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Anotace 

Povodním zabránit nemůžeme, jelikož jsou součástí přírodních jevů na Zemi. Po 

většinu 20. století se na našem území vyskytovaly povodně sporadicky a v nevýrazném 

rozsahu. Díky rychlému rozvoji měst se začala zastavovat území, která byla pravidelně 

zaplavována. Vlivem změny klimatu dochází k nárůstu a větší extremitě meteorologických 

jevů, které sebou přinášejí déle trvající a rozsáhlejší povodně. 

Co tedy dělat, pokud povodním nemůžeme zabránit? Snížit jejich vliv. V bakalářské 

práci nastíním danou problematiku a navrhnu činnosti a opatření, která mohou vlivy povodní 

přiměřeně eliminovat. 
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Summary 

We cannot prevent floods, as they are part of the natural phenomena. In our territory, 

during most of the 20th century, floods occurred only sporadically and were by no means 

serious. However, due to rapid development of towns and cities, the areas previously 

regularly flooded were gradually covered with buildings and other constructions. Because of 

the climate change, the meteorological phenomena have become more frequent and at the 

same time more extreme. This brings about longer lasting and at the same time more 

extensive flooding. 

What can be therefore be done to deal with floods, since we cannot prevent them from 

occurring? We may in fact focus on minimizing their impact. It is the purpose of this thesis to 

explain the problem of flooding and to propose measures, which can substantially eliminate 

the impact of floods. 
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1. Úvod 

Povodně jsou nedílnou součástí lidského bytí na této planetě a vždy na něj měly velký 

vliv. V době vzniku prvních lidských sídlišť přinášely vláhu a živiny, díky nimž se mohla 

lidská společnost závislá na zemědělství rozvíjet. Kvůli vyššímu stupni vývoje, větší hustotě 

obyvatelstva a odcizení se přírodním cyklům je dnes povodeň spojována s negativními vlivy a 

člověk se je přirozeně snaží odvracet nebo zmírňovat. 

Plánováním a vycházením z pozorování a chování povodní minulých můžeme určit, 

do jaké míry a s jakou silou se případná povodeň projeví v krajině, a tedy i životním prostředí. 

Nejsnadnějším způsobem odvracení bude tedy zcela vyloučit lidskou činnost z území, které 

bude podle našich zjištění zaplaveno. To ale není možné všude. Důvody jsou zřejmé. Buď je 

v tomto území již nějaká činnost prováděna a její přesunutí by bylo finančně neúnosné, nebo 

ji není možné umístit jinam. Nutností se stává důsledky na ní minimalizovat. 

Podíváme-li se na dopravní infrastrukturu, zjistíme, že pokud počítá s umístěním 

svých objektů na úrovni například padesáti nebo sto letých vod, nedochází  po skončení 

povodně k výraznějším škodám. Ty ale mohou povodně způsobit na prameništích pitných vod  

a čistírnách odpadních vod, které jsou geograficky téměř vždy na nejnižších niveletách terénů. 

Jestliže prameniště pitných vod „jen“ vyřadí z provozu bez dalších vnějších negativních vlivů, 

tak při vyřazení z provozu například čistírny odpadních vod (zpravidla doba vyřazení trvá 15 

až 25 dní) je vážně ohroženo a poškozeno životní prostředí přítokem koncentrovaných 

nečištěných odpadních vod. Ostatní produktovody (ropovody a plynovody) naopak ohrožují 

výrobní a distribuční systémy v různých stupních rizik většinou minimálně, pouze u ropovodů 

při poruše v důsledku povodně může hrozit a většinou hrozí rozsáhlá ekologická katastrofa. 

Snížit riziko poškození objektů nebo jejich dočasné vyřazení z provozu lze docílit 

předvídáním potenciálního vzniku mimořádné události a jejího rozsahu. Potom můžeme 

v záplavovém území zavést různá opatření stavebně technického charakteru. 

Nesmíme zapomenout ani na organizační opatření, především zákonných předpisů, 

které nám zabezpečí státní dohled nad stavebně technickým způsobem omezování vlivu 

povodní. Zavedením vhodných předpisů také vytvoříme jasnou, přehlednou a efektivní 

strukturu složek a jednotek, která nám budou na celém území provádět v dostatečně velké 

míře povodňovou ochranu. A to jak v době před povodní, tak za povodně. 

Dříve nebo později totiž povodeň přijde a opatření, která vybudujeme v době před ní, 

její průběh velmi efektivně zmírní. Přesto je třeba počítat s tím, že povodeň může nabýt 

rozměrů, se kterými jsme nepočítali. Tak jako to bylo v roce 1997 a 2002, kdy se voda 

vyskytla i v místech, kde ji nejstarší žijící obyvatelé nikdy nepamatovali. Zde pak často 
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nebyla skutečnou příčinou značných materiálních škod a ztrát na životech samotná povodeň, 

ale lidská lehkomyslnost  při provádění staveb, údržbě ochranných hrází vodotečí a 

narušování stability těchto hrází. Pokud se tyto aspekty kumulují, pak má povodeň volnou 

cestu k ničení majetku. A když už se voda vlivem rozlivu dostane i tam, kde s ní nepočítáme, 

protože je to k vodnímu toku relativně daleko, měli bychom mít již vytvořenou strukturu 

jednotek zajišťujících likvidační a záchranné práce dostatečně technicky vybavenou. S touto 

výbavou pak mají efektivně zasahovat, čehož docílíme metodikami a cvičením. 

V této bakalářské práci popíši vznik a průběh dvou nejzávažnějších povodní za 

posledních deset let. Dále popíši způsob řešení povodňové ochrany z legislativního a 

organizačního hlediska. V poslední části této práce budu definovat vybraná hlavní rizika 

vznikající při povodňových stavech na veřejných vodovodech, kanalizacích a produktovodech 

z pohledu ohrožování životního prostředí v důsledku úniku odpadních vod a nebezpečných 

látek do recipientů a geologického podloží záplavových území. V průběhu práce uvedu, 

jakým způsobem se lze tomuto přírodnímu jevu bránit, nebo alespoň snižovat jeho negativní 

dopady na veřejnou infrastrukturu a životní prostředí. 

2. Rešerže 

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

znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. – Zákon zabývající se jak 

povrchovými a podzemními vodami, tak pozemky a stavbami, které se k nim vztahují. Ty 

nejen definuje, ale nařizuje i míru jejich ochrany a způsob užívání právnickými a fyzickými 

osobami. Pro účel této práce je nejdůležitější, že stanovuje podmínky pro zajištění 

bezpečnosti vodních děl a snižování nepříznivých účinků povodní. 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. - Stanovuje, kdy je 

vlivem povodně vyhlášen krizový stav a jeho stupeň. Dále upravuje působnost a pravomoci 

orgánů státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob při řešení a přípravě na 

krizové situace, které nesouvisí s vnějším napadením. 

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi : Příručka pro orgány státní 

správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Odpovědný 

redaktor Jaroslav Vykoukal. [s.l.] : MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

české republiky, 2002. 8 s. Příloha časopisu 112 číslo 4/2002. – Jednoduše a systematicky 

popisuje legislativní podporu pro ochranu před povodní, povinnosti povodňových orgánů z ní 
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vycházející, některé způsoby možné ochrany a likvidace následků povodní. především 

evakuaci.  

DUBCOVÁ, Lenka. Využití suchých poldrů v povodí řeky Labe pro ochranu 

obyvatelstva před povodněmi. Ostrava, 2005. 57 s. VŠB-TU Ostrava. Diplomová práce. – 

Diplomová práce zabývající se suchými poldry.  

KOVÁŘ, Milan. Ochrana před povodněmi : Řešení přirozených a zvláštních povodní. 

1. vyd. Praha : Nakladatelství TRITON, s.r.o., 2004. 100 s. ISBN 80-7254-499-3. – Publikace 

se zabývá ochranou před přirozenými povodněmi v době před povodněmi, při povodni a po 

povodni. Jsou zde uvedeny i úkoly složek IZS při povodni. 

KONVIČKA, Miloslav, et al. Město a povodeň : Strategie rozvoje města po 

povodních. 1. vyd. Brno : ERA group spol. s r.o., 2001. 219 s. ISBN 80-86517-38-1. – Autoři 

této knihy staví povodňovou ochranu především na dlouhodobém urbanistickém plánování. 

Uvádí zde protipovodňová opatření na vodních tocích a to nejen z našich podmínek, ale i ze 

zahraničí.  

3. Definice důležitých pojmů 

Protože se některé pojmy vyskytují v této práci opakovaně a ve více kapitolách, uvedl 

jsem je zde. Jejich posloupnost je abecední. 

Hlásný profil je místo pro sledování na vodním toku. Podle svého vybavení a 

umístění se rozlišují tří kategorie. [25] 

Hlásné profily kategorie A se označují jako základní hlásné profily. Jsou umístěny na 

významných tocích a poskytují nejdůležitější informace. Jsou využívány všemi třemi 

povodňovými službami (více viz. kapitoly 10, 10.1., 10.2). Jejich provozovateli jsou Český 

hydrometeorologický ústav nebo správci povodí. Sledování na nich provádí nepřetržitě. [25] 

Hlásné profily kategorie B jsou tzv. doplňkové hlásné profily nutné pro krajskou 

úroveň povodňové ochrany. Zřizují je krajské úřady a provozují obce, do jejichž územní 

působnosti spadají. Sledují se v případě hrozící nebo probíhající povodně. [25] 

Hlásný profil kategorie C, neboli pomocné hlásné profily jsou účelově umístěny na 

vodních tocích obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí. Sledují se podle potřeby 

v případě hrozící nebo probíhající povodně. [25] 

Inundační území je území okolo vodních toků, které je pravidelně zaplavováno při 

zvýšených průtocích. [3] 
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Kulminační průtok je největší hodnota průtoku v daném roce na dané pozorovací 

stanici určená v m3 . s-1. Jeho extremita se určuje jako jeho průměrná doba opakování, čím je 

vyšší, tím je průtok extrémější. 

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. [23] Stejný zdroj pak 

rozděluje povodně na přirozené a zvláštní, přičemž přirozenými se myslí povodeň způsobená 

přírodními jevy, tedy táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů. Za zvláštní jsou pak 

považovány ty, které vzniknou poruchou vodního díla, které můžou vést až k jeho protržení 

nebo nouzovému řešení kritické situace na vodním díle, tedy upuštěním nebo vypuštěním 

vodního díla. 

Průměrná doba opakování je doba, za kterou se daný jev vyskytne jednou. 

Například při určení extrémnosti kulminačního průtoku, kdy označíme vodu za stoletou, 

říkáme, že daný kulminační průtok se vyskytne jednou za sto let. To znamená, že průtok této 

velikosti nebo větší má pravděpodobnost výskytu 1% v každém běžném roce (tedy i v roce 

následujícím po předchozí stoleté povodni). Výsledné číslo, tedy kolikaletá je kulminační 

vlna, zjistíme z minulých záznamů naměřených na daných místech. Čím je velikost 

kulminační vody častější, tím je počet let menší. Jelikož se jedná o statistiku, nemusí se daný 

jev za určený počet let vůbec vyskytnout, nebo se naopak může vyskytnout vícekrát. Tím 

může dojít k tomu, že například dva kulminační průtoky označené jako stoleté, které se udály 

s větším časovým odstupem mezi sebou, nemusí být co do objemu stejné. [19] 

Recipientem je každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo odpadní vody. [2] 

Srážkový úhrn je množství, respektive výška vodního sloupce, srážek spadlých na 

záchytnou plochu (0,05 m2 nebo 0,02 m2) v místě měření (meteorologická stanice) za časový 

údaj. Většinou se jedná o kalendářní den, měsíc a rok, výjimečně o hodiny nebo minuty. 

Jednotlivé srážkové úhrny naměřené v časových periodách (např. dny) jdoucích za sebou tvoří 

datovou řadu. Absolutní srážkové maximum je největší hodnota z této řady, minimum pak 

nejmenší. Pokud hodnoty zprůměrujeme, získáme průměrný srážkový úhrn za dané období 

(tzv. dlouhodobý normál). 

Stupeň povodňové aktivity (dále jen SPA) je dán zákonem a je to míra povodňového 

nebezpečí určená mezní hodnotou vodního stavu nebo průtoku v daném hlásném profilu. 

V případě, že je limitní hodnota dána jinému jevu, je toto uvedeno v příslušném povodňovém 
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plánu. Na vodním díle se jedná o jevy a skutečnosti z hlediska jeho bezpečnosti. SPA 

oznamuje příslušný povodňový orgán, zprostředkovaně pak média a správci vodních toků. 

SPA jsou tři. Vyhlašováním a postupům při jednotlivých stupních se zabývá kapitola 7.2. [23] 

I. SPA – stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně, tedy při dosažení 

mezního stavu. Zaniká, pokud toto nebezpečí pomine, hodnota jevu klesne pod mezní stav. 

[23] 

II. SPA – stav pohotovosti je vyhlášen, když nebezpečí přirozené povodně přeroste 

v povodeň, tzn. že je mezní hodnota sledovaných jevů překročena. Povodeň je 

charakterizována menším rozlivem a škodami mimo koryto toku. [23] 

III. SPA – stav ohrožení bude při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení 

životů a majetku v záplavovém území, to znamená, že jsou dosaženy kritické limity pro 

sledovaný hlásný profil. [23] 

Údolní niva je ploché údolí podél vodního toku, které je vymodelováno záplavovou 

vodou. [2] 

Záplavová území jsou území vymezená záplavovou čárou, tedy křivkou, která 

odpovídá průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní. [3] 

Více se jimi zabývá kapitola 8. 

4. Vliv globální změny klimatu na povodně v ČR 

Ze statistik mnichovské zajišťovny (Münchener Rück) vyplývá, že velkých přírodních 

katastrof bylo na celém světě mezi lety 1950 – 1959 dvacet [2], zatímco mezi lety 1990 – 

1999 devadesát jedna [2]. Velkou přírodní katastrofou se přitom rozumí přírodní jev 

s takovými škodami, že si postižené oblasti nejsou schopny pomoci samy a je nezbytná 

mezioblastní nebo mezinárodní pomoc. Nárůst je tedy více jak čtyřnásobný. 

V České republice je tento nárůst také pozorovatelný. Vezmeme-li třeba námi 

diskutované povodně, byl u nás jejich výskyt od začátku do 90. let minulého století spíše 

lokální záležitostí. Na konci devadesátých let a na začátku 21. století se ale začaly vyskytovat 

velké ničivé povodně. Mluvím o povodních na Moravě a ve Slezsku v červenci 1997 (60 

obětí, škody za 63 miliard Kč), ve východních Čechách v červenci 1998 (6 obětí, škody za 2 

miliardy Kč) nebo v Čechách v srpnu 2002 (17 obětí, odhadované škody 90 miliard Kč). [21] 

Co je ale příčinou většího výskytu těchto jevů? Nejčastěji se mluví o, klimatology 

prokázané, celosvětové změně klimatu, jeho oteplování. To má samozřejmě vliv i na evropské 

klimatické podmínky. Česká republika leží v mírném pásu vnitrozemského typu, proto by se 

jí toto oteplování nemuselo tak dotknout jako přímořských států v tropech a subtropech, 
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přesto je ale třeba očekávat změny. Pravděpodobně totiž nastane nárůst přívalových srážek a 

dob jejich trvání, které bylo sledováno právě při průběhu dvou největších povodní v červenci 

1997 a srpnu 2002. Zároveň dojde ke zvýšení rychlostí proudění vzduchu, která také při 

těchto povodních nemalým způsobem ovlivnila množství dopadajících srážek. 

Zda oteplování klimatu je způsobeno člověkem a jeho činností, nebo se jedná o 

přirozený periodický děj, není předmětem této práce. Co je ale důležité, je výše zmíněná 

skutečnost pravděpodobnosti větších a intenzivnějších srážek na našem území. To sebou totiž 

ponese zvýšenou míru povodní, na které je třeba se připravit, protože řešení povodní, když 

nastanou, je neefektivní. 

Vodní toky v České republice jsou na povodně připraveny různě. Relativně nejlépe 

jsou na daný stav připraveny toky s kaskádami přehrad, např. řeka Vltava nebo toky na 

severní  Moravě. Při optimální regulaci objemu nádrží, dodržování provozních řádů a 

krizových plánů, jsou ve většině případů a bez větších problémů schopny eliminovat padesáti 

až sto leté povodně, což se ukázalo při prvních povodňových vlnách v letech 1997 a 2002. 

Pak následovaly 500 – 1000 leté vody, na které u nás přehrady nemají kapacitu a nejsou 

schopny je zadržet, ani následně redukovaně popovodňově vypouštět. U ostatních toků, ať už 

malých nebo velkých, jako je Morava, Labe, Berounka, Sázava atd., bude situace zřejmě při 

extrémních a déletrvajících srážkách velmi vážná. Také výška a kvalita hrází ne vždy 

odpovídá potřebám., Řada mostních objektů výrazně zužuje průtokové možnosti koryt 

vodních toků a tím vytváří rizika přelití hrází do obydlených částí státu. 

5. Povodeň v červenci 1997 

Povodeň vznikla v důsledku nadprůměrných srážek a měla dvě epizody s úhrny, 

jejichž trvání a vydatnost se u nás do té doby nevyskytly 120 let. Nejvyšší měsíční úhrn 

srážek byl naměřen na Lysé hoře, konkrétně to bylo 812 mm, tj. 412% dlouhodobého 

normálu. Povodeň na území České republiky zasáhla hlavně severní Moravu, Krkonoše, 

severní část Českomoravské vrchoviny a Orlické hory. [19] 

5.1. První srážková epizoda 

Srážková činnost začala 4.7.1997, přišla od jihozápadu a postupovala na 

severovýchod, viz. obrázek 1. Zprvu byla na celém území ČR doprovázena bouřkami, místy i 

lijáky, poté přešla v setrvalý déšť. Tato situace trvá zpravidla tři dny.Vlivem mimořádných 

meteorologických jevů se ale protáhla na pět dní, během nichž nastalo zvýšení rychlosti větrů 

ze severních směrů. V důsledku toho došlo k výraznému zvýšení úhrnů spadlých srážek na 

návětrných stranách hor severních a severovýchodních Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků a 
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Beskyd. Největší srážky spadly 6.7.1997, obrázek 2. V průběhu dne 9.7.1997 srážky i větry 

na celém území ČR ustaly. [19] 

 

Obrázek 1 - Postup srážkové činnosti první srážkové epizody [19]. 

 

Obrázek 2 - Pětidenní úhrn srážek v období od 4.7. do 8.7.1997 [19]. 

Po příchodu první srážkové epizody s velmi nadprůměrnými denními úhrny nabraly 

odtoky v horních úsecích Moravy, Odry a Labe charakter rychlých ničivých povodní, a to i 

díky dešťům z 30.6.1997, kvůli kterým byla půda nasycena vodou.  Na střední a jižní Moravě 

pak šlo o charakter nížinné povodně s rozsáhlými záplavami s několikakilometrovou šířkou. 

[19] 

5.2. Druhá srážková epizoda 

Dne 17.7.1998 začala druhá povodňová epizoda. Došlo ke splynutí dvou srážkových 

činností. Jedna šla ze střední Evropy k východu, druhá přes západní Středomoří k 

severovýchodu. Celek pak postoupil do 19.7. přes Čechy a Moravu nad Slezsko. Vydatné 

srážky byly na návětří severních pohraničních hor, hlavně Krkonoš. Tato epizoda byla 

mnohem mírnější než první a odtoky řek překročily maxima z první povodňové vlny pouze na 

horních tocích povodí Labe. [19] 
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5.3. Extremita povodně 

Extremita povodně z července 1997 lze určit ze tří pohledů: 

a) vztahů cirkulačních procesů v atmosféře (tzv. hydroskopická situace) 

b) srážek 

c) kulminačních průtoků a objemů povodňových vln 

5.3.1. Hydroskopická situace 

Hydroskopická situace se při povodni posuzuje s dostupnými historickými případy. 

Tímto posuzováním bylo zjištěno, že na území Moravy byla povodeň v létě 1997 co do 

velikosti postiženého území, množství a trvání srážek největší od počátku pozorování, tj. od 

80. let 19.století. Pokud bychom vycházeli z historických zkušeností na celém území ČR, 

museli bychom říci, že větší byla povodeň z roku 1845. Za nejničivější je pak považována 

blesková povodeň z roku 1872 na dolním toku Berounky a jejich přítocích. [19] 

Dále bylo zjištěno, že na větších tocích v povodí Odry se vyskytují velké povodně 

pouze v letní polovině roku, na rozdíl od ostatních povodí na území ČR, na nichž se vyskytují 

převážně v březnu a velkou měrou jim přispívá tání sněhové pokrývky. Výskyt povodní na 

Odře je způsoben cyklónami jdoucími od jihu. Ty vznikají v oblasti Benátského zálivu a 

postupují nad jižní Polsko. Povodí Odry vždy zůstává na studené straně, kde dochází ke spadu 

srážek. Tyto srážky jsou pak vlivem pohoří mnohem lépe odváděny do toků. [19] 

Dalším zkoumáním cyklón vyvolávajících velké srážky na severovýchodě Moravy 

bylo zjištěno, že jsou jejich trajektorie pohybu, a tedy místa dopadu srážek ovlivněna tvarem 

terénu střední Moravy. [19] 

5.3.2. Srážky 

Měsíční úhrny v oblasti Beskyd, Hrubého Jeseníku, Žďárských vrchů a v centrální 

části Krkonoš dosahovaly více jak 50 % normálu ročního úhrnu z období let 1961-1990, 

v Jeseníkách a Beskydech místy až 80 %. Pětidenní úhrny srážek první epizody přesáhly 30 % 

těchto normálů, v nejvíce exponovaných oblastech až 60 %. [19] 

Při výpočtech průměrné pravděpodobné doby opakování takovýchto srážek 

dosahovaly výsledky ve značném počtu případů 500 až 1000 let, u třídenních až pětidenních 

srážek 1000 a více let. [19] 

Rozsah území, na které srážky dopadaly, je zřejmý z počtu stanic s velkými úhrny. 

Dvoudenní úhrn 200 mm překročilo 34 stanic, třídenní 250 mm přesáhlo 41 stanic, pětidenní 

úhrn 200 mm překročilo 92 stanic, přes 500 mm pak 6 stanic. Největší úhrny pak byly v 
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oblasti Beskyd, severní a západní části Hrubého Jeseníku a na hřebenech Krkonoš a Šumava. 

[19] 

5.3.3. Kulminační průtoky a objemy povodňových vln 

Pro určení průměrné doby opakování kulminačních průtoků při povodni v roce 1997 

se použila data z padesátiletí 1931 – 1980. [19] 

Pokud se podíváme do tabulky 1, zjistíme, že největší průměrná doba opakování je 

vždy na horním toku nebo soutoku řek a také, že je kulminační průtok ovlivněn vodními díly 

nebo umělými (hráze, železniční náspy, silnice, atd.) či přírodními (terénní vlny, naplaveniny, 

atd.) překážkami. [19] 

povodí řeka stanice 
doba opakování 
[roky] 

maximální 
průtok 
[m3 . s-1] 

Divoká Orlice Kostelec nad Ostravicí 10 (20) 145 (183)1) 

Tichá Orlice Malá Čermná 200 251 Labe 

Orlice Týniště nad Ostravicí 70 497 

Krnov 700 375 

Opava 500 647 Opava 

Děhylov 300 (500) 744 (840) 1) 

Svinov 200 688 

Odra 

Odra 
Bohumín 200 (300) 2160 (2415)1) 

Raškov 800 312 

Moravičany 700 625 

Olomouc 500 760 

Kroměříž 300 7034 

Spytihněv 200 920 

Morava Morava 

Strážnice 100 625 (900)2) 

Rožnovská Bečva Krásno 150 489 
Bečva 

Bečva Teplice nad Bečvou 100 950 

1) V závorce je uveden odhadnutý průtok neovlivněný manipulací na vodním díle. 
2) V závorce je uveden odhadnutý průtok neovlivněný porušením umělé překážky. 

Tabulka 1 - Některé kulminační průtoky v červenci 1997. [19] 
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Vodní díla na tocích zasažených povodní ve všech případech snížila odtoky proti 

přítokům, tzn. že zmenšila objem povodňové vlny. Nejlépe si vedla vodní díla Slezská Harta a 

Vír, ta jej snížila zhruba o 40%. U některých vodních děl ale bylo zjištěno, že průtoky, které 

byly klasifikovány ještě jako neškodné, už způsobovaly nevýznamné lokální škody. Tím 

došlo k omezení jejich funkce, protože nemohly být na začátku povodně upuštěny. [19] 

Vysoká hodnota doby opakování kulminačních průtoků na horních tocích byla 

způsobena především krajinou. Zatímco na horních tocích se nemá voda kam rozlít a téměř 

veškeré srážky odcházejí do koryta toku, na dolním toku dochází k rozlití vody do šířky, a 

tedy i snížení průtoku a doby opakování. [19] 

Každá z epizod měla svou povodňovou vlnu. První byla 4.7. - 8.7.1997 a na horních 

tocích kulminovala v ranních hodinách 7.7.1997, ve střední části toků pak 8. a 9.7.1997, 

výjimečně 10.7.1997. Druhá povodňová vlna nebyla tak silná kvůli menším srážkám, ale 

způsobila delší trvání povodně na dolním toku Moravy, zde se totiž spojila s první 

povodňovou vlnou. Druhá povodňová vlna kulminovala na horních tocích 19.7.1997 a na 

dolních 22.7.1997. [19] 

Povodňové vlny v horských a podhorských oblastech měly rychlé zdvihy hladin (v 

řádech hodin) a extrémní maximální rychlost proudění vody (více jak 5 m3 . s-1), to mělo 

devastující účinek na koryta a přilehlou zástavbu. Maximální odtoky v oblastech s největšími 

srážkami (Krkonoše, Jeseníky, Beskydy) se blížily ke 3 m3 . s-1 . km-2. [19] 

V níže položených územích zaplavila povodeň inundanční území, které mělo na 

dolním toku Moravy šířku až několik kilometrů. Tím se povodňová vlna zpomalila, ale byla 

prodloužena doba jejího trvání (tzn. vysoké vodní stavy v tocích). [19] 

5.4. Škody způsobené povodní 

Při povodních v červenci roku 1997 došlo ke ztrátám na životech obyvatelstva, 

hmotným škodám na majetku, sesuvům půdy, znehodnocení hospodářské půdy a zdrojů pitné 

vody a také k poškození krajiny. 

O život přišlo 60 lidí. To bylo při povodni nejvíc za celé 20. století. [19] 

Na nemovitém majetku byly škody odhadnuty na 39,6 miliard Kč, rozdělení podle 

vlastnictví je zobrazeno v grafu 1. Ostatní škody byly odhadnuty na 23,4 miliardy Kč. 

Celkový odhad přímých škod je tedy 63 miliard Kč. [19] 
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Graf 1 - Způsobené škody z hlediska vlastnictví. [19] 

V horských oblastech došlo k odnesení horní vrstvy půdy. Ta se následně začala 

usazovat, což vedlo na horních tocích ke škodám na říční síti a zničení mnoha podhorských 

obcí. Zanášením koryt totiž došlo k jejich erozi, respektive erozi břehů a dna, což se projevilo 

zejména v úzkých údolích a na zástavbě v blízkosti toků. Na dolních tocích pak došlo 

k naplavení velkého množství půdy. Například v povodí Moravy mezi Kroměříží a Strážnicí 

bylo 350 – 400 tisíc tun naplavené půdy, v úseku Odry na Ostravsku asi 300 tisíc tun. Tyto 

naplaveniny místy obsahovaly nežádoucí koncentrace některých chemických látek, které se v 

naplavené půdě nahromadily buď vytopením průmyslových provozů (v průběhu července 

1997 bylo zaznamenáno více než 60 případů úniku závadných látek nebo minerálních olejů), 

čistíren odpadních vod, průmyslových a soukromých skladů, nebo splavením uměle hnojené 

zemědělské půdy. [19] 

Došlo také ke kontaminaci zdrojů pitné vody, především zaplavením jímacích nádrží 

podzemních vod, a tedy výpadku její dodávky obyvatelstvu. Výrazně se změnil celý sezónní 

režim podzemních vod, který se do normálu dostal v lednu až únoru 1998. To mimo jiné 

znamenalo, že se zvýšila hladina podzemních vod, která způsobila nestabilitu základů staveb, 

někdy i destrukci stavby, a znesnadňovala nebo znemožňovala čerpání vody ze zaplavených 

objektů. [19] 

6. Povodně v létě 2002 

Povodeň v srpnu 2002 byla svým průběhem podobná jako povodeň v červenci 1997. 

Způsobily ji dvě vlny srážek, které sice byly v součtu menší než v roce 1997, ale s kratším 

časovým odstupem mezi sebou. Tato povodeň zasáhla většinu území Čech, především ale 

povodí Vltavy a Labe. 
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6.1. První srážková epizoda 

První srážky začaly padat 6. srpna 2002 a přišly na naše území již zmiňovanou trasou 

ze západního Středomoří na severovýchod. Po celý 7.srpen byla oblačnost se srážkami téměř 

bez pohybu a setrvávala nad jižními Čechami. Také došlo, jako v případě povodní z července 

1997, ke zvýšení úhrnu na návětrných stranách vlivem zesíleného větru. To se týkalo 

především Šumavy a Novohradských hor. Srážky začaly slábnout a ustávat 8. srpna. Největší 

srážkový úhrn této epizody byl 7.srpna v Pohodské Vsi v Novohradských horách s hodnotou 

180,5 mm. [1] 

6.2. Druhá srážková epizoda 

V době, kdy 8.srpna odcházely srážky první epizody z našeho území, začala nad 

Irskem vznikat nová oblačnost. Ta postupovala přes Anglii do Středozemí, kde nabrala velké 

množství vlhkosti. Během 11. srpna odtud začala zvolna přecházet k severovýchodu, později 

až severu. V poledne 11.srpna u nás na jihu až jihovýchodě začaly první deště druhé epizody. 

O půlnoci na 12. srpna již ležela srážková oblast nad Českomoravskou vrchovinou, ale do 

ranních hodin se zase vrátila nad Čechy. V průběhu celého dne se pak velmi intenzivní srážky 

vlivem meteorologických vlivů pohybovaly nad celým územím Čech. Ojediněle se dokonce 

vyskytovaly bouřky a srážky byly znovu zesíleny návětrným efektem. Zejména na Šumavě, 

v Novohradských a Krušných horách, později v Jizerských horách, Krkonoších a Orlických 

horách. 13.srpna se srážková oblast přesunula na Moravu a do Slezska. Deště na našem území 

začaly pomalu ustávat 14. srpna a významněji se projevily už jenom v Beskydech. [1] 

6.3. Srážky 

Celkové rozložení srážek od 6. do 15. srpna ukazuje obrázek 3. Největší úhrn byl 

v Novohradských horách a přesáhl 400 mm. Úhrny vyšší než 300 mm se vyskytly v podstatné 

části Šumavy a Novohradských hor a v jejich podhůří. V Krušných horách, Krkonoších, 

Orlických horách, Jihlavských vrších, Jeseníkách a Moravskoslezkých Beskydech překročily 

úhrny 170 – 250 mm. Ve zmíněném období spadlo do povodí Labe ke státní hranici České 

republiky 6,95 km3 vody, z toho spadlo 1,866 km3 vody do povodí Vltavy ve dnech 6. – 7. 

srpna a 2,774 km3 ve dnech 11. – 12. srpna. [1] 
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Obrázek 3 - Rozložení srážek od 6. do 15. srpna. [1] 

Druhá srážková epizoda byla na srážky mnohem vydatnější a také zasáhla mnohem 

větší území než srážky v první epizodě. [1] 

6.4. Kulminační průtoky a objemy povodňových vln 

Povodňové vlny se formovaly v povodí Vltavy nad vodním dílem Orlík. První 

povodňovou vlnu, která zde vznikla, eliminovala nádrž Lipno. Bohužel v Českých 

Budějovicích měla Vltava znovu dobu opakování kulminačního průtoku na 500 – 1000 letech, 

a to vlivem silně rozvodněných přítoků Vltavy pod nádrží Lipno. Přesto můžeme konstatovat, 

že první vlna byla zachycena vltavskou kaskádou. V Praze byla zaznamenána doba opakování 

5 let. [1] 

Druhá povodňová vlna se začala formovat téměř okamžitě po začátku druhé srážkové 

epizody v odpoledních hodinách 11. srpna, a to proto, že srážky předešlé epizody nasytil 

všechna povodí. To vedlo k tomu, že většina pozorovaných toků dosáhla průtoků, které na 

nich nebyly zjištěny za posledních 100 až 130 let. Na horním toku Vltavy zmenšilo vodní dílo 

Lipno I kulminační průtok o 200 m3 . s-1. Doba opakování kulminačních průtoků byla pod 

vodním dílem Lipno II 50 let a postupně narůstala. V Českých Buďejovicích přesáhla 

hodnotu 1000 let (viz. tabulka 2). [1] 

Do vodního díla Orlík byl přítok vlivem souběhu povodňových vln z přítoků Vltavy 

mimořádný, 3900 m3 . s-1, což je dle současných podkladů průtok s dobou opakování přes 

1000 let. [1] 

Pro povodeň na povodí pod vodním dílem Orlík měla hlavní vliv povodňová vlna 

z toku nad vodním dílem Orlík, i když vodní srážky také nebyly zanedbatelné. V Praze 

kulminovala Vltava 14. srpna ve 12 hodin za průtoku 5 160 m3 . s-1, což je doba opakování 

500 let. To byl v Praze historicky největší průtok. [1] 
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povodí řeka stanice 
doba opakování 
[roky] 

maximální 
průtok 
[m3 . s-1] 

Vyšší Brod 20-50 265 

Březí >1000 706 

České Budějovice >1000 1310 

Praha Chuchle 500 5160 

Vltava 

Vraňany 500 5120 

Kaplice 200 – 500 250 

Pořešín 200 – 500 399 

Římov 500 449 
Malše 

Roudná >1000 695 

Sušice 100 350 

 
vVltava 

Otava 
Písek 500 – 1000 1180 

Mělník 500 – 1000 5050 

Ústí nad Labem 200 - 500 4700 Labe Labe 

Hřensko 100 - 200 4780 

Pozn.: Doby opakování jsou určeny z řady kulminačních průtoků neovlivněných touto 
povodní. 

Tabulka 2, některé kulminační průtoky v srpnu 2002. [1] 

Pro postup povodně pod Prahou byl charakteristický široký rozliv od Kralup po 

Mělník. Vltava způsobila na Labi značné zpětné vzdutí hladiny na odtoku k Brandýsu, což 

rozšířilo oblast záplavy a zmenšilo kulminační průtok na Labi pod Mělníkem. Hladina 

kulminovala v Mělníku 15. srpna ve 13 hodin, tedy 24 hodin po Praze. [1] 

Povodí Labe nad soutokem s Vltavou nebylo významně zaplaveno, vyjma horní 

Jizery. [1] 

Povodí Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici nebylo moc zasaženo srážkami, 

krom Krušných hor. Na tomto území docházelo k širokým rozlivům, a tedy zpomalení dalšího 

postupu povodňové vlny na Labi. V Ústí nad Labem tak povodeň kulminovala 16.srpna ve 14 

hodin, 48 hodin po kulminaci v Praze. Na soutoku Labe a Ohře, u Terezína u Litoměřic, došlo 

k vytvoření rozsáhlého jezera. [1] 
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Pod Litoměřicemi Labe vtéká do poměrně úzkého údolí Českého středohoří. Postup 

povodňové vlny po hranice se Spolkovou republikou Německo se tak urychlil. V Děčíně 

kulminace proběhla 16. srpna v 19 hodin a ve Hřensku o tři hodiny později. [1] 

V nádržích bylo před povodní místo pro 175 miliónů m3 volného prostoru. Ten ale 

naplnila voda z první povodňové vlny a druhou větší vlnu již nebyly schopny ovlivnit. [1] 

6.5. Škody způsobené povodní 

Při povodni v srpnu 2002 přišlo o život 17 lidí. [14] 

Zasaženo bylo 963 obcí v 10 krajích, zcela zatopeno bylo 99 obcí, v nichž žilo 

263 000 obyvatel, významně zatopeno bylo 347 obcí s 1 333 000 obyvatel. Evakuováno bylo 

přes 200 000 osob. [14] 

Celkové škody byly odhadnuty na 90 miliard Kč. [14] 

Došlo k zaplavení 49 průmyslových provozů a vyplavení nebezpečných látek 

Nejvýznamnější případem byla Spolana, a.s. Neratovice, kde došlo k zatopení celého arálu 

zpětným vzdutím Labe. [14] 

Bylo poškozeno 93 čistíren odpadních vod. Monitoringem kvality vod bylo zjištěno, 

že jen ojediněle byly překročeny limity pro nebezpečné látky, větší problém způsobovalo 

bakteriální znečištění vlivem nefunkčnosti čističek odpadních vod. [14] 

6.6. Hlavní rozdíly mezi povodní z července 1997 

Povodeň v roce 2002 měla kratší trváním jednotlivých povodňových vln než povodeň 

v roce 1997, ale tyto vlny po sobě následovaly v kratším rozmezí. Druhá vlna při povodni 

v roce 2002 byla také mnohem silnější než první. V průběhu povodně v roce 1997 nebyl 

zaznamenán výskyt přívalových srážek v rámci plošných trvání srážek. Při povodni v roce 

2002 voda odtékala jen do jednoho povodí, nikoliv do dvou, jako v případě povodně z roku 

1997 (Morava, Odra). 

 7. Legislativní opora řešení povodňových situací 

Legislativní opora řešení povodňových situací v Evropě a na světě, patří v České 

republice dlouhodobě k nejlepším. Základ současného českého vodního práva pochází z dob 

původního rakouského císařství. První vodní zákon, který měl působnost na současném území 

České republiky, vznikl v roce 1870 a platil s minimálními novelami až do roku 1955. Za 

velmi úspěšný vodní zákon lze považovat i zákon o vodách číslo 138/1973 Sb., který již 

detailně definoval řadu technicko - provozních a právních opatření ke snížení negativních 
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dopadů povodní. Současný vodní zákon č. 254/2001 Sb. řadu těchto ustanovení přejal a dále 

do sebe zakomponoval i opatření Evropského vodního práva jako nadstátního celku. 

Samotné vodní právo však samo o sobě nedovede, pokud není respektováno, 

povodňovým škodám zabránit. V druhé polovině 20. století začal převládat v odpovědných a 

řídících útvarech názor, že tuto oblast máme pod kontrolou a umíme se s ní jednoduše 

vypořádat. Roky 1997 a 2002 nás však přesvědčily o opaku. 

Na základě hodnocení povodně z roku 1997 a po ukončení základní obnovy 

postižených území uložila vláda v roce 1999 zpracovat Strategii povodňové ochrany jako 

východisko pro formulaci potřebných opatření a základ systémového přístupu v této oblasti.  

Podle ní byl vybudován systém povodňové ochrany, jenž vyzkoušela povodeň v srpnu 

roku 2002. Po ní musel být znovu upraven do dnešní podoby tak, jak je uvedeno níže. 

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

zavádí sdílení kompetencí při hospodaření s vodami, tzn. že jednotlivé úseky tohoto 

hospodaření se rozdělují mezi ústřední vodoprávní úřady, konkrétně Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

dopravy a Ministerstvo obrany. Z těchto úřadů má protipovodňovou ochranu na starost 

Ministerstvo životního prostředí. Výjimkou je oblast zabezpečení a přípravy záchranných 

prací při povodni. Ta přísluší Ministerstvu vnitra. Správa vodních toků je pak svěřena 

Ministerstvu zemědělství, protože pod ním působí státní podniky Povodí, Zemědělská 

vodohospodářská správa a Lesy ČR, které vlastní asi 95% celkové délky vodních toků v ČR. 

[21] 

Základním právním předpisem v ochraně před povodněmi je vodní zákon, konkrétně 

pak hlava IX, a jeho prováděcí předpisy. Zákon stanovuje orgány odpovědné za povodňovou 

ochranu, jejich pravomoci a činnost. Ve svém znění se několikrát odvolává na zákon číslo 

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

Protože je povodeň většinou událostí velkého rozsahu, je třeba do likvidačních a 

záchranných prací zapojit více složek integrovaného záchranného systému, který řeší zákon 

číslo 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon 

o IZS). 

Odstraňování povodňových škod řeší zákon číslo 12/2002 Sb., o státní pomoci při 

obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona číslo 363/1999 

Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), ve 

znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území). 

Pro zpřesnění, doplnění a plnění těchto zákonným předpisům byly vydány následující 
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podzákonné předpisy: 

a) Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky schválená 

vládním usnesením číslo 382/2000 

b) nařízení vlády číslo 462/2000 Sb., k provedení § 27 odstavce 8 a § 28 odstavce 

5 zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) 

c) vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 470/2000 Sb., kterou se stanoví 

seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících 

se správou vodních toků 

d) vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 471/2001 Sb., o 

technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

e) vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 195/2002 Sb., o náležitostech 

manipulačních řádů a provodních řádů vodních děl 

f) vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo 236/2002 Sb., o způsobu a 

rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území 

g) vyhláška Ministerstva vnitra číslo 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému 

h) vyhláška Ministerstva financí číslo 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, sloužícího 

k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou 

pohromou, a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných 

pro zpracování tohoto seznamu 

i) vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 131/1998 Sb., o územně 

plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 

j) vyhláška Ministerstva vnitra číslo 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. 

Pro plnění některých úkolů povodňové ochrany vydalo ještě Ministerstvo životního 

prostředí metodické pokyny: 

a) k posuzování bezpečnosti přehrad za povodí 

b) k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 

c) pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových 

plánů 

Dalšími důležitými dokumenty pro povodňovou ochranu jsou povodňové plány (více o 

nich v kapitole 7.4. a 7.4.1.). 
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7.1. Povodňové orgány 

Řídí a jsou odpovědné za povodňovou ochranu ve své územní působnosti. Řízení 

provádí přípravou na povodňové situace, kontrolou a koordinací činnosti v průběhu povodně 

a v období bezprostředně následujícím. Do jejich kompetence patří i řízení a kontrola 

ostatních účastníků ochrany před povodněmi, kterými jsou zejména pracoviště předpovědní 

povodňové služby Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ), správci povodí, 

správci vodních toků, vlastníci nebo správci vodních děl, vlastníci pozemků a staveb, které se 

nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně,  hasičské záchranné sbory 

(dále jen HZS ČR). Při své činnosti se řídí povodňovými plány, které jsou hlavními 

dokumenty pro jejich činnost. [11, 23] 

Povodňové orgány jsou určeny ve dvou časových úrovních v době mimo povodeň a po 

dobu povodně. V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány: 

a) orgány obcí; v hlavním městě Praze městských částí (dále jen obec) 

b) orgány obcí s rozšířenou působností; v hlavním městě Praze Magistrátu (dále 

jen obec s rozšířenou působností) 

c) krajské úřady 

d) Ministerstvo životního prostředí 

e) Ministerstvo vnitra 

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány povodňové komise, které zřizují orgány 

státní správy (Ministerstvo životního prostředí a vnitra) a samosprávy (obcí, obcí s rozšířenou 

působností, krajů) jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně. 

[23] 

Komise obcí jsou podřízeny komisím obcí s rozšířenou působností, ty pak komisím 

krajů. Nad všemi je ústřední povodňová komise. [23] 

Povodňové komise odvolávají a vyhlašují na svém územním obvodu II. a III. SPA a to 

na základě dosažení nebo předpovědi dosažení limitní hodnoty jevu na hlásném profilu 

uvedených v povodňových plánech, zprávy předpovědní a hlásné povodňové služby, 

doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně dalších 

skutečností. O vyhlášení jednotlivých SPA musí komise vyrozumět subjekty uvedené 

v povodňovém plánu a vyšší povodňovou komisi, je-li aktivována. [23] 

7.2. Organizace při jednotlivých SPA 

Při vyhlášení I. SPA na hlásném profilu dojde k aktivaci hlásné a hlídkové služby, ta 

se zvýšenou pozorností sleduje vodní tok nebo jiný zdroj povodňového nebezpečí. [23] 
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Dosáhne-li tok na hlásném profilu II. SPA, aktivují se povodňové komise a další 

účastníci povodňové ochrany (viz. kapitola 7.1.), uvádějí se do pohotovosti prostředky na 

zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění povodně podle povodňového plánu. 

[23] 

Pokud bude II. SPA vyhlášen na více jak jednom území spravovaném povodňovou 

komisí obce, aktivuje se povodňová komise obcí s rozšířenou působností, do jejichž územní 

působnosti tyto obce patří. V případě, že bude vyhlášen II. SPA ve více jak jednom území 

spravovaném povodňovou komisí obce s rozšířenou působností, aktivuje se povodňová 

komise kraje. [23] 

Pokud povodně ohrožují rozsáhlá území a pokud povodňové komise krajů nestačí 

vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření ke zvládnutí povodně ve svých územních 

obvodech nebo je žádoucí koordinace jejich aktivit, přebírá povodňovou ochranu ústřední 

povodňová komise. [23] 

Při III. SPA  se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo 

evakuace. [23] 

7.3. Krizové řízení při povodni 

Pokud dojde podle krizového zákonu ke splnění podmínek pro vyhlášení krizového 

stavu, což je stav mimořádné události,  při kterém je vyhlášen podle krizového zákona stav: 

a) nebezpečí 

b) nouzový 

c) ohrožení státu 

přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomuto podle krizového zákona 

příslušný, a povodňová komise se stává jeho součástí. Pro povodňové komise samosprávy se 

jedná o krizový štáb kraje, pro povodňové komise státní správy se jedná o ústřední krizový 

štáb. [6] 

Stav nebezpečí je v případě živelné pohromy, tedy i povodně vyhlášen, pokud 

nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou 

činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému. Lze jej vyhlásit pro 

celé území kraje nebo jen pro jeho část a to pouze s uvedením důvodu a maximálně na 30 dní, 

které lze prodloužit pouze se souhlasem vlády. Vyhlašuje jej hejtman kraje. [6] 

Pokud nelze odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, požádá hejtman 

neprodleně vládu o vyhlášení nouzového stavu. [6] 
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7.4. Povodňové plány 

Povodňový plán je součástí havarijního plánu kraje. Je to dokument, který obsahuje 

způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění 

odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, dále obsahuje způsob 

zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a 

ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených 

základních funkcí v objektech a v území. Stanovuje mezní stavy SPA. [23] 

Povodňový plán se zpracovává pro tyto územní celky: 

a) obce, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni, zpracovávají je 

orgány těchto obcí 

b) obce s rozšířenou působností, zpracovávají je orgány obcí s rozšířenou 

působností 

c) kraje, zpracovávají je orgány kraje v přenesené působnosti ve spolupráci se 

správci povodí 

d) Českou republiku, zpracovává jej Ministerstvo životního prostředí 

Pro vlastní potřebu vlastníků a jejich součinnost s povodňovými orgány obce se 

zpracovávají povodňové plány staveb ohrožených povodněmi v záplavovém území nebo pro 

stavby, které mohou zhoršit průběh povodně. Povodňový orgán může uložit vlastníkovi 

pozemku v záplavovém území zpracovat tento plán, pokud je nutný z hlediska používání 

pozemku. [23] 

Obsahem povodňového plánu je: 

a) věcná část 

b) organizační část 

c) grafická část 

Věcná část obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého 

objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku a mezní limity pro vyhlašování SPA. [23] 

Organizační část se skládá ze jmenných seznamů, adres a způsobů spojení s účastníky 

povodňové ochrany včetně organizace hlásné a hlídkové povodňové služby. [23] 

Grafická část jsou mapy nebo plány se zakreslenými záplavovými územími, 

evakuačními trasami a místy soustředění, hlásnými profily a informačními místy. [23] 

Věcné a grafické části všech povodňových plánu, kromě povodňového plánu České 

republiky, se předkládají nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení se souhlasem 

s povodňovým plánem vyšší úrovně. Povodňové plány pozemků a staveb se předkládají 
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povodňovým orgánům obce. Potvrzením souladu věcné a grafické části  se stávají povodňové 

plány závaznými. Organizační část je průběžně upravována. [23] 

Aktuálnost povodňových plánů územních celků se každoročně kontroluje jejich 

zpracovateli, zpravidla před obdobím jarních tání. Kontrola se dokladuje. Ostatní povodňové 

plány se při podstatné změně podmínek, za nichž byly vypracovány, přezkoumají. Jejich 

případné přepracování musí proběhnout neprodleně. [23] 

7.4.1. Povodňové plány vodárenských společností 

Každý subjekt veřejné infrastruktury, u kterého hrozí nebezpečí škod vzniklých 

povodní, je povinen sám nebo na vyzvání vodoprávního úřadu zpracovat povodňové plány, 

které musí mít následující náležitosti: 

a) v textové části definovány jednotlivé SPA, které mohou ohrozit objekty 

příslušného vodárenského subjekt 

b) u jednotlivých SPA přesně definovat místa na vodovodu a kanalizaci, která 

mohou být ohrožena povodní, a stanoveno, jaká činnost musí být vykonána, 

např. demontáž technického nebo technologického zařízení, odpojení přívodu 

elektrické energie, odvezení nebezpečných látek (například látky používané 

k aktivačním procesů na čistírně odpadních vod) 

c) vymezení aktivity zasahujících jednotek příslušného právního subjektu, včetně 

jeho složení a plánů kooperace mezi HZS ČR, integrovaným záchranným 

systémem a příslušným povodím 

d) přesné definování technických prostředků vyčleněných pro zvládnutí povodně 

e) stanoveny plány spojení a předávání informací všem účastněným orgánům na 

řešení povodňové situace 

f) vypracované mapové podklady zátopových území při různých stupních 

ohrožení v závislosti na velkosti povodně 

g) pokud se objekt nachází v pásmu ohrožení přehradou, vypracované mapové 

podklady zátopového území, které by mohlo být zasaženo zvláštní povodní 

h) součástí povodňové připravenosti subjektu jsou i povodňové deníky, ve kterých 

se zaznamenávají všechny rozhodné činnosti po celou dobu povodňové 

aktivity, především doba vzniku povodně, vývoj jednotlivých SPA (kulminace 

vod, technické a organizační činnost v době jednotlivých SPA), ukončení 

povodně, vyhodnocení činností a návrh případných nápravných opatření 
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Kvalitně zpracovaný povodňový plán příslušného subjektu eliminuje na nejvyšší 

možnou míru škody vznikající povodní. U vodárenských subjektů jsou nejvíce ohroženy 

objekty, které se nacházejí v nejnižších místech nivelety terénu, jako jsou prameniště vod, 

přečerpávací stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod, výpustní objekty odpadních vod, 

shybky pitných a odpadních vod pod vodotečemi a mostní objekty převádění pitných a 

odpadních vod. 

8. Záplavová území a aktivní zóna záplavových území 

Jak je uvedeno výše, záplavové území je území vymezené záplavovou čárou, tedy 

křivkou odpovídají nejvyšší historicky zaznamenané povodně. Jejich rozsah stanovuje 

vodoprávní úřad. [23] 

V rámci záplavového území se u zastavěných oblastí vymezuje tzv. aktivní zóna 

záplavového území. Ta je vymezena záplavovou čárou pro sto letou vodu. Stavby v aktivní 

zóně záplavového území jsou přímo ohroženy povodní a mění průběh povodně, zatímco 

stavby v záplavové zóně mohou být zaplaveny, ale přímý vliv na povodeň nemají. Proto je 

stavební, ale i jiná činnost v aktivní zóně záplavového území omezena. [23] 

Nesmí se zde umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž 

se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před 

povodněmi, která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují povodňové poměry 

staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 

staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v 

záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 

ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena 

taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky. V aktivní zóně je dále 

zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět 

terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod. [23] 

9. IZS při povodni  

Integrovaným záchranným systémem (dále jen IZS) se rozumí koordinovaný postup 

jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. [21] 

Základními složkami IZS jsou HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje (dále jen jednotky PO), zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) 

a Policie České republiky (dále jen PČR). [21] 
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Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace 

a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. V době krizových 

stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také odborná 

zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče 

obyvatelstvu. [21] 

V době mimo povodeň se připravují postupy záchranných a likvidačních prací, 

kontroluje se připravenost útvarů na zabezpečení komunikačních spojení, na úkoly při 

ochraně zdraví a života občanů, při ochraně pořádku a majetku a při případném vzniku 

mimořádné události. [10] 

V období povodně se v rámci IZS 

a) ústředně řídí a koordinují záchranné a likvidační práce 

b) kontroluje efektivnost nasazení příslušníků PČR a HZS ČR 

c) prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS ČR a operačních 

středisek HZS ČR informují jak jednotky IZS, tak úřady obcí, úřady obcí 

s rozšířenou působností a úřady krajů 

d) rozhoduje o nasazení a soustředění jednotek PO a věcných prostředků HZS ČR 

z více krajů 

e) při aktivaci ústřední povodňové komise zajišťuje spojení mezi ní, PČR a OPIS 

zasažených krajů 

f) zajišťuje pomoc letecké služby PČR pro záchranu osob a průzkum zasaženého 

území 

10. Předpovědní, hlásná a hlídková povodňová služba 

Pro povodňovou ochranu je nutné sledovat mezní stavy toků a dokázat předpovědět 

budoucí vývoj. K tomuto účelu je organizována předpovědní a hlásná povodňová služba, 

která informuje povodňové orgány a HZS ČR. Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, 

informují se rovnou ohrožené fyzické a právnické osoby. Informace se získávají z hlásných 

profilů všech kategorií, na obrázku 4 jsou zaznamenány profily kategorie A a B. [8, 23] 
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Obrázek 4 - Hlásné profily kategorie A a B na území ČR. [25] 

10.1. Předpovědní povodňová služba 

Informuje povodňové orgány, případně další účastníky povodňové ochrany o možnosti 

vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji. Funguje nepřetržitě a zabezpečuje ji ČHMÚ 

ve spolupráci se správci povodí. Vydá-li ČHMÚ informační zprávu, její celý text se šíří do 

úrovně povodňových orgánů obce s rozšířenou působností (v obrázku 5 a 6 OÚ ORP). Na 

úroveň povodňových orgánů obecních úřadů (v obrázku 5 a 6 OÚ) pak může jít zkrácenou 

podobou (například mobilními telefony). Informační zprávy musí obsahovat přesné vymezení 

území, na které se mají odeslat. [8, 23] 

Tok informačních zpráv předpovědní povodňové služby  je zjednodušeně ukázán na 

obrázku 5 a 6. K jejich přenosu se přednostně používají spojové prostředky HZS a krizové 

mobilní telefony. Pro předávání zpráv na krajské úřady a obce s rozšířenou působností musí 

být zajištěny dva nezávislé způsoby. Jako sekundární prostředek může být pro distribuci 

některých zpráv použit internet a masmédia. [25] 

10.2. Hlásná a hlídková povodňová služba 

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům týkající se varování obyvatelstva 

v místě očekávané povodně. Také informuje účastníky povodňové ochrany o vývoji 

povodňové situace, předává zprávy nutné k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na ochranu 

před povodněmi. Organizují ji povodňové orgány obcí a povodňové orgány obcí s rozšířenou 

působností spolu s účastníky ochrany před povodněmi. Funguje pouze při hrozící nebo 

probíhající povodni. [8, 23] 

Zjištění nebezpečí nebo výskyt povodně v hlásných profilech i mimo ně hlásí obec 

podle povodňového plánu nejbližším ohroženým obcím po toku a na příslušný úřad obce 

s rozšířenou působností. Ten informuje příslušné operační a informační středisko HZS kraje 

(dále jen OPIS HZS), krajský úřad, regionální stanoviště ČHMÚ a správce povodí. Pro 
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předávání informací se používají všechny dostupné prostředky. Komunikaci mezi ústředními 

a krajskými orgány a úřady obcí s rozšířenou působností zpravidla zprostředkovává krajské 

OPIS HZS. Ty také vyrozumívají  základní a ostatní složky IZS. Tok informací hlásné 

povodňové služby je zjednodušeně ukázán na obrázku 6. [8, 23] 

V případě potřeby organizují povodňové orgány obcí k zabezpečení hlásné povodňové 

služby hlídkovou povodňovou službu. [23] 

 

Obrázek 5, Zjednodušené schéma toku informací předpovědní služby (mimo povodeň). 

 

Obrázek 6, Zjednodušené schéma toku informací předpovědní (za povodně) a hlásné služby. 
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11. Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 

Pokud byl na území krajů, obcí, fyzických a právnických osob, vyjma osob, které 

spravují státní majetek, vyhlášen krizový stav a došlo zde k poškození základních funkcí 

tohoto území, může stát poskytnout jednorázovou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc. 

Ta se poskytuje na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí území a není 

právně vymahatelná. Státní pomoc se může poskytnout do výše nákladů nutných k obnově 

výše uvedených funkcí. [20] 

Pro získání státní pomoci je třeba oslovit ministerstvo, které o ní rozhoduje a prokázat, 

že žadatel není schopen obnovit svou funkci vlastními prostředky. V případě podnikatelů 

musí dále doložit, že na jeho majetek není vyhlášek konkurz, nebylo povoleno vyrovnání, 

nebyl zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo že není v likvidaci. 

Dále musí mít vypořádány splátky ke státnímu rozpočtu, fondům, rozpočtům územních 

samosprávných celků nebo ke zdravotní pojišťovně. [20] 

12. Ochrana před povodněmi ve stavebně technické rovině 

Po tuto kapitolu jsem popisoval vznik a legislativní podporu pro ochranu před nimi a 

vymezení pravomocí a působnosti jednotlivých subjektů na poli povodňové ochrany. Tedy 

organizační opatření. Ta mají za úkol připravovat a kontrolovat protipovodňovou ochranu ve 

stavebně technické rovině nebo pomocí techniky povodeň likvidovat a zachraňovat životy 

lidí, zvířat a majetek. Nyní uvedu povodňovou ochranu v této technické rovině a to na 

kanalizacích, vodovodech a dopravní infrastruktuře. 

12.1. Kanalizace 

Kanalizace je vodní dílo, jejímž úkolem je odvádět odpadní a dešťové vody ze 

zastavěného území do vodního toku. Kanalizaci rozlišujeme podle toho, zda odvádí dešťovou 

i odpadní vodu společně (jednotná kanalizace) nebo každou z těchto vod zvlášť (oddílná 

kanalizace). Do kanalizace zahrnujeme kanalizační stoky, kanalizační  objekty, čistírny 

odpadních vod a stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. [2] 

V případě povodně dojde ke vzdutí hladiny vodního toku a vyskytnou se dva základní 

problémy, které se rapidně projeví hlavně na území položených pod hladinou vodního toku. 

Kanalizací začne postupovat vzedmutý tok. Tím může dojít k zaplavení území 

chráněného před povodní tak, jak je ukázáno na obrázku 7. 
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Obrázek 7 – Průnik povodně kanalizační sítí. 

Kanalizace přestane plnit svou funkci, tedy odvádět odpadní a dešťové vody. Touto ztrátou 

pak může dojít k zaplavení území srážkami. V případě, že by se jednalo o kanalizační síť na 

větším územním celku, je zde i riziko kontaminace území a zvýšené riziko vzniku nemocí. 

Řešením problémů je vybavit ústí kanalizační sítě protipovodňovými uzávěry. 

Takovým uzávěrem může být například pevný uzávěr na výpusti do vodního toku a 

v objektech odlehčovacích komor nebo povodňová klapka, jejíž konstrukci si můžeme 

prohlédnout na obrázcích 8, 9 a 10. 

 

Obrázek 8 – Povodňová klapka (příčný řez). [3] 

 

Obrázek 9 – Povodňová klapka (půdorys). [3] 
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Obrázek 10 – Povodňová klapka [6] 

Protože je při používání pevných uzávěrů nutná dobrá znalost stokové sítě, řekl bych, 

že použití klapek je výhodnější. Jsou totiž řízeny automaticky podle výšky hladiny toku a 

hladiny ve stoce. 

Také je možnost řešit daný problém vysokou přepadovou hranou na odlehčovacích 

komorách. To je ale podmíněno silou povodně, protože ta nesmí překročit danou zátopovou 

čáru povodně. 

Jako další opatření při zamezení zaplavení území přes oddílnou kanalizaci je vhodné 

požívat při budování kanalizace vodotěsné poklopy. Ty nám zamezí vniku vody na území 

v případě, že protipovodňové uzávěry nesplní svou funkci, ale také vniku vody do kanalizace, 

pokud voda pronikne na část území jinou cestou. Toto opatření by se dalo použít i v případě, 

že jsme schopni oddělit dešťové oddělovače od kanalizačního systému a zajistit odvod 

dešťové vody jiným způsobem, například zachycováním dešťové vody do nádrží nebo 

odvodem podélnými zachycovači dešťových vod (obrázek 11) vyústěnými přímo do 

recipientu. 

 

Obrázek 11 – Podélný zachycovač dešťových vod. 
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Při stavbě obou druhů kanalizací je pak vhodné osadit kanalizační objekty, především 

odlehčovací komory, stabilními čerpacími stanicemi. Ta zajistí odvod vody, která by 

normálně odtékala do recipientu. Vhodný je i nákup mobilních čerpacích stanic pro použití za 

aktuální povodňové situace na místech, kde se vyskytne porucha stabilních čerpadel nebo 

tam, kde jimi nejsou kanalizační objekty osazeny. 

Dalším krokem k povodňové ochraně kanalizačních sítí je vybudování retenčních 

nádrží nad chráněným územím (více viz. kapitola 12.4.) a výstavba hrází nebo mobilního 

hrazení okolo chráněného území, které nám zamezí vniku vody nad kanalizaci. 

Tato opatření se ale minou účinkem, pokud se po jejich instalaci nebude o kanalizaci 

dále pečovat. Tím myslím především pravidelnou kontrolu trub, čerpadel a mechanických 

částí systému a napravování objevených závad. Trubní vedení pak proplachovat tlakovou 

vodou a to především v rovinatých a zaplavovaných částech. Po přívalových deštích čistit od 

naplavenin odlehčovací komory a dešťové oddělovače.  

12.1.2 Čistírny odpadních vod 

Čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) jsou vzhledem ke svému umístění v údolních 

nivách pod zastavěným územím nejzranitelnějším objektem kanalizace. Nesou s sebou 

riziko kontaminace podzemních i nadzemních vod a půdy. Při jejich zaplavení se do 

povodňové vlny uvolní koncentrované nečistoty z odpadních vod, především sloučeniny 

dusíku, fosforu, těžké kovy, patogeny či bakterie a jiné látky, které se používají při 

biologickém stupni čištění. Zároveň dojde po vyřazení ČOV z provozu k vypouštění 

nečištěných odpadních vod do recipientu. To může trvat i několik týdnů. Toto riziko narůstá 

v případě ČOV kanalizačními sítěmi, do kterých jsou vypouštěny nebezpečné závadné látky. 

V případě ČOV je tedy nutné myslet na povodeň již při projektování  kanalizace. Za 

hlavní opatření považuji situování čistírny mimo záplavové území a projektování jejích nádrží 

tak, aby v nich hladina čištěných vod byla nad hladinou předpokládané povodně. Dalším 

možným opatřením je ohrázování celého areálu ČOV nebo vybudování obtokových kanálů. 

Při budování ČOV pak doporučuji vodotěsně provést podzemní části čistíren, 

především kabelové kanály, kolektory, prostupy kabelů a potrubí stěnami. Vhodné je také 

zajistit náhradní zdroje energie pro nouzové osvětlení a odčerpávání vody vniklé do budov 

ČOV. Pro případ, že přes všechna opatření dojde k zaplavení, by měl být areál vybudován tak, 

aby šel přirozeně odvodnit. 
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12.2. Distribuční síť a zdroje pitné vody 

Ochranu těchto objektů před povodněmi považuji je jednu z nejdůležitějších. 

Představa déletrvajícího odstavení měst jako je Praha, Plzeň či Ostrava od zdrojů pitné vody 

je velmi znepokojující. Ochrana zdrojů pitné vody se neprovádí jen z pohledu 

protipovodňových opatření, ale i z pohledu možné kontaminace a znehodnocení mimo dobu 

povodně. Proto jsou kolem zdrojů pitné vody s průměrem vydané vody více jak 10 000 m3 za 

rok nebo u menších odběrů, při rozhodnutí vodoprávního úřadu, určeny tzv. ochranná pásma 

vodních zdrojů. [23] 

Ochranné pásmo I. stupně, slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí 

jímacího nebo odběrného zařízení. Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranné pásmo 

I. stupně. Může být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v 

rámci hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. [23] 

Je také důležité uvědomit si, že předmětem ochrany před povodní není pouze samotný 

zdroj, ale i technologické zařízení, které nám vodu ze země dostává, případně čistí. 

12.2.1 Podzemní zdroje pitné vody 

Tyto vodní zdroje mají menší riziko znečištění, ale pokud k němu dojde, déle se 

odstraňuje. Při jejich zakládání je třeba dbát několika zásad. Pokud je to možné vytvářet 

zdroje pitné vody mimo záplavová území, pokud ne, tak v oblasti mělkého zaplavení. Jímací 

objekty (šachtové a vrtané trubní studny, zářezy, pramenní jímky, galerie a štoly) provádět co 

nejtěsnější a s vyústěním nad hladinu předpokládané povodně. Technologie k čerpání, tedy 

nejen čerpadla, ale i jejich strojovny rozhodně konstruovat nad hladinou pravděpodobné 

povodně. Není vhodné, aby ani ostatní zařízení jako elektrocentrály a řídící pracoviště byla 

pod hladinou předpokládané povodně, určitě by ale neměly být umístěna pod povrchem. Při 

případné povodni by byly vyřazeny na delší dobu, nutnou k odčerpání vody. Uzávěry šachet a 

trubní prostupy do nich konstruovat vodotěsně. 

Také samotný terén v blízkosti zdroje pitné vody je vhodné upravit tak, aby se v něm 

případná voda nezdržovala, ale přirozeně odtékala. Při budování v záplavovém území je 

důležité zřídit systém povodňových hrází tak, aby se povodňové vody nedostaly na území 

zdroje pitné vody. 

12.2.2 Nadzemní zdroje pitné vody 

Jedná se především o vodní díla, která mohou sloužit i pro zadržení povodně. Většinou 

zásobují velká města nebo několik obcí. Riziko u nich spočívá ve splaveninách. Ty mohou 

obsahovat nežádoucí koncentrace látek a množství kalu, který nám vodní dílo zanese. Úprava 
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vody je pak náročnější. V případě, že by došlo na tocích přivádějících vodu do tohoto zdroje 

k vyplavení průmyslového podniku a následného zamoření zdroje pitné vody nebezpečnou 

látkou, byl by tento zdroj nepoužitelný. Proto se domnívám, že je nevhodné, aby byly v okolí 

přítoků do těchto zdrojů budovány průmyslové podniky. 

V případě technologií pro čerpání a jeho ovládání by měla platit stejná pravidla jako 

pro podzemní zdroje pitné vody. 

12.2.3 Vodovody 

Už z hygienického hlediska je důležité, aby se vodovodní řady kladly nad kanalizační 

sítě. To také ukládá zákon. Dalšími opatřeními, která nejsou čistě povodňová, je zajištění 

stálého průtoku v řadu a jeho co největší těsnost, které docílíme správnou technikou kladení 

řadu, jeho údržbou a včasnou rekonstrukcí. 

Vzhledem k tomu, že je potrubí vodovodu vedeno pod zemí a ven vystupuje pouze při 

překonávání náhlých terénní změn, většinou vodních toků, může se zdát, že je krom těchto 

úseků relativně v bezpečí. V případě silných povodní, například na horních horských částech 

toků, ale může dojít k erozi břehů, a pokud je v jejich blízkosti veden vodovodní řad, je 

zpravidla poškozen. Ten samý případ nastane, pokud se vlivem povodně protrhne hráz. Pak 

jsou řady vedeny v hrázi nebo v její blízkosti také většinou poškozeny. Při vedení zavěšením 

pod mosty se na potrubí zachytávají naplaveniny a ty způsobují jejich stržení. 

Proti těmto vlivům se můžeme bránit vyšším umístěním vedeného potrubí na mostech 

nebo jiných nosných konstrukcích. Proti vyplavení potrubí společně s terénem je vhodné 

budovat řady mimo předpokládané záplavové území. U hrází je třeba tyto hráze zpevňovat a 

dbát o ně. 

Pokud dojde k porušení potrubí, je nutné zajistit náhradní dodávku vody. K tomu lze 

samozřejmě využít zásobování balenou pitnou vodou nebo vodou v cisternách. Efektivnější 

ale je myslet na takovou situaci již při budování řadu. V případě, že budou zapojeny okruhově 

a riziková místa vedení bude možné uzavřít z obou stran, můžeme, za předpokladu, že není 

znečištěný zdroj pitné vody, zásobovat i při přerušení části vedení. Pro zvýšení spolehlivosti 

pak můžeme vybudovat skupinový vodovodní systém, do kterého bude zapojeno více zdrojů 

pitné vody, jako na obrázku 12. 
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Obrázek 12 – Skupinový vodovodní systém a kruhově zapojený řad 

12.3. Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastrukturou myslím především komunikace pro automobilovou dopravu 

a železniční tratě. Tyto totiž bývají při silných povodních na horních tocích destruovány. Na 

středních a dolních tocích pak fungují jako hráze (jsou umístěny na náspech) a tím negativně 

ovlivňují průběh povodně. K zamezení efektu hráze lze dojít vybudováním  propustek. Ty 

slouží k odvedení vody (přemostění potoků, otevřených kanálů nebo jen k odvedení srážkové 

vody) přes náspy. Jsou projektovány na sto až padesáti letou vodu a rozlišují se na kolmé a 

šikmé, viz. obrázek 13. Aby propustky plnily svou funkci, je třeba je čistit. 

 

Obrázek 13 – Propustky. [15] 

šachtová studně (jímací objekt) 

vodojem 

sídlo řad 

šoupátko přivaděč 

vodní tok 
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Efektu hráze lze ale i využít. Pokud se komunikace nachází na náspu nad městem a je 

vhodně trasována, působí nám jako hráze poldru. Strany náspu je pak vhodné ozelenin, nejen 

že se tak zpevní, ale i esteticky je to lepší řešení. 

12.4. Povodňové poldry 

Pro zamezení vniknutí povodně do námi chráněného prostoru se využívají stavby 

podél vodních toků (hráze, zdi). Ty odtok vody urychlují a tím zvyšují kulminační průtok. Je 

tedy vhodné zachytit povodeň před tím, než se k chráněnému území dostane. K tomu mohou 

sloužit nádrže, přehrady a zásobníky vody. Jejich budování je ale silně ovlivněno tvarem 

terénu. Proto se v poslední době začínají budovat povodňové poldry, které využívají retenční 

prostory v údolních nivách. Tyto prostory (například zemědělsky a lesnicky obdělávané půdy 

- v poldru nesmí být umístěna žádná zástavba ani infrastruktura) se ohrazují a při povodni 

jsou cíleně zaplavovány. Budují se dva typy povodňových poldrů. 

Průtočný povodňový poldr  je vystavěn na toku. Jedná se o umělou hráz přes vodní 

tok se spodní výpustí. Pokud se průtok nevhodně zvýší, přestane k jeho odvedení spodní 

výpusť stačit a voda se začne hromadit za hrází. Pro udržení maximální přípustné hladiny 

vody v poldru se na vrcholu hráze buduje bezpečnostní přeliv. Pokud se přítok vrátí do 

normálu, poldr se samovolně vyprázdní. 

Boční poldr se buduje vedle vodního toku. Dno má nad úrovní běžné hladiny vodního 

toku. V případě zvýšení vodní hladiny začne voda téct do poldru. Po opadu hladiny se poldr 

také samovolně vyprázdní. 

Z funkčního hlediska lze poldry rozdělit na jednoúčelové suché poldry a víceúčelové 

poldry. Jednoúčelové poldry slouží pouze k zadržení povodně. V jejich prostoru není 

udržována žádná voda s hospodářsky využívanou plochou. Víceúčelové poldry zadržují malé 

množství vody a uplatňují se jako malá vodní nádrž.  

Dostatečně velké poldry dokáží zadržet celý objem povodňové vlny, pokud se jim to 

nepovede, prokazatelně snižují a oddalují kulminace povodní, viz. graf 2. Se zadrženou vodou 

jsou také v prostoru poldru zadrženy naplaveniny. Ty je nutné po povodni odtěžit. 
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Graf 2 – Omezení kulminace povodně povodňovým poldrem. [10] 

Bohužel budování a bezpečný provoz poldrů je finančně náročný. Vzhledem k tomu, 

že poldr nemusí řadu let plnit svou povinnost, může u něj dojít ke ztrátě funkce. Proto je 

nutné především čistit a udržovat plochu poldru, dále kontrolovat a opravovat spodní výpustě 

a přelivy. U jednoúčelových poldrů se také přidává problém s narušením hrází vysycháním a 

hlodavci. To v případě rychlého naplnění poldru vede k porušené hráze. Proto se od výstavby 

těchto poldrů upouští. 

13. Návrhy na zlepšení efektivity současného stavu 

Do stávajícího stavu je podle mého názoru stále třeba investovat a vylepšovat jej. A to 

hlavně kvůli zamezení neznalosti a podceňování rizik a nebezpečí vyplývajících z povodní 

nebo polovičatě řešeným protipovodňovým opatřením. Také intenzita dešťových srážek 

poroste a doba zkracování úrovně sto letých vod se v následujících letech zvýší. 

Navrhuji k snížení povodňového rizika krátkodobá operativní opatření, střednědobá 

opatření, která jsou vhodná v průběhu cca 5 až 8 let vykonat v technicko - organizační oblasti 

a dlouhodobá strategická opatření, bez kterých by žádný majitel vodního toku neměl 

v budoucnosti být. 

Opatření v krátkodobém horizontu: 

a) provést v první fázi kontrolu všech povodňových plánů s důrazem na vývoj a 

znalosti povodní za posledních 15 let 

b) u kontrol se zaměřit především na nový výpočet sto letých vod ve vztahu 

k výšce ochranných hrází 

c) provést podrobnou fyzickou kontrolu, zda hráze nejsou vážně mechanicky 

poškozeny norami a chodbami živočichů 

d) provést ve spolupráci s majiteli inženýrských sítí kontrolu jejich zařízení 

v inundačním území vodotečí 
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Opatření ve střednědobém horizontu: 

a) detailně prozkoumat s majiteli produktovodů kritická místa ochranného 

systému, tj. průchody těchto distribučních systémů tělesem hrází 

b) provést kontrolu všech výustí kanalizačního systému do vodoteče a vyžádat si 

od majitele nebo provozovatele veřejné nebo soukromé kanalizace stanovisko, 

jaká opatření má přijata proti zpětnému vzdutí odpadních vod při povodňových 

situacích 

c) ve spolupráci s majiteli výustí zkontrolovat funkčnost povodňových klapek na 

výustích kanalizace 

d) provést preventivní periodické kontroly objektů v nejnižších místech 

záplavových území, především těch, ve kterých se nacházejí z technologických 

důvodů různé nebezpečné látky nutné jako při čiření vod v ČOV atd. 

Opatření v dlouhodobém horizontu: 

a) na základě nového výpočtu sto leté vody upravit ochranné hráze 

b) u hrází, které nelze z technických nebo památkářských důvodů navýšit, bude 

nutno dle důležitosti chráněného území po technicko-ekonomickém 

vyhodnocení zvážit v kritických místech navržení mobilních hrází 

c) ve spolupráci s vodoprávním úřadem a odbory dopravní infrastruktury nechat 

zkontrolovat stabilitu mostních konstrukcí a jejich vlivu na snížení průtočnosti 

profilu vodoteče 

d) zvážit, zda pro snížení rizika povodně není vhodné vybudovat suché poldry, 

které mohou výrazně snížit náklady na ostatní protipovodňová opatření 

Realizace výše uvedených opatření a kontrol zajistí odstranění nepředvídaných a při 

podcenění rizika zákonitě vzniklých překvapení. Doporučuji rovněž, především pro majitele 

vodotečí, mimo příslušné akciové společnosti povodí, které mají tato opatření již zpravidla 

provedena, zpracovat podrobné povodňové plány, o kterých se zmiňuji v předcházejících 

kapitolách. 

15. Závěr 

Legislativa pro řešení povodňových situací je dostačující. V zákonných předpisech 

jsou jasně definována práva a povinnosti nutné ke zvládnutí povodňových stavů pro řídící 

orgány, samosprávné orgány, právnické osoby a v případě potřeb i pro fyzické osoby. Na 

základě některých nedostatečných protipovodňových opatřeních zjištěných při povodních v 

roce 1997 a 2002 byla přijata řada nových cílů. K hlavním patří: 
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a) provedení povodňových prohlídek všech toků na území ČR 

b) na základě zjištěných nedostatků navrhnout technická a investiční opatření 

vedoucí k eliminaci případných škod, v případě že investice přesahují možnosti 

současných rozpočtů, zpracovat jejich realizace do etap  

c) vybavit jednotky IZS a HZS ČR novou technikou 

d) ve vybraných profilech zavést monitorování vývoje hladiny recipientů s 

dálkovými přenosy na vybrané dispečinky 

e) v kritických místech profilů, kde hrozí největší nebezpečí přelití hrází při III. 

SPA, navrhnout a zajistit mobilní prostředky k akutnímu řešení dané situace 

Snižování negativních vlivů povodní na životní prostředí, technickou a dopravní 

infrastrukturu ve stavebně technické rovině je velmi obtížný a náročný úkol. Tento úkol však 

nelze odložit nebo ignorovat. Začít se efektivně chránit před povodní v době jejího vzniku je 

téměř nemožné. Může se sice docílit snížení hmotných škod, ale nejedná se o systémová 

opatření. Tato je nutno zpracovávat a přijímat s velkým předstihem a v koordinaci s řadou 

dalších subjektů. 

Protipovodňová opatření jsou zpravidla i mimořádně investičně náročná. Samostatně 

je financovat mohou jen největší města. Ostatní města a obce jsou zpravidla odkázána na 

státní subvence a spoluúčast. Povodňová opatření na zákonem stanovených velkých 

recipientech zajišťují jejich správci, tj. příslušné akciové společnosti daného povodí. U 

menších toků, které mohou být majetkem obce nebo i soukromé osoby, je povinen tato 

opatření činit jejich majitel. K hlavním činnostem patří : 

a) průběžná údržba a kontrola volné průtočnosti profilu recipientu 

b) odstraňování překážek nacházejících se v korytě vodního toku 

c) kontrola ochranných hrází a jejich stability 

d) sledování a měření průtoků vody 

e) provádění protipovodňových prohlídek 

f) odstraňování povodňových škod 

g) dokumentace povodeň 

h) koordinace své činnosti s vodoprávními orgány 

i) v případě povodní zajišťování věcných prostředků k jejímu zvládnutí 

Podceněním nebo nesplněním těchto úkolů, které musí každý majitel vodního toku ze 

zákona vykonávat, se zvyšuje riziko vysokých hmotných škod a v některých případech i 

ohrožení zdraví nebo životů občanů. 
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Pokud chceme a umíme plánovat a rozložit úkoly od postupně největších rizik k 

nejmenším, má každá státní organizace, samosprávná jednotka i právnická osoba, relativně 

dostatek času i prostředků. 

Skutečný současný problém však vidím v nedostatku odborně kvalifikovaných lidí 

schopných efektivně obsáhnout celou škálu vodotechnické problematiky. Zodpovědně a 

fundovaně stanovovat priority. A mít schopnosti tato životně nezbytná opatření obhájit v 

oponentských jednáních a u státních a samosprávných orgánů. 

Doufám, že některé myšlenky z bakalářské práce nebo navržená opatření přispějí řadě 

majitelů a provozovatelů daného vodního díla k řešení dosud neřešené nebo opomíjené 

problematiky a tím současně přispějí  ke snížení škod způsobených povodněmi. 
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