytové a rodinné domy, komunikace, zdravotnická zařízení, inženýrské sítě, apod.), 

jejichž zničení či poškození má negativní dopad na životy a zdraví obyvatel a životní 

prostředí. Zájmové místo je tedy konkrétní místo, kde se nachází klíčový prvek a které je 

nutné před účinky povodně chránit. Za účelem jeho ochrany je uvažována výstavba 

vhodného typu mobilních protipovodňových systémů. Na výstavbu jakéhokoliv mobilního 

protipovodňového systému jsou potřebné zdroje jako osoby, čas, materiálové zdroje 

a technické vybavení. 

Součástí metodiky je software disponující databází naplněnou údaji o vybraných mobilních 

protipovodňových systémech dostupných v ČR. Uživatel prostřednictvím výpočtového 

modulu zadá potřebnou výšku a délku hrazení a software vybere mobilní systémy, které 

daný rozměrový požadavek splňují, a také spočte zdroje nutné na realizaci systému 

o zadaných rozměrech. Výpočtový modul je založen na principu definování základního 

stavebního bloku každého mobilního systému a následném škálování zdrojů v závislosti 

na zadaných rozměrech hrazení.  

Výstupem navrhované metodiky je tedy výčet mobilních protipovodňových systémů 

odpovídajících zadanému rozměru a dále kalkulace potřebného času k realizaci, kalkulace 

počtu osob a množství materiálu a technických zařízení, která jsou potřeba k realizaci 

mobilního systému. Výsledky z metodiky jsou kalkulační, např. z časového hlediska bude 

rozdíl, zda budou metodiku využívat jednotky PO, které mají zkušenosti s výstavbou či 

nikoliv. Při aktuálně hrozící povodni je nutné tyto kalkulační údaje porovnat s dostupnými 
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zdroji v blízkém území, aby mobilní systém byl včas vystavěn, než dojde k vylití vodního 

toku v záplavovém území.  

Navrhovaná metodika volby mobilních protipovodňových systémů v záplavovém území je 

zaměřena na ochranné systémy zařazené do skupiny Mobilní protipovodňové systémy. 

Vzhledem k neustálému vývoji a používání nových typů mobilních protipovodňových 

systémů lze databázi softwaru k metodice průběžně doplňovat a tím rozšířovat výběr 

vhodných systémů k realizaci. Při úvahách o zařazení ochranných systémů řadících se do 

skupiny Mobilně stacionární systémy do databáze softwaru je nutné metodiku modifikovat. 

Modifikace by spočívala zejména v zahrnutí údajů týkajících se nutné předpřípravy v 

území, které je určené pro realizaci mobilně stacionárního systému. Z tohoto důvodu by 

musel být omezen rozsah použitelnosti metodiky na období, kdy nehrozí povodňová 

situace.  

Pro návrh trasy protipovodňové bariéry a výpočtu hypotetické hranice rozlivu lze využít 

Metodiku pro operativní import protipovodňových bariér do infrastruktury GIS a 

hydraulických modelů [78]. Mimo jiné se metodika věnuje zejména efektivnějšímu 

importu a simulaci vlivu protipovodňových bariér, které jsou operativně přidávány a 

měněny během povodňové situace. V dalším výzkumu může dojít k vzájemnému navázání 

obou metodik. 

 

Přínos pro praxi 

Návrh metodického postupu může sloužit jako podpora při rozhodování o vhodném typu 

mobilních protipovodňových systémů. Je směřován především povodňovým orgánům, 

resp. povodňovým komisím, popř. stálým pracovním skupinám krizového štábu. Zlepšuje 

kvalitu doporučení k realizaci mobilních protipovodňových systémů v zájmových místech 

záplavového území a disponuje odhady na množství zdrojů potřebných pro výstavbu 

mobilních systémů ochrany. Metodický postup a jeho softwarová část jsou také využitelné 

pro plánování zdrojových potřeb v rámci přípravy na povodně v budoucnosti. 

 

Přínos pro vědecký obor 

Přínosem pro vědecký obor je analýza a hodnocení vhodnosti (použitelnosti) mobilních 

protipovodňových systémů a jejich parametrů, dále celková dekompozice povodňové 

situace v záplavovém území a kvalitativní hodnocení povodňového nebezpečí. Tato 

východiska tvoří základ navrhované metodiky.  

 

Přínos pro Fakultu bezpečnostního inženýrství 

Informace získané o mobilních protipovodňových systémech a jejich realizaci 

při povodňových situacích by mohly být součástí osnovy předmětu Protipovodňová 

ochrana, vyučovanému na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Vždyť mobilní 
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protipovodňové systémy tvoří značné procento při ochraně významných prvků v území 

zvláště v menších obcích.   
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Conclusion 
 

At present time there is no tool supporting flood control municipal authorities in choosing 

optimal flood protective measure, realized by mobile flood control systems for place 

of interest in the floodplain. The decision process to choose optimal type of the mobile 

flood control system must be systematic and based on well-defined and soundly reasoned 

procedure. Only in this way it is possible to provide effective protection of floodplain. 

The Main goal of the dissertation was to develop a methodology suitable for the selection 

of the optimal mobile flood control systems for the protection of the values in the 

floodplain and for support of the resources planning (time requirements, persons, materials, 

technical equipment) required for its realization. 

The procedure of the proposed methodology is based on the context of the evaluation 

of the territory, actual flood situation and the parameters of the mobile flood control 

systems. In the first phase the methodology considers basic properties of the territory, 

which are important for determination of the river overflow and to estimate possible 

consequences of the flooding on the infrastructure in territory. To do that, methodology 

uses maps, metadata and databases available publicly in the Czech Republic and safety 

documentation of municipality, especially flood plan. In the next phase the size of the 

floodplain is estimated and object of interest to be protected in it. Despite periodical 

occurrence of large floods there are still many buildings and infrastructure elements 

(houses, residential houses, roads, health care facilities, utility lines, etc.) in floodplain 

in Czech Republic. The destruction or damage of these has a negative impact on the lives 

and health of people and the environment. The place of interest is thus specific place, 

where there is a key element to be protected against the flood. To protect it implementation 

of protective mobile flood control systems are considered. For the construction of any 

mobile flood control system are required the resources as people, time, material resources 

and technical equipment. 

The methodology has also supporting software component with database with data about 

the selected mobile flood control systems used in the Czech Republic. The user enters the 

projected height and length of the dam and the calculation module selects suitable mobile 

systems capable to meet these requirements. Software also calculates the resources 

necessary for its realization for the specified dimensions. The calculation module uses 

predefined building block of every mobile system and scales the resources to the projected 

dimensions of the dam.  

The output of the proposed methodology is a list of mobile flood control systems, which 

meet the size requirements of the dam and also simplifies the calculation of time, number 

of persons and amount of material resources and technical equipment needed 

for realization of mobile flood control system.  
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The results computed using methodology must be interpreted in context of the situation the 

methodology is used. E.g. in terms of time there will be difference if the fire rescue service 

units realizing protective measure have experience with its construction or not. Also if the 

methodology is used for calculation the measures of the imminent flood – it is important to 

interpret the results in context of readily available resources in endangered area, so the 

measure can be built in time to actually protect. The proposed methodology for choosing 

of the mobile flood control systems in the floodplain is focused on safety systems included 

in the group of mobile flood control systems. Due to the continuous development in this 

field and usage of new types of the mobile flood control systems, the database can be 

easily edited or expanded to support these new measures. 

It is possible to modify the methodology to include the protective systems from the group 

of mobile stationary systems. The modification would require inclusion of the data about 

pre-treatment in a territory intended for realization of stationary system. Because of that 

the applicability of the methodology would have to be limited to pre-flood planning.  

To design the route of the flood barrier and the calculation of the floodplain limits the 

methodology for operative import of the flood control barriers into GIS infrastructure and 

hydraulic models [78]. The methodology among other things, deals with effective import 

and simulation of the outcomes of the flood barriers implementation which are added or 

changed operatively during flood situation. The further research may interconnect both 

methodologies to work together. 

 

Contribution to practice 

The methodology proposal may be useful as a support to decision-making about the 

effective type of mobile flood control systems. It is directed primary on flood protection 

authorities, respectively flood commissions, especially on permanent working groups of 

the Crisis Staff. Methodology improves the quality of recommendations for realization of 

mobile flood control systems in the places of interest of the floodplain and it provides the 

estimate of the required amount of the resources needed for its construction. The 

methodology and its supporting software are also useful for planning resources in terms of 

preparation for the floods in the future too. 

 

Contribution to scientific discipline 

Contributions to the scientific discipline are the analysis and evaluation of the suitability 

(applicability) of mobile flood control systems and their parameters, decomposition of the 

flood situation in the floodplain and qualitative assessment of the flood hazard. These form 

up the basic of the proposed methodology.  
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Contribution to Faculty of safety engineering 

The information about the mobile flood protection systems and their realization during 

floods could be a included into the subject Flood protection, which is taught at the Faculty 

of Safety Engineering. The mobile flood control systems represent a significant percentage 

of all protective measures used for the protection of important elements in the territory 

especially in smaller municipalities. 
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Příloha A - Tabulka odhadu nákladů na obnovu 

majetku poškozeného povodní 
 

 Tabulka 1: Odhad nákladů na obnovu majetku poškozeného povodní (Zdroj dat: [57]) 

 Stát 

[tis. Kč] 

Kraj 

[tis. Kč] 

Obce 

[tis. Kč] 

PO,PFO 

[tis. Kč] 

Celkem 

[tis. Kč] 

Bytové domy poškozené  

Bytové domy 0 0 5539 170 5709 

Byty v bytových domech x x x x  

Rodinné domy poškozené  

Rodinné domy 0 0 430 78205 78635 

Byty v rodinných domech x x x x  

Bytové domy zcela zničené  

Bytové domy 0 0 0 0 0 

Byty v bytových domech x x x x  

Rodinné domy zcela zničené  

Rodinné domy 0 0 0 2000 2000 

Byty v rodinných domech x x x x  

Komunikace, dráhy a 

telekomunikace 

 

Mosty silniční 2500 2800 85308 1800 92408 

Mosty železniční 0 0 0 0 0 

Pozemní komunikace 650 17545 72728 535 91458 

Trať dráhy 0 0 0 0 0 

Telekomunikace 0 0 0 100 100 

Inženýrské sítě  

Vodovody 0 0 1440,22 100 1540,22 

Kanalizace 0 0 4475 255 4730 

Plynovody 0 0 0 0 0 

Teplovody 0 0 0 0 0 

Vedení el. energie 0 0 0 417 417 

Jiné 1500 0 17 50 1567 

Ostatní inženýrské a speciální 

stavby 

 

Čistírny odpadních vod 0 0 830 5 835 

Úpravny vody 0 0 0 0 0 

Elektrárny 0 0 0 0 0 

Plynárny 0 0 0 0 0 

Teplárny a vyměníkové stanice 0 0 50 250 300 

Telekomunikační provozy 0 0 0 0 0 

Jiné 0 55 340 111,5 506,5 

Stavby a zařízení preventivní 

infrastruktury 

 

Ochrany před povodněmi 0 0 0 0 0 
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 Stát 

[tis. Kč] 

Kraj 

[tis. Kč] 

Obce 

[tis. Kč] 

PO,PFO 

[tis. Kč] 

Celkem 

[tis. Kč] 

Ochrany před požáry 0 0 0 0 0 

Ochrany před větrem a lavinami 0 0 0 0 0 

Dopravní stavby a zařízení  

Přístavy 0 0 0 0 0 

Letiště 0 0 0 0 0 

Budovy a zařízení dráhy 0 0 0 0 0 

Přívozy 0 0 0 0 0 

Dopravní dispečinky 0 0 0 0 0 

Ostatní stavby  

Zdravotnická zařízení 0 0 400 550 950 

Školy a školská zařízení 0 3934 5150 1400 10484 

Ústavy sociální péče 0 0 0 0 0 

Stavby civilní ochrany 0 0 0 0 0 

Kulturní zařízení 0 0 2233,5 0 2233,5 

Jiné stavby 0 0 4989 10569,5 16308,5 

Vodní  

Stavby vodních nádrží a rybníků 0 150 1880 540 2570 

Vodní toky upravené 9450 0 2562 140 12152 

Vodní toky neupravené 1500 0 395 1550 3445 

Stavby pro vodní hospodářství 1000 0 7379 270 8649 

Nánosy ve vodních tocích a 

vodních dílech 

4432 0 7005,5 1088 12525,5 

Zemědělská produkce a lesní 

hospodářství 

 

Zvířata a živočišná zemědělská 

produkce 

0 0 0 753 753 

Trvalé kultury a rostlinná 

zemědělská produkce 

0 0 150 1034 1184 

Les a lesní hospodářství 10000 0 20000 1 30001 

Škody na životním prostředí  

Kontaminace půdy 0 0 0 0 0 

Kontaminace nebo jiné 

poškození povrchových a 

podzemních vod 

0 0 0 0 0 

Poškození migrační prostupnosti 

a ekologické stability území 

0 0 0 0 0 

Nutná obnova přirozené funkce 

vodních toků 

2000 0 0 0 2000 

Stroje a zařízení, dopravní 

prostředky, inventář a vnitřní 

vybavení 

 

Stroje a zařízení x 472 4045 1193 5710 

Dopravní prostředky x 0 0 3360 3360 

Inventář a vnitřní vybavení x 2218 2018 23927 28163 

Zásoby  
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 Stát 

[tis. Kč] 

Kraj 

[tis. Kč] 

Obce 

[tis. Kč] 

PO,PFO 

[tis. Kč] 

Celkem 

[tis. Kč] 

Zásoby ve výrobních jednotkách 0 0 10 927 937 

Zásoby v obchodních 

jednotkách 

0 0 0 10 10 

Školní pomůcky 0 30 0 0 30 

Předměty - knihovní fondy a 

mobiliární fondy 

 

Sbírkové předměty 0 0 0 0 0 

Knihovní fondy 0 0 0 0 0 

Mobiliární fondy 0 0 0 0 0 

Ostatní 750 0 5062 1110 6922 

Věci chráněné dle zákona 

20/1987 Sb., o státní 

památkové péči 

 

Kulturní památky 0 0 2000 500 2500 

Národní kulturní památky 0 0 0 0 0 

Památkové rezervace 0 0 0 0 0 

Památkové zóny 0 0 0 0 0 
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Dvoukomorové bariéry 

plněné vodou 10 0,8 0,8 0,1 1 1 5 19                                   

Hadicová hrazení plněná 

vzduchem - TW100 5 1 1 0,9     4   1xTW100 1                               

Hadicová hrazení plněná 

vzduchem - TW50 5 0,5 0,5 0,1     4   1xTW50 1                               

Hadicová hrazení plněná 

vzduchem - TW75 5 0,8 0,75 0,1     4   1 TW75 1                               

Hrazení plněná vodou nebo 

inertními mat. - 1.1 m 3 1,1 1,1 0 2   6       1x1,1m                             

Hrazení plněná vodou nebo 

inertními mat. - 2.1 m 3 2,1 2,1 0,1 2   6       1x2,1m                             

Mobilní hradidlový K-systém 2,3 0,6 1,3 0,1     6         1 1                         

Prefabrikované betonové 

zábrany - 0.5 m 4 0,5 0,5 0,2     3             1 

1x0,5

m                     

Prefabrikované betonové 

zábrany - 0.65 m 4 0,7 0,65 0,2     3             1 

1x0,65

m                     

Prefabrikované betonové 

zábrany - 0.8 m 4 0,8 0,8 0,2     3             1 

1x0,8

m                     

Prefabrikované betonové 

zábrany - 1 m 4 1 1 0,2     3             1 1x1m                     

Prefabrikované betonové 

zábrany - 1.2 m 4 1,2 1,2 0,2     3             1 

1x1,2

m                     
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Pryžotextilní vaky - typ A 5 0,8 0,8 0,3 1   2 6,8               1x typ A                   

Pryžotextilní vaky - typ B 5 0,8 0,8 0,3 1   2 6,57               1x typ B                   

Pryžotextilní vaky - typ C120 5 1,2 1,2 0,3 1   2 9               

1x typ 

C120                   

Pryžotextilní vaky - typ C140 5 1,4 1,4 0,6 1   2 16               

1x typ 

C140                   

Pytle plněné pískem - 

jednořadé kladení 10 0,5 1,5 0,5     10                   2,06 52               

Pytle plněné pískem - 

kombinované víceřadé 

kladení 10 0,5 1,5 1     10                   4,1 103               

Pytle plněné pískem - 

víceřadé kladení 10 0,5 1,5 1     10                   4,14 104               

Tandemové pytle (tloušťka 

hráze 2 pytle) 10 0,5 1,5 1,7     4                   3,75   1 150           

Tandemové pytle (tloušťka 

hráze 4 pytle) 10 0,5 1,5 2,5     4                   7,65   1 306           

Velkoobjemové vaky - 1 m 10 1 4 3     2                       1   10 8 13 32x1m 1 

Velkoobjemové vaky - 1,2 m 10 1,2 4,8 3,5     2                       1   10 12 11 27x1,2m 1 

Velkoobjemové vaky - 1.4 m 10 1,4 5,6 4,5     2                       1   10 16 10 23x1,4m 1 

Velkoobjemové vaky - 1.6 m 10 1,6 6,4 5,3     2                       1   10 20 9 20x1,6m 1 
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