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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 [18]. 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) 

[35]. 

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

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

[20, 21] 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 [17]. 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 [24]. 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 je vybrat vhodný typ 

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

hráze, a tím k uchránění hodnot v území.  
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1 Cíl disertační práce 
 

Disertační práce je zaměřena na problematiku ochrany před povodněmi prostřednictvím 

realizace mobilních protipovodňových systémů. 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 užitečný 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. 

 

K naplnění hlavního cíle bylo 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.     

 

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 

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 z 3 základních oblastí (Obrázek 1): 

1. Analýza vhodnosti mobilních protipovodňových systémů 

2. Hodnocení povodňové situace v území 

3. Identifikace klíčových prvků v území ohroženém povodní  

 

 

Obrázek 1: Struktura výchozích dat tvořících základní východiska volby mobilních protipovodňových systémů 
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2 Současný stav 
 

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 [24]. Legislativně jsou 

protipovodňová opatření vymezena v zákonu o vodách [35] ve třech skupinách, a to jako 

opatření přípravná, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření 

prováděná po povodni. 

Z hlediska technického charakteru se do skupiny strukturálních (technických) opatření řadí 

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

 

 

Obrázek 2: Klasifikace strukturálních protipovodňových opatření 

 

Realizace mobilních protipovodňových systémů je z hlediska zákona o vodách [35] řazena 

do oblasti zabezpečovacích prací. Obecně o realizaci protipovodňových opatření, 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 realizace, případně toto 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. 

V českých podmínkách je dostupné množství různých typů mobilních protipovodňových 

systémů (viz např. [8, 13]). 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 
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systému vyžaduje odpovídající čas a logistickou podporu – zajištění příslušného materiálu 

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

apod.). Při povodňových situacích bývají pravidelně zaznamenány případy, kdy i přes 

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

Důvodem neefektivní realizace je mnohdy neuspokojivý výběr vhodného mobilního 

systému vzhledem k časovým, materiálových, technickým a lidským potřebám pro jeho 

realizaci. 

Samotné rozhodování o výběru vhodných mobilních protipovodňových systémů probíhá 

na základě řady neúplných podkladů či odhadů členů povodňového orgánu, resp. 

povodňové komise, což vede k realizaci suboptimálních řešení. Záleží na povodňových 

orgánech, jak rozhodnou o výběru vhodného typu mobilních protipovodňových systémů 

a jak zhodnotí potřebné zdroje nutné pro výstavbu vybraného hrazení o konkrétní velikosti. 

Při aktuálně hrozící povodni je nutné zejména odhadnout dobu výstavby vybraného 

mobilního systému a porovnat s dobou, za kterou má být dle předpovědi či postupových 

dob povodňové vlny uvedených v povodňových plánech, zaplaveno území povodňovou 

vodou. Volba vhodného mobilního protipovodňového systému proto není triviální 

záležitostí. Pro účely rozhodování je vhodné využít rozhodovací postup či model, který by 

sloužil primárně povodňovým orgánům obcí a při vyhlášení krizového stavu by mohl být 

podporou i stálé pracovní skupině krizového štábu. 

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 [10]. 

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 [27].  

 

  



11 

 

3 Východiska disertační práce 
 

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce byla provedena analýza mobilních 

protipovodňových systémů, hodnocení povodňové situace v území a identifikace klíčových 

prvků v ohroženém území za účelem jejich ochrany prostřednictvím realizace mobilních 

protipovodňových systémů. 

 

3.1 Analýza mobilních protipovodňových systémů 
 

V rámci analýzy mobilních protipovodňových systémů byly analyzovány systémy 

dostupné v ČR. Mezi mobilní protipovodňové systémy používané v České republice a 

podrobené analýze se řadí: 

 pytle plněné pískem (klasické a tandemové), 

 velkoobjemové vaky, 

 dvoukomorové bariéry, 

 hrazení plněná vodou nebo inertním materiálem, 

 bariéry z ohýbaných profilů, 

 hadicová hrazení plněná vzduchem, 

 pryžotextiní vaky,  

 mobilní hradidlový K-systém. 

 

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), 

 náročnost na počet lidí na práci při sestavení, 

 náročnost na čas potřebný pro výstavbu, 

 náročnost na technické zařízení při sestavování a  

 potřeba plnicího materiálu. 

 

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 
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komponenty, které jsou nutné pro jejich realizaci (Tabulka 1). Přesnější údaje o množství 

plnícího materiálu či počtu technického vybavení jsou součástí disertační práce. Údaje 

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

navrhované metodiky. 

 

Tabulka 1: 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, Voda 
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Mobilní protipovodňové 

systémy 

Délka 

bloku 

[m] 

Výška 

bloku 

[m] 

Doba 

stavby 

[hod] 

Počet 

osob  

Technické zařízení Plnící 

materiál 

pryžotextilní vak 

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 - 

víceřadé kladení 
10 0,5 1 10 

Pytle Písek 

Tandemové pytle (tloušťka 

hráze 2 pytle) 
10 0,5 1,3 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 

 

 

3.2 Hodnocení povodňové situace v území 
 

Hodnocení povodňové situace je nedílnou součástí výzkumu, týkajícího se realizace 

mobilních systémů. 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 je žádoucí výstavba vhodné mobilní hráze. Parametry charakterizující povodňovou 

situaci v území jsou specifikovány územními a povodňovými charakteristikami. 
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Územní charakteristiky 

Z hlediska řešené problematiky 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 pozornost 

zaměřena na oblasti: 

1. geografická charakteristika území, 

2. demografická charakteristika území a 

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

apod.). 

 

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 pozornost zaměřena na:   

1. hydrologickou předpověď povodní, 

2. údaje o záplavovém území a 

3. údaje v povodňových plánech. 

 

Díky analýze a hodnocení územních a povodňových charakteristik byl vytvořen přehled 

užitečných zdrojů dat, informací a mapových podkladů, se kterými je pracováno v rámci 

navrhované metodiky. Takové podklady napomáhají k lepší orientaci v záplavovém území 

především při vytipování klíčových faktorů důležitých při hodnocení povodňové situace 

působící na klíčové prvky v území.  

 

3.3 Identifikace klíčových prvků v území 
 

Na základě analýzy povodňových škod vzniklých v důsledku historických povodní bylo 

možné vymezit konkrétní klíčové prvky, které se mohou nacházet v záplavovém území, a 

kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost při zajišťování jejich ochrany. Klíčové prvky 

v území jsou důležité pro každodenní fungování společnosti a při zajišťování její 

bezpečnosti. Škody na takových prvcích mají vliv na obyvatelstvo, které bývá dopady 

povodní zasaženo z hlediska zdravotních problémů, ztrát na majetku, apod. 

U vytipovaných klíčových prvků byly posouzeny nebezpečné situace (Tabulka 2), 

ke kterým by došlo při nezajištění jejich ochrany při povodni. 
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Tabulka 2: 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 

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; 

 

  



16 

 

4 Návrh metodiky volby mobilních protipovodňových 

systémů 
 

Jak už bylo naznačeno v myšlenkové mapě (Obrázek 1), navrhovaná metodika volby 

mobilních protipovodňových systémů (Obrázek 3) vychází z analýzy jednotlivých typů 

mobilních systémů, hodnocení povodňové situace v území a identifikace klíčových prvků, 

které je nutné chránit před povodní.  

 

 

Obrázek 3:Schematický postup metodiky volby mobilních protipovodňových systémů 
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Postup (Obrázek 3) je založen na kontextu charakteristiky uvažovaného území 

a povodňové situace a na kritériích, na základě kterých jsou jednotlivé typy mobilních 

protipovodňových systémů vybírány. Postup metodiky je rozdělen do 4 kroků: Hodnocení 

území, Volba umístění mobilních protipovodňových systémů, Volba mobilních 

protipovodňových systémů a Porovnání s dostupnými zdroji v okolním území.   

Při samotném rozhodování o vhodném typu mobilní protipovodňové ochrany není vždy 

úplně jasné, jaký typ mobilního opatření vybrat. Navrhovaná metodika byla vyvinuta 

za účelem usnadnění procesu volby vhodného typu mobilní protipovodňové ochrany, 

doporučením některých mobilních protipovodňových systémů k realizaci s jasně 

definovanými srovnávacími parametry. Metodika 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, který je 

publikován na internetu [30] společně s manuálem k softwaru [31].  

 

V následujících čtyřech bodech jsou naznačeny jednotlivé fáze a východiska navrhované 

metodiky. 

 

1. Hodnocení území 

 

Samotnému návrhu metodiky volby 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. 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.  

K hodnocení jsou využívány mapové podklady, údaje a databáze veřejně dostupné v České 

republice a bezpečnostní dokumentace obce, zejména povodňový plán. Příklad hodnocení 

územních a povodňových charakteristik konkrétního území je součástí ověřování 

metodiky.  

 

Pro možnost určení odhadu případného rozlivu vodního toku v území je vhodné zaměřit se 

na oblasti: 

 geografická charakteristika území (Obrázek 4) a 

 hydrologická charakteristika (Obrázek 5). 
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Obrázek 4: Přehled geografických údajů 

 

 

Obrázek 5: Přehled hydrologických údajů 

 

Pro možnost určení odhadu následků rozlivu vodního toku na prvky v území je vhodné 

zaměřit se na oblasti (Obrázek 6): 

 demografická charakteristika území a 

 charakteristika objektů v území. 

• 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 objekty, 

Komunikace, Rozvodné sítě, 
Vodstvo, atd.) 

• 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 

• 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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Obrázek 6: Přehled údajů o významných prvcích v území 

 

Hodnocení záplavového území 

Při hodnocení území je největší pozornost věnována záplavovému území. Při existenci 

zdrojových omezení, především časových, materiálových a lidských obvykle není možné 

plně ochránit celé území mobilními systémy. Z tohoto důvodu se chrání primárně ta místa, 

kde je vyšší koncentrace hodnot, tzn., kde se nachází klíčové prvky, jejichž zničení či 

poškození by mělo negativní dopad na životy a zdraví obyvatel a životního prostředí. 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 lze 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. 

• 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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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 klíčových 

prvků v území a podkladů vyplývajících z povodňového plánu je vybráno místo, jehož 

protipovodňová ochrana se řeší.  

Při volbě umístění se zohledňuje především: 

 Aktuální (nebo projektovaná) hydrometeorologická situace pro dané území 

 Hodnota ohroženého území 

 Zdrojová omezení 

 

Mobilní hráz je možné postavit z různých typů mobilních protipovodňových systémů. Je 

důležité alespoň odhadnout, jak velké mobilní hrazení je potřeba pro ochranu zájmového 

místa v záplavovém území. Zájmové místo je pro účely metodiky konkrétní místo, kde je 

předpokládána výstavba mobilního protipovodňového systému. Základní údaje 

o zájmovém území tvoří informace o požadované výšce a délce potřebné hráze. 

 

3. Volba mobilních protipovodňových systémů 

  

Volba mobilních protipovodňových systémů je založena na výpočtovém modulu. 

Výpočtový modul slouží k výpočtu zdrojových potřeb důležitých pro výstavbu mobilních 

protipovodňových systémů. K tomu, aby bylo možné tyto zdroje spočítat, je nutné 

zavedení tzv. stavebního bloku s definovanou výškou a délkou (Obrázek 7). Stavebním 

blokem se rozumí výpočetní jednotka nikoliv konstrukční jednotka. Na základě stavebních 

bloků byly hodnoceny konkrétní mobilní systémy v teoretické části disertační práce. 

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. Samotný výpočet lze vyjádřit i 

psanou formou (popsán v disertační práci), avšak součástí navrhované metodiky je 

software, který výpočty provádí na základě požadované výšky a délky hráze.   
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Obrázek 7: Software - Stavební blok a potřebné zdroje (Zdroj: [30]) 

 

Uživatel zadá potřebnou výšku a délku hráze a software 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.  

Pro uživatele je k dispozici v rámci veřejné části systému: 

 přehled podporovaných mobilních protipovodňových systémů, 

 podrobnější dokumentace každého typu mobilního protipovodňového systému 

související s jeho realizací v území (Obrázek 8) a  

 výpočetní modul pro získání údajů o množství potřebných zdrojích na realizaci 

mobilního protipovodňového systému.  
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Obrázek 8: Software - Dokumentace opatření (Zdroj: [30]) 

 

Interpretace výsledků 

Výsledkem navrhované metodiky je výčet mobilních protipovodňových systémů 

odpovídajících zadaným rozměrům potřebné hráze a kalkulace potřebných zdrojů. 

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 množství např. plnícího materiálu, a tudíž může představovat úzké 

hrdlo realizace a prodloužit výstavbu mobilních protipovodňových systémů. Uživatel na 

základě těchto podpůrných informací a dostupných zdrojů v území vybere vhodný typ 

mobilního protipovodňového systému k realizaci. 

 

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.  
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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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Závěr 
 

V současné době neexistuje nástroj, díky kterému by povodňový orgán obce zvolil 

pro zájmové místo v záplavovém území nejlepší vhodnou 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. 

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 JPO, které mají zkušenosti s výstavbou či nikoliv. 

Při aktuálně hrozící povodni je nutné tyto kalkulační údaje porovnat s dostupnými zdroji 

v blízkém území, aby mobilní systém byl včas vystavěn, než dojde k vylití vodního toku 
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v záplavovém území. Navrhovaná metodika byla ověřena na hodnotách cvičení pořádaném 

HZS Olomouckého kraje. Výsledky jsou součástí disertační práce.  

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 rozšířit 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.  

 

Přínos pro praxi 

Návrh metodického postupu může sloužit jako podpora při rozhodování o vhodném typu 

mobilních protipovodňových systémů. Je směřován především povodňovým orgánům obcí, 

resp. povodňovým komisím obcí, 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 

protipovodňové systémy tvoří značné procento při ochraně významných prvků v území 

zvláště v menších obcích.   
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