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Anotace  

VYSLOUŽIL, A. Studie možností ochrany obce před bleskovou povodní. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB-TU, FBI, Ostrava, 2010. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou bleskových povodní na území České 

republiky. Rozebírá jejich historii, projevy a nebezpečí. Práce vymezuje také další důležité 

pojmy související s ochrannou před povodněmi. Část práce se věnuje způsobu předpovědi 

přívalových srážek, z nichž bleskové povodně vznikají. Výsledkem práce by měl být návrh 

možného řešení preventivní ochrany obcí před následky těchto povodní. 

Práce je rozdělena do dvou částí. Nejprve je přiblížena samotná problematika povodní, 

kam spadá jejich rozdělení, vysvětlení pojmů a bleskové povodně z pohledu historie. V druhé 

části jsou navrhována konkrétní opatření ochrany obcí před bleskovou povodní. 

 

Klí čová slova: blesková povodeň, srážky, opatření, informace, riziko. 
 

Annotation 

VYSLOUŽIL, A.: A Study of Possibilities of Municipality Protection against Flash Floods. 

Graduation theses. Ostrava: VŠB- TU, FBI, Ostrava, 2010. 

 

The Graduation theses deal with the flash floods problems on the territory of the 

Czech republic. The theses analyze the history, course and danger of the flash floods. Other 

important terms in connection with protection against floods are defined. A part of the theses 

is dedicatet to the way of torrent precipitation forecast as torrent precipitation are one of the 

sources of the flash floods. The theses should result in a project of a possible solution of 

preventive municipality protection against the consequences of these floods. 

The theses consists of two parts. The first parts deals with the problems of floods it 

self. It explains their clasification, gives definition of specific therms and provides history of 

flash floods. The second part of the theses outlines factual possibilities of municipality 

protection against flash floods.   

 

Key words: flash floods, precipitation, precaution, information, hazard. 
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1 Úvod 

Lidstvo svádí boj s povodněmi celá staletí. Již ve starých kronikách se setkáváme se 

snahou člověka svá sídla chránit před ničivými důsledky vodního živlu. Tento boj je však 

velmi složitý, jelikož povodně se vždy vyskytují neočekávaně a způsobují velké škody na 

majetku a bohužel i na životech. Zejména v posledních desetiletích zasáhlo Českou republiku 

hned několik ničivých povodní. A to jak v roce 1997 tak v roce 2002. Nebo jedny z největších 

v červnu a červenci 2009 kdy zasáhly velkou část území a způsobily značné škody na majetku 

i ztráty na životech. 

V poslední době se stále častěji setkáváme s pojmem blesková povodeň. Jejich 

největším nebezpečím pro člověka je rychlost, s jakou přicházejí. Tento jev je přirovnáván 

doslova k blesku z čistého nebe. Výstižný je anglický výraz flash floods, tedy bleskové 

povodně. Mohou to být řádově desítky minut a následky jsou katastrofální. Bleskové povodně 

mají na svědomí velké materiální škody a bohužel také mnoho lidských životů. Jejich 

nečekaný nástup a ničivá síla jsou největším problémem.  

Ochrana je v tomto případě velmi složitá. Bleskové povodně nastávají bezprostředně 

po spadnutí přívalových srážek. Tento rychlý vývoj povodně znesnadňuje její předpovídání. 

Stále jsou vyvíjeny předpovědní modely, které by byly schopny bleskovou povodeň 

předpovědět. V nejlepším případě alespoň s takovým předstihem, aby bylo obyvatelstvo 

varováno minimálně několik desítek minut předem a bylo schopno včas zareagovat na 

přicházející nebezpečí. Rychlost a energii těchto povodní ovlivňuje také mnoho jiných 

faktorů, které je při předpovědi nutné brát na zřetel. 

Zcela zabránit vzniku bleskových povodní není možné. Lze však pomocí 

protipovodňových opatření jejich ničivé následky alespoň zmírnit. Cílem diplomové práce je 

stanovení provodních jevů bleskových povodní. Jak vznikají, co jim předchází a jak se 

projevují. Zhodnocení možností, jakým způsobem se bleskovým povodním bránit. Jak lze 

zabránit, nebo alespoň snížit škody a následky těchto povodní. Snahou práce je zhodnotit 

současný stav na území České republiky. Jaké možnosti ochrany se realizují zejména po 

předchozích zkušenostech a která opatření jsou nejefektivnější. 

Při vzniku každé mimořádné situace je důležitá připravenost na její rychlé                   

a bezproblémové zvládnutí. U bleskových povodní to platí dvojnásobně. Proto je důležité, aby 

se touto problematikou zodpovědné orgány zabývali. Také obyvatelstvo by mělo být 

seznámeno s hrozícím nebezpečím a být s touto problematikou seznámeno.  
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2 Rešerše literatury 

DAŇHELKA, J., KUBÁT, J. Přívalové povodně na území České republiky v červnu           

a červenci 2009, 1. vyd. Vydalo nakladatelství ČHMÚ, Praha 2009. ISBN: 978-80-86690-

75-9 

Publikace se zabývá přívalovou povodní, která zasáhla Českou republiku v červnu      

a červenci roku 2009. Jsou zde popsány příčiny přívalových povodní, jejich historie                

a způsoby předpovědi těchto povodní. V knize jsou dále popsány způsoby, jaké jsou možnosti 

se přívalovým povodním bránit. Publikace poskytuje ucelený přehled o přívalových 

povodních, které se vyskytují na území České republiky. [2] 

 

Internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu  

Stránky obsahují veškeré informace o dané instituci, současně také informace pro 

odbornou i laickou veřejnost. Je možné na těchto stránkách získat informace o aktuálních 

vodních stavech a průtocích. Dále informace o pozorovaných srážkách z radarů a srážkoměrů. 

Jaké jsou způsoby předpovědi povodní a jejich využití v praxi. Také je zde možné získat 

informace o vydaných výstrahách na hydrologické jevy jako jsou intenzivní srážky, bouřky    

a povodně.  [19] 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém, 2. vyd. 

SPBI Ostrava 2007. ISBN: 978-80-7385-007-4 

V knize je uveden ucelený přehled o koordinaci záchranných a likvidačních pracích. 

Tato publikace přibližuje právní rámec vymezující oblast integrovaného záchranného 

systému. [7]  

 

KOZÁK, J. T., STÁTNÍKOVÁ, P., MUNZAR, J., JANATA, J ., HANČIL, V. Povodně 

v českých zemích, 1.vyd. 2007. ISBN: 978-80-86946-39-9 

Publikace seznamuje s historií povodní na území České republiky. Publikace je určena 

jak odborné, tak i laické veřejnosti se zájmem o historii povodní. Obsahuje především 

informace o povodních na vodních tocích v obsáhlé a přehledné formě. Dále obsahuje různé 

informace k chování v době povodní pro obyvatelstvo. Kniha je doplněna množstvím 

obrazového materiálu z historických i současných povodní. [4] 
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3 Definice povodní  

Povodeň je definována jako výrazný přechodný vzestup hladiny toku, který je 

způsoben náhlým zvýšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta. Tato 

situace může nastat zejména při výskytu tzv. ledových jevů. Ke zvyšování průtoků na území 

ČR dochází vlivem spadlých intenzivních (krátkodobých či dlouhodobých) dešťových srážek 

nebo táním sněhové pokrývky, případně jejich kombinací. Podle uvedených příčin 

rozeznáváme povodeň dešťovou, sněhovou nebo smíšenou. Povodeň, vzniklá v důsledku 

tvorby ledového nápěchu nebo zácpy, se nazývá ledovou. [8] 

3.1 Povodně dle vodního zákona 

Zákon o vodách [9] charakterizuje povodeň jako dočasné výrazné zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto 

vodního toku a může způsobit škody. Povodní může být i stav, kdy voda způsobuje 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. 

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle (zvláštní povodeň). 

3.2 Rozdělení povodní 

Povodně jsou extrémní hydrometeorologický jev, který je v našich podmínkách 

nejčastější příčinou přírodních katastrof. V České republice se vyskytují čtyři hlavní typy 

povodní přirozených a dále jsou to povodně zvláštní. [2,18] 

3.2.1 Přirozené povodně 

Povodně z tání 

Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, případně kombinací 

s dešťovými srážkami. Nebezpečnými faktory jejich vzniku jsou velké množství sněhu, 

zejména v nižších a středních nadmořských výškách. Zima bez výskytu dílčích tání, promrzlá 

půda pod sněhovou pokrývkou. Rychlé oteplení s celodenní teplotou vzduchu nad bodem 

mrazu a především dešťové srážky v průběhu oblevy. 
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Letní povodně 

Několik dní trvající intenzivní letní srážky, často zesílené v horských oblastech, 

postupně nasytí půdu. Ta již není schopna vodu zadržovat a vznikají povodně, které mohou 

postihovat velkou plochu. Největší nebezpečí nastává, pokud již před vlastní povodní bylo 

vlhké období. Půda byla tedy nasycena vodou již začátkem srážek. Tento typ povodní 

postihuje malé řeky a potoky, ale i velké řeky, které zaplavují rozsáhlé oblasti říčních niv až 

po několik dní. Velké letní povodně známe i z nedávné historie. Můžeme uvést například 

povodně z let 1997 a 2002. 

 

Letní přívalové povodně 

Tyto povodně vznikají následkem krátkodobých a velmi intenzivních přívalových 

srážek. Během 1 až 6 hodin i více než 100 mm srážek. Přívalové srážky se vyskytují v letních 

bouřkách vzniklých na studených frontách. Rychlý přísun srážek není půda schopna vsakovat 

a voda po povrchu odtéká. Často odnáší i půdní materiál a způsobuje erozi. Přestože zasažená 

plocha většinou není velká, voda proudí velmi rychle. Má velkou ničivou sílu a způsobuje 

velké škody.  

 

Ledové povodně 

Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. 

Ledové povodně jsou spojeny s oteplením po období mrazů, kdy se vytvořil ledový pokryv 

vodních toků. Při jarní oblevě dochází k rozlámání ledu a jeho pohybu v toku. Tento jev se 

nazývá chod ledu nebo také dřenice. Na místech s mělkým dnem nebo zúžením koryta se 

unášené kry hromadí a vytváří ledové bariéry. Za nimi se voda vzdouvá a zaplavuje území. 

Riziková místa na tocích jsou známa. Není však možné předpovědět, zda v dané situaci dojde 

k vytvoření ledové bariéry.     

 

3.2.2 Zvláštní povodně 

Zvláštní povodně jsou povodně vyvolané umělými vlivy, které mohou nastat při 

stavbě nebo provozu vodních děl vzdouvajících vodu. Zejména při narušení hráze, poruše 

výpustných zařízení nebo při řešení kritických situací na vodním díle. Informace o zvláštních 

povodních pro začlenění do krizových plánu lze získat u správce vodního díla. 
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4 Přívalové povodně 

Přívalové povodně způsobené intenzivními srážkami se na našem území vyskytují 

poměrně často. U tohoto druhu povodní se však jedná spíše o lokální události. Jsou 

charakteristické velmi rychlým vývojem v řádech desítek minut. Jejich nebezpečí spočívá 

především v rychlém a nečekaném nástupu, ale i v síle a velké rychlosti proudu. Ten s sebou 

navíc unáší velké množství materiálu, jako jsou části pobořených budov, stromů aj. Vzniklé 

škody tedy nejsou způsobeny jen samotným zaplavením, ale také dynamickými účinky 

proudící vody. Přívalové povodně vznikají bezprostředně po vypadnutí srážky a jejich rychlý 

vývoj neumožňuje jejich efektivní předpovídání. Proto vznikají náhle a bez ohlášení. [2] 

4.1 Bleskové povodně 

Teprve asi před deseti lety se začal používat výraz přívalové deště, který se mezitím 

stal součástí běžného hovorového jazyka. To dokazuje, že klimatické změny jsou něco 

reálného. Zhruba v té době se také diskutovalo, zda pro anglický výraz flash floods volit 

český ekvivalent bleskové povodně. A tento výraz se rychle ujal. U povodní a různých 

klimatických extrémů je třeba se nejprve ptát, zda je jich skutečně více než v minulosti, nebo 

se snadněji dostanou do povědomí, protože jsou prezentovány v médiích. Odpověď je snadná, 

přívalové deště a bleskové povodně existovaly vždy. Šlo pouze o odlehlé a izolované události, 

zatímco dnes jsou považovány za běžný jev. [21] 

4.2 Provodní jevy bleskových povodní 

Bleskové povodně jsou ve své podstatě přímým následkem letních přívalových 

povodní. Mnoho obcí na území ČR postihují  bleskové povodně pravidelně. [22] 

4.2.1 Vznik bleskových povodní 

Jak již bylo zmíněno, bleskové povodně jsou následkem přívalových povodní. Jejich 

vznik je způsoben velkým počtem bouřek v letním období na území ČR. Zmíněné bouřky 

vznikají při přechodu studených či okluzních front od západu. Ty přinášejí vlhký vzduch 

z Atlantiku nad přehřátý kontinent, čímž jsou vytvořeny ideální podmínky pro vznik  a vývoj 

konvence. Mezi méně časté případy patří cyklonální situace s převládajícím východním 

prouděním. Vlhký vzduch se k nám dostává ze Středomoří nebo od Černého moře. Nejčastější 

příčinou vzniku přívalových, respektive bleskových povodní jsou intenzivní přívalové srážky 
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spojené s výskytem silných bouřek v letním období. Rychlý přísun srážek půda není schopna 

vsakovat a voda po povrchu odtéká. [2] 

4.2.2 Projevy bleskových povodní 

Bleskové povodně se projevují jako následek krátkodobých a velmi intenzivních 

přívalových srážek. Během 1 až 6 hodin spadne více než 100 mm srážek na území do 100 ha 

v povodích do 10 km2. Bleskové povodně způsobené přívalovými srážkami z bouřek jsou 

typické rychlým nástupem povodňové vlny bezprostředně po příčinné srážce a poměrně 

rychlým poklesem jenž následuje. Příčinná srážka způsobuje plošný povrchový odtok mimo 

vodoteč, který je obvykle doprovázený výraznými erozními jevy. Tím obvykle na svazích 

dochází k negativním dopadům v krajině.  

Opravdu škodit však vodní příval začíná tehdy, když přijde do styku s člověkem a jeho 

činností. Tedy s městy a vesnicemi postavenými na malých tocích. Po soustředění odtoku do 

říční sítě, většinou do malých vodotečí, povodňová vlna svojí dynamickou silou podpořenou 

unášeným pevným materiálem působí značné škody. Poměrně často dochází k vytvoření 

bariér z unášených trosek nebo ucpání mostních profilů. Jejich protržení pak situaci zhoršuje. 

Stejně tak protržení hrází rybníků a malých nádrží. Po odeznění povodně pak na zasaženém 

území zůstávají nánosy bahna a trosek. [16] 

4.2.3 Následky bleskových povodní 

Každoročně na území ČR dochází k 60 – 100 bleskovým povodním, které poškozují 

obce zejména na horních částech toků a v podhorských či horských oblastech. Přívalové 

srážky a jimi způsobené bleskové povodně vyvolávají v zasažených oblastech zejména erozní 

a jiné negativní doprovodné jevy. Způsobují značné materiální škody a většinou mají za 

následek i lidské životy.  

K největším škodám dochází na dopravní infrastruktuře, vodárenských objektech        

a vodních tocích. Nezanedbatelné škody vznikají také na bytovém fondu. Množství domů je 

po povodni poškozeno. Některé jsou v důsledku poničení povodní poškozeny takovým 

způsobem, že musí být strženy. 

Mezi další následky mající vliv převážně na krajinu jsou půdní eroze. Tedy smívání 

svrchní úrodné půdy z polí.    

Následky bleskových povodní se zabývají především orgány obce ve spolupráci          

s postiženými občany. Realizace případné protipovodňové ochrany rovněž spočívá na 

obecním úřadě, který problematiku řeší v rámci svých finančních a územních pravomocí. [2]  
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4.2.4 Opatření po povodni 

Při prosazování jednotlivých opatření k odstraňování lokálních příčin povodní dochází 

ke střetu zájmů o využívání plochy povodí. Tyto zájmy jsou reprezentovány provozovateli 

zemědělských podniků, soukromými vlastníky, Státním pozemkovým fondem, ekologickými 

organizacemi a dalšími subjekty. V některých případech přesahuje vyřešení problému 

možnosti obce. 

Následky, prevence a řešení bleskových povodní představuje analogii velkých 

povodňových událostí. Především s ohledem na aktivaci orgánů nejmenších samosprávných 

celků i samotného obyvatelstva se v dané situaci nemůžeme spolehnout na pomoc státu.        

V takových podmínkách je možné vysledovat různé varianty koordinace, komunikace            

a spolupráce. Uvedené činnosti mohou být využity jako modelové příklady při řešení 

rozsáhlejších katastrof. 
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5 Rozbor přívalových povodní 

Přívalové srážky se na území ČR objevují v letním období každoročně. Většinou od 

května do září. Zatím neexistuje žádná evidence přívalových respektive bleskových povodní. 

Nejvýznamnější mimořádné přívalové povodně lze nalézt v historických materiálech. 

5.1 Četnost přívalových povodní 

Existují přirozené periody, kdy je přívalových dešťů podstatně více. V podmínkách našeho 

území můžeme tento problém řešit jenom na základě dochovaných zápisů v kronikách.          

K velkým přívalovým srážkám docházelo často v odlehlých hornatých oblastech, kde nebyla 

zasažena lidská obydlí. V následujícím textu jsou zmiňovány jen ty nejpodstatnější, které byly 

zaznamenávány až do dnešní doby. [2] 

 

25. – 26. května 1872 - asi největší povodeň způsobena přívalovými srážkami. Jednalo se      

o přítoky Berounky a Ohře. Tato povodeň si vyžádala okolo 240 obětí. Příčinou byla 

stacionární fronta, na níž se zřejmě vytvořila tlaková níže, která přešla přes naše území. 

Nejvíce byly postiženy Blšanka, Střela, Litavka a další přítoky Berounky. Při povodni došlo 

také k řadě sesuvů půdy. Povodeň se projevila i na Berounce a kulminační průtok v Berouně 

byl asi 3000 m3/s. Což je na tomto místě dosud největší zaznamenaný průtok, který nebyl 

překonán ani při katastrofálních povodních v roce 2002. Tato povodeň se projevila dokonce 

v Praze na Vltavě, kde průtok dosáhl 3330 m3/s, což odpovídá 50leté vodě. 

 

24. listopadu 1890 - případ řeky Teplá dokazuje, že přívalové povodně mohou vzniknout 

nejen v letním období. Množství spadlých srážek není známo, při povodni však došlo 

k protržení několika rybníků na Tepelsku. V Karlových Varech vystoupala hladina tři metry 

nad nábřeží a způsobila značné škody i ztráty na životech. 

 

23. května 1908 - katastrofální přívalová povodeň zasáhla povodí Doubravy. Srážky vznikly 

na stacionární, ale velmi výrazné studené frontě. Následkem srážek vystoupala až 5,5 m nad 

normální hladinu. 

 

8. – 9. července 1927 - bylo přívalovými povodněmi postiženo povodí Jílovského potoka na 

Děčínsku. Na tomto území se přívalové povodně vyskytli ještě několikrát a to 29. července 

1979 a 1. července 1987. 
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18. srpna 1958 - přívalové deště postihly Novojičínsko. Toky Zrzávka a Jičínka. Hladina 

Zrzávky vystoupila  o 3 metry a Jičínka o 4,5 metru nad normální stav. 

 

30. dubna 1975 - přívalové povodně na Plzeňsku, na dolní Úhlavě a Úslavě. Hladina se zde 

zvedla až o 4 metry. 

 

18. června 1979 - postihly přívalové povodně řeku Stěnavu na Broumovsku. 

 

13. – 14. května 1996 - výskyt přívalových povodní na Bruntálsku.  

 

22. – 23. července 1998 - nejvýznamnější povodňová událost tohoto typu. Přívalová povodeň 

postihla Rychnovsko. Povodeň byla způsobena pásem intenzivních bouřek postupujících přes 

totéž území po dobu 10 hodin. Nejvíce postiženy byly toky Dědiny a Bělé. Kromě značných 

materiálních škod si povodeň vyžádala i 6 lidských obětí. 

 

15. července 2002 - přívalová povodeň na Blanensku. 

 

30. června 2006 - postiženo povodí horní Dyje. Zvláštností této povodně bylo poměrně velké 

zasažené území. 

 

červen – červenec 2009 - v období od 24. června do 5. července 2009 se na území ČR 

vyskytlo několik přívalových povodní. Byly to zejména povodně dne 24. června na 

Novojičínsku, povodně v noci z 26. na 27. června na Jesenicku a v Rychlebských horách. 

Opakující se vysoké srážky na jihozápadě Čech vrcholící povodní v noci z 27. na 28. června 

(Blanice, Volyňka) a přívalové povodně počátkem července v povodí dolní Ploučnice             

a Kamenice. V tomto případě byla od předcházejících událostí výjimečná doba trvání srážek. 

Ty se vyskytovaly na více lokalitách v ČR po dobu 12-ti dnů. Podobné období s takto 

extrémními projevy bouřek bylo zaznamenáno dle historických pramenů v roce 1875. 

Povodně způsobily ztráty na životech a rozsáhlé devastace a škody na majetku v zasažených 

územích. 

 

Výše uvedené příklady nejsou samozřejmě úplný přehled přívalových povodní na 

území ČR. Jak již bylo zmíněno, neexistuje žádná evidence těchto povodní. Přesto stojí za 

zmínku, že tento výčet přívalových povodní dostatečně ukazuje jejich rychlost a ničivou sílu. 
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5.2 Zasažená území  

Rozbor bleskových povodní na území ČR ukazuje, že u tohoto druhu povodní nelze 

určit místo jejich častějšího výskytu. Jak již bylo několikrát zmiňováno, přívalové bouřky se 

nad naším územím mohou vyskytnou prakticky kdekoliv. Zásadním faktorem nebezpečí 

vzniku bleskových povodní je reliéf krajiny. Čím větší je sklonitost terénu, tím rychleji voda 

odtéká ze svahů do koryt malých toků, kde rychle stoupá a získává energii. Do jisté míry lze 

tedy předpovědět jejich výskyt z předcházejících zkušeností. Pokud byla blesková povodeň na 

určitém území již v minulosti zaznamenána, je velmi pravděpodobné, že se tato událost bude 

dříve nebo později opakovat. 

  

5.3 Přívalové povodně v červnu a červenci 2009 

V červnu a červenci 2009 došlo na několika místech ČR k ničivým přívalovým 

povodním. Meteorologická situace na konci června a v průběhu července byla provázena 

výraznou bouřkovou činností. Tato činnost byla iniciována extrémně labilním a vlhkým 

vzduchem proudícím do celé střední Evropy z oblasti Černého moře. Povodně za sebou 

nezanechaly jen materiální škody, ale také lidské oběti. [17] 

 

Povodněmi bylo zasaženo celkem 9 krajů a ve čtyřech z těchto krajů byl vyhlášen stav 

nebezpečí. Jednalo se o: 

• 25. 6. Moravskoslezský kraj 

• 27. 6. Olomoucký kraj 

• 28. 6. Jihočeský kraj 

• 6. 7. Ústecký kraj 

5.3.1 Následky povodní 

Jednalo se o třetí nejhorší povodně v novodobé historii ČR. O život přišlo 15 obětí. 

Postiženo bylo 451 obcí, 4830 objektů bylo zatopeno nebo poškozeno. Celkové škody při 

těchto ničivých povodních se vyšplhaly zhruba na 8,5 mld. Kč. 

5.3.2 Evakuace obyvatelstva 

Za účasti hasičů bylo evakuováno 722 osob. Dalších 2138 osob se evakuovalo 

samovolně. Bezprostředně zachráněno bylo 369 osob. 
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5.3.3 Technika použitá při zásazích 

Následující tabulka uvádí techniku, která byla použita při likvidaci následků 

přívalových povodní. 

Tabulka 1:Technika použitá při zásazích [17] 

Technika Počet kusů 

Mobilní technika 2519 

Čluny 25 

Elektrocentrály 54 

Čerpadla 1042 

 

Bylo použito také tisíce kusů další techniky jako jsou pily, hydraulické nářadí, 

vysoušeče apod. 

5.3.4 Tísňová volání 

Z nejhůře postižených oblastí byl překvapivě malý počet tísňových volání. 

Komplikace způsobily také výpadky GSM sítí. 

5.3.5 Varování  

Výstrahy ČHMÚ nebyly detailně lokalizované. Povodeň přišla zcela nečekaně. 

Probíhalo málo tísňových hovorů, tím pádem se nedostávali informace o celkové situaci na 

postiženém území. Povodeň a bouřky ničily infrastrukturu na daném území. Jelikož se obce 

snažili zachránit sami sebe, nevarovaly další obce po toku.  

5.3.6 Sdělovací prostředky 

Problém se vyskytl v tom, že vedle objektivních informací byly vysílány staré 

neaktuální záběry. Rozhovory s občany, kteří publikovali svůj názor, neodpovídají dané 

situaci. 

5.3.7 Poznatky 

Během těchto povodní se prokázala funkčnost jednotlivých složek IZS a jejich 

propojení s orgány státní správy. Kraje, ORP i většina starostů byla na vzniklou situaci 

připravena. Je však potřeba zdokonalit místní výstražné systémy, které se u tohoto druhu 
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povodní osvědčili. Zlepšena by však měla být výstraha ČHMÚ, která byla všeobecná a na 

velká území.  

Jak se ukázalo v minulosti, je třeba přívalové povodně správně analyzovat. 

Při případném zjištění nedostatků se snažit sjednat nápravu kompetentních orgánů. Přívalové 

povodně v minulosti mohou velkou měrou posloužit jako příklad řešení dalších povodní.  
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6 Pojmy 

V následujícím textu je uvedeno několik pojmů souvisejících s povodněmi, které jsou 

používány v diplomové práci. Je dobré je znát, protože se s nimi můžeme setkat ve 

sdělovacích prostředcích. Často jsou však používány nesprávně. Převážně se tyto zprávy 

vyskytují v jarním a letním období, kdy se bleskové povodně vyskytují nejčastěji. Proto je 

dobré vědět, o čem se vlastně mluví a co různé výrazy znamenají. [8]  

 

Povodí – území ohraničené rozvodnicí a odvodňované k určitému místu na toku (průtočnému 

profilu). 

 

Blesková povodeň – náhlé vylití vodoteče z koryta následkem krátkodobých extrémních 

přívalových dešťů. Vzniklé vodní proudy mají velké dynamické účinky, ale rychle opadají. 

Vzniká po krátkém přívalovém dešti a je typická pro suché, pouštní nebo polopouštní oblasti. 

Může vznikat také v horských a podhorských oblastech. Je možné se s ní setkat i tam, kde 

nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy (například rozsáhlé zpevněné 

plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací). 

 

Povodňové pohromy – představují situace, kdy obyvatelstvo postižené oblasti (nebo i celé 

země) nestačí samo likvidovat následky z vlastních zdrojů.  

 

Průtok Q vody ve vodotečích – Q představuje množství vody, která protekla korytem 

vodoteče za jednotku času. Q = V.t-1 [m3/s].   

 

Průtok N-letý (QN) – je v uvažovaném profilu dosažen nebo překročen průměrně jednou za 

N let. 

 

Průtoková vlna při povodních – charakterizuje povodňový průběh změn daného toku v m3/s 

v horizontu hodin resp. dní.  

 

Retenční funkce vodních nádrží – spočívá v zachycování části povodňové vlny. 

 

 

Stupně povodňové aktivity 
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Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí a jsou vázány na 

směrodatné limity na hlásném profilu na vodním toku (zpravidla výška hladiny). Směrodatné 

limity pro daný hlásný profil se stanoví tak, aby vyjadřovaly míru povodňového nebezpečí 

a v dostatečném časovém předstihu umožnily vykonat příslušná opatření. 

 

První stupeň povodňové aktivity - I. SPA 

První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li 

příčiny takového nebezpečí (nevyhlašuje se). Prakticky to znamená věnovat zvýšenou 

pozornost vodnímu toku a vývoji hladiny. Zahajuje činnost hlídková a hlásná služba. Limit 

pro I.SPA bývá na vodočtu označován zelenou barvou. 

 

Druhý stupeň povodňové aktivity - II. SPA 

Druhý stupeň (stav pohotovosti) vyhlašuje povodňový orgán v případě, že hladina 

vody na hlásném profilu překročila limit pro II.SPA, to znamená že nebezpečí povodně již 

přerůstá v povodeň. Činnost by měla zahájit povodňová komise, měla by uvést do pohotovosti 

prostředky na provádění zabezpečovacích prací a provádět opatření ke zmírnění průběhu 

povodně. Při poklesu hladiny v toku pod limit II. SPA je povinností povodňové komise SPA 

odvolat, informovat o tom nadřízený povodňový orgán a právnické i fyzické osoby na území 

obce a učinit zápis do povodňové knihy. Limit pro II.SPA bývá na vodočtu označován žlutou 

barvou.  

 

Třetí stupeň povodňové aktivity - III. SPA 

Třetí stupeň (stav ohrožení) vyhlašuje povodňový orgán v případě, že hladina vody na 

hlásném profilu překročila limit pro III.SPA.  Dochází již ke vzniku škod většího rozsahu, 

voda se vylévá z břehů a zaplavuje území a nastává ohrožení životů a majetku. Podkladem 

pro vyhlášení není jen dosažení směrodatného limitu v hlásném profilu, ale také předpověď 

dosažení směrodatného limitu (předpovědní službou) nebo zpráva hlásné služby. Při III. SPA 

jsou zpravidla prováděny záchranné práce - evakuace osob, zvířat, přemisťování majetku, 

náhradní ubytování atd. O vyhlášení a odvolání tohoto stupně povodňové aktivity je 

povodňový orgán povinen informovat právnické i fyzické osoby na území obce a nadřízený 

povodňový orgán. Limit pro III.SPA bývá na vodočtu označován červenou barvou. 
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6.1 Povodňové orgány 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. To zahrnuje přípravu 

na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu 

povodně. V období následujícím bezprostředně po povodni jde o řízení, organizaci a kontrolu 

činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti 

řídí povodňovými plány. [8] 

 

V období mimo povodeň to jsou: 

• orgány obcí 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

• krajské úřady 

• Ministerstvo životního prostředí 

 

Po dobu povodně jsou povodňové orgány: 

• povodňové komise obcí 

• povodňové komise obcí s rozšířenou působností 

• povodňové komise kraje 

• Ústřední povodňová komise 
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7 Povodňová opatření 

Jedná se o opatření týkající se postupů prováděných k přípravě na vznik povodně. Jsou 

jedním z podstatných způsobů ochrany před povodněmi. [8]  

 

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou dle zákona o vodách: [9] 

• stanovení záplavových území 

• vymezení směrodatných limitů SPA 

• povodňové plány 

• povodňové hlídky 

• příprava předpovědní a hlásné povodňové služby 

• organizační a technická příprava 

• vytváření hmotných povodňových rezerv 

• vyklízení záplavových území 

• příprava účastníků povodňové ochrany 

• činnost předpovědní povodňové služby 

• činnost hlásné povodňové služby 

• varování při nebezpečí povodně 

• zřízení a činnost hlídkové služby 

• evidenční a dokumentační práce 

 

Opatření za povodně jsou: 

• řízené ovlivňování odtokových poměrů 

• povodňové zabezpečovací práce 

• povodňové záchranné práce 

• zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní 
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7.1 Opatření sloužící k ochraně před povodněmi 

V následující kapitole jsou zpracovány základní pojmy související s ochranou před 

povodněmi. [2,8,15]  

7.1.1 Hlásný profil 

Hlásný profil je místo na vodním toku, které je vybaveno vodočetnou latí a slouží 

k odečítání výšky hladiny za povodní. Hlásné profily jsou rozděleny do třech kategorií : 

• základní hlásné profily kategorie A, které jsou umístěny na významných vodních 

tocích a jsou provozované ČHMÚ nebo státními podniky Povodí  

• doplňkové hlásné profily kategorie B jsou svázány s povodňovými plány krajů. Podle 

metodického pokynu mají být provozovány místně příslušnými obcemi. Většina však 

byla v uplynulých letech automatizována ČHMÚ nebo státními podniky Povodí. 

• pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily lokálního významu. Mohou 

je zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci dotčených ohrožených 

nemovitostí. [2] 

7.1.2 Vodočetná lať (vodočet) 

Je základním vybavením hlásného profilu, který umožňuje sledování vodní hladiny po 

centimetrech. Jde o stabilně upevněnou lať opatřenou stupnicí, na které se čte výška vodní 

hladiny. 

Vodočty mohou být svislé nebo šikmé. Svislé vodočty se osazují na kolmých 

nábřežních zdech, pilířích mostů na pilotech apod. Šikmé vodočty se osazují na břehovém 

svahu, který je upraven a vyrovnán do jednotného sklonu. Sledování hladiny na hlásných 

profilech provádí hlídková služba. 

7.1.3 Hlídková služba 

Hlídková služba zajišťuje získávání informací z terénu. Úkolem hlídkové služby je 

konat v určitých intervalech pochůzky a pozorovat vývoj hladiny vodního toku na hlásných 

profilech, kontrolovat situaci u ohrožených objektů, popř. kontrolovat stav povodňových 

hrází, výskyt zátarasů na mostech apod. Hlídková služba předává zjištěné údaje hlásné 

povodňové službě.  
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7.1.4 Hlásná povodňová služba 

V ČR je v souladu s metodickým pokynem MŽP ustavena na vodních tocích síť 

hlásných profilů, které poskytují informace pro řízení opatření na ochranu před povodněmi. 

Hlásná služba vytváří informační centrum o vývoji povodňové situace a opatřeních přijatých 

povodňovou komisí obce. Hlásná služba přijímá informace od hlídkové služby a předává je 

povodňové komisi. Hlásné profily jsou provázány s povodňovými plány, kde jsou pro ně 

stanoveny limitní stavy vyhlašování SPA. Hlásná povodňová služba bývá zpravidla 

aktivována již při dosažení I. SPA. Její činnost během povodně je nepřetržitá. Hlásná služba 

musí mít k dispozici aktuální organizační část povodňového plánu a to hlavně telefonní 

spojení.  

7.1.5 Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní povodňovou službu vykonává dle zákona 254/2001 Sb. ČHMÚ ve 

spolupráci se správcem povodí. V rámci předpovědní povodňové služby vydává ČHMÚ 

výstrahy, neboli předpovědní výstražné informace. Úkolem předpovědní povodňové služby je 

předem včas upozornit na možnost výskytu povodně, za povodně pak předpovídat velikost 

povodňových průtoků a čas jejich kulminace. K tomu účelu provozují oba subjekty 

monitorovací systémy a matematické prognózní modely. Na základě výstupů 

meteorologických modelů informují o očekávaném výskytu nebezpečných meteorologických 

jevů, které mohou vyvolat povodeň. Tyto výstrahy jsou obvykle vydávány s předstihem 12 až 

24 hodin a slouží pro předběžnou aktivizaci povodňových orgánů. Pokud je zaznamenáno 

skutečné nebezpečí výskytu provodních jevů, je vydána výstraha – informace o výskytu 

extrémních jevů. Tato informace upozorňuje na skutečný výskyt těchto jevů a jejich nejbližší 

očekávaný vývoj. Podrobnější zprávy o průběhu povodně, stejně jako o jejím dalším 

předpokládaném vývoji podávají hydrologické informační zprávy.  

7.1.6 Povodňové zabezpečovací práce 

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření, prováděná zpravidla za 

povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.  

Jedná se převážně o odstraňování překážek ve vodním toku, které brání plynulému 

odtoku vody. Dále to může být ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým 

průtokem a opatření proti přelití nebo protržení hrází. Instalují se také protipovodňové 

zábrany a odstraňují se zátarasy na vodních tocích.: 
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Provedení zabezpečovacích prací nařizuje a koordinuje povodňová komise. 

Zabezpečovací práce většího rozsahu musí být koordinovány se správcem toku. 

7.1.7 Povodňové záchranné práce 

Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná za 

povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů 

a majetku. Zejména se jedná o záchranu a evakuaci obyvatelstva z těchto území, zajištění 

náhradního ubytování a péče o evakuované po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku 

a jeho přemístění mimo ohrožené území, zajištění náhradní  dopravy, zásobování, spojů, 

hygieny a zdravotnictví.  

7.1.8 Evidenční a dokumentační práce 

Do této kapitoly spadá vedení povodňové knihy, která má za cíl vedení dokumentace  

o průběhu povodně. Dále je to zpráva o vyhodnocení povodně 

 

Povodňová kniha 

Povodňová kniha je důležitým dokumentem, sloužícím k dokumentaci průběhu 

povodně, provedených opatření k ochraně před povodněmi a o příčině vzniku a velikosti 

povodňových škod. Zajistit řádné vedení povodňové knihy je povinností povodňového 

orgánu. Do povodňové knihy se zapisují veškeré přijaté zprávy (čas, od koho, obsah zprávy), 

odeslané zprávy (čas, komu, obsah zprávy) a údaje o průběhu hladiny a o přijatých 

opatřeních, nařízeních a příkazech povodňové komise vydaných během povodně. 

V povodňové knize  musí být záznamy o vyhlášení a odvolání SPA. Každý záznam musí být 

podepsán.  

 

Vyhodnocení povodní 

Provádí povodňový orgán v případě, že při povodni byl vyhlášen II. a III. SPA, došlo 

k povodňovým škodám nebo byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce. 

Zpráva o povodni obsahuje: 

• rozbor příčin a průběh povodně 

• posouzení účinnosti provedených opatření 

• rozsah a výše povodňových škod 

• návrhy na opatření pro odstranění následků povodně 
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Zprávu zpracuje do 1 měsíce po skončení povodně (v případě rozsáhlé povodně do 

6 měsíců) a předá ji k využití vyššímu povodňovému orgánu. 

 

Pro zdokumentování průběhu povodně provádí povodňový orgán: 

• označování nejvýše dosažených hladin (povodňové značky) 

• foto, případně video dokumentaci 

• zakreslování záplavy do mapy 

Po každé povodni by měl povodňový orgán přezkoumat povodňový plán a zařadit do 

něj zkušenosti získané z právě proběhlé povodně. 

7.1.9 Povodňové prohlídky 

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodním toku, vodním díle nebo 

v záplavovém území nejsou překážky, které by mohly bránit plynulému odtoku vody nebo 

zvyšovaly nebezpečí povodně. Povodňové prohlídky organizuje povodňový orgán obce ve 

spolupráci se správcem toku na území obce nejméně jednou ročně, většinou na jaře. 

Povodňový orgán na základě zjištění z povodňové prohlídky vyzve vlastníky pozemků, staveb 

nebo zařízení k odstranění překážek. Pokud tito ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží jim 

takovou povinnost rozhodnutím. O termínu konání a o výsledku povodňové prohlídky učiní 

povodňový orgán zápis v povodňové knize. Povodňová prohlídka se mimo to koná vždy po 

povodni.  
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8 Způsob předpovědi povodní 

Předpověď je informace předpovědní povodňové služby o očekávaných srážkách, 

vodních stavech nebo průtocích v určeném čase a místě. Přesné číselné vyjádření je však 

velmi problematické. Příroda sama je velmi složitý systém, který nikdy nedokážeme 

s naprostou přesností popsat.  

V současné době je k dispozici řada dat o průtocích ve vodních tocích a srážkách. 

Existují také meteorologické a hydrologické modely, které pomáhají odhadnout vývoj počasí 

a odtoku. Avšak nikdy není možné předpovědět bleskovou povodeň s naprostou přesností. 

Procesy vyskytující se v atmosféře, na zemském povrchu i pod ním jsou příliš složité. 

Schopnost předpovídat tyto události se liší v různých situacích u různých typů povodní. [18] 

 

Letní povodně 

Z dlouhotrvajících srážek je nejdůležitější přesná předpověď srážek pomocí 

meteorologického radaru. Předpovědět množství srážek je však velmi obtížné. U malých 

vodních toků hydrologická předpověď nemusí vyjít právě kvůli nepřesné nebo zkreslené 

předpovědi množství srážek. 

 

Zimní období 

Hydrologickou předpověď zásadním způsobem komplikuje nedostatek informací        

o sněhové pokrývce na daném území. A to převážně informace o množství vody, kterou sníh 

obsahuje. Pokud do sněhu ještě prší, je těžké přesně předpovědět, jak bude sníh rychle 

odtávat. Nezáleží jen na teplotě vzduchu, ale i na množství deště a hustotě sněhu. 

 

Přívalové srážky 

Mohou se vyskytovat takřka kdykoliv a kdekoliv. Meteorologické modely je 

nedokážou předpovědět, jelikož ohniska bouřek vznikají nahodile a již po 15 až 30 minutách 

zanikají. Při předpovědi bouřek je proto lepší sledovat meteorologické radary a oblohu 

samotnou.   

8.1 Historie ČHMÚ  

Základ dnešního ČHMÚ vznikl dne 1.1.1920 na základě rozhodnutím ministerské rady 

Československé republiky. Tím byl vytvořen československý Státní ústav meteorologický, 
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který měl za úkol shromažďovat a vědecky zpracovávat meteorologická měření na celém 

území státu. 

Spojením původního meteorologického ústavu a hydrologie vznikl dnešní 

hydrometeorologický ústav. Bylo to 1.1.1954 na základě vládního nařízení Československé 

republiky č. 96/1953 Sb.. [19]  

8.2 Současné úkoly ČHMÚ 

Základním účelem příspěvkové organizace ČHMÚ je vykonávat funkci ústředního 

státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, 

klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro 

státní správu. [19] 

8.2.1 Předmětem činnosti ČHMÚ v uvedených oborech je: 

• racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby 

• zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní 

pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a 

hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování)  

• odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování  

• vytvářet a spravovat databáze 

• poskytovat předpovědi a výstrahy  

• provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost  

8.2.2 ČHMÚ na základě zvláštního pověření 

• Ministerstva kultury ČR vydává a rozšiřuje neperiodické publikace z oblasti odborné 

literatury; současně vydává a rozšiřuje odborný časopis a další periodika s odborným 

zaměřením 

• Ministerstva vnitra ČR zajišťuje funkci podnikového archivu  

• vykonává řadu speciálních funkcí jak vnitrostátních tak se vztahem k zahraničí 

• je oprávněn provozovat hospodářskou činnost ve vymezených oblastech 

8.3 Meteorologické předpovědní modely 

Atmosféra je velmi složitý systém, který je citlivý na každou i nepatrnou změnu 

podmínek. Malá chyba v měření atmosférických veličin může vést k velké odchylce 
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předpovědí z něho vycházejících. Atmosféra má objektivní hranice předvídatelnosti vývoje, 

které omezují možnosti předpovědi počasí. Zejména pak možnosti kvantitativní předpovědi 

srážek. Průměrná délka života bouřkových buněk jsou desítky minut až hodiny a rozměry 

dosahují jednotek kilometrů. Proto jsou tyto jevy těžko předvídatelné. V současnosti 

používané meteorologické modely poskytují výsledky, jejichž prostorové rozlišení je většinou 

okolo 4 až 10 kilometrů. Z tohoto důvodu není možné dostatečně popsat jednotlivé bouřky 

menšího rozměru.  

Meteorologické modely mohou předpovědět výskyt příhodných podmínek pro vznik 

bouřek v regionálním měřítku. Přesná lokalizace stejně jako předpověď intenzity srážek však 

přesahuje současné možnosti numerické předpovědi počasí. Pro co nejpřesnější předpověď 

jsou proto používány výstupní data z více meteorologických modelů. Jejich výsledek se však 

často výrazně liší, proto musí meteorolog tyto výsledky správně interpretovat. [2]  

8.4 Předpovědní povodňová služba ČHMÚ 

 Předpovědní povodňová služba je v ČR dle zákona č. 254/2001 Sb. zabezpečována 

Českým hydrometeorologickým ústavem ve spolupráci se správci vodních toků. Podrobnosti 

upravuje Metodický pokyn MŽP č. 15/2005 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové 

služby. ČHMÚ zpracovává a vydává výstrahy upozorňující na výskyt nebezpečných srážek, 

bouřek a povodňových stavů a informační zprávy sloužící pro informování povodňových 

orgánů o průběhu povodně. Vydané výstrahy jsou distribuovány na úroveň obcí s rozšířenou 

působností pomocí informační sítě HZS ČR. Výstrahy a informační zprávy spolu                    

s naměřenými srážkami, vodními stavy, průtoky a jejich předpověďmi jsou prezentovány na 

internetových stránkách hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro potřebu 

povodňových orgánů a informování dalších uživatelů a veřejnosti a jsou také k dispozici na 

dalších stránkách ČHMÚ.  

ČHMÚ vydává v případě předpokládaného výskytu nebezpečných 

hydrometeorologických jevů tzv. předpovědní výstražné informace, které jsou založeny 

především na výstupech meteorologických modelů. Vzhledem ke složitosti vývoje 

povětrnostních situací ve střední Evropě je využíván nejen model Aladin počítaný v ČHMÚ, 

ale i jiné numerické modely ze zahraničí. Dalšími podklady jsou data z měřicích stanic, 

meteorologických radarů a družic. Pro vypracování kvalitní předpovědi jsou však 

nepostradatelné především odborné zkušenosti meteorologů a hydrologů. Cílem 

předpovědních výstrah je upozornit na možnost výskytu nebezpečných jevů s předstihem 
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většinou 12 až 24 hodin dle aktuálních podmínek a prediktability jevu. Tyto výstrahy slouží 

pro předběžnou aktivizaci povodňových orgánů. 

 V případě skutečného výskytu extrémního jevu jsou vydávány výstrahy na výskyt 

nebezpečných jevů, které vycházejí již z detekce vlastního nebezpečného jevu a upozorňují 

na jeho velmi krátkodobý předpokládaný vývoj. Podrobnější informace o průběhu povodně    

a jejím očekávaném vývoji podávají hydrologické informační zprávy. [16,19] 

8.5 Využívání modelů v PVS  

V ČHMÚ se pravidelně počítá regionální model ALADIN pro střední Evropu a to na 

48 dopředu. Tento model se v současné době používá také pro 5 středoevropských zemích na 

superpočítači ČHMÚ. Model ALADIN se v každodenní praxi velmi dobře osvědčuje              

a vychází z něho většina předpovědí, upozornění a výstrah na dobu 6-48 hodin dopředu. Jedná 

se o předpovědi srážek a dalších meteorologických parametrů. Výstupy odhadů srážek            

z modelu ALADIN pak slouží jako vstup do hydrologických srážko-odtokových modelů pro 

významné toky v ČR a tedy i pro předpovídání vzniku povodňových situací. Pro dobu ještě 

kratší (do 2-4 hodin) se používají obdobným způsobem odhady srážek z radarových měření, 

které mohou obdobným způsobem spolu s údaji ze srážkoměrných a vodoměrných sítí 

vstupovat do hydrologických modelů. Předstih předpovědi na 48 hodin dopředu nemusí být 

vždy postačující pro předpověď rozsahu blížící se povodňové situace.  

K zajištění předpovědí počasí na 3 až 5 dní využívá PVS výstupy z globálních modelů, 

počítaných některými velkými meteorologickými službami (Německo, Francie, Velká 

Británie, USA). 

Jak již bylo zmíněno, současně se zaváděním modelů počasí začal ČHMÚ rutinně 

prakticky počítat hydrologické srážko-odtokové modely pro důležité toky a jejich úseky v ČR 

(měly by se počítat na všech regionálních předpovědních pracovištích ČHMÚ každodenně). 

Výstupy z těchto modelů na různé časové intervaly předpovědí usnadní předpověď rozlivů 

řek při povodních a jejich rozsahů, což je pro povodňovou ochranu i integrovaný záchranný 

systém velkým přínosem. Celý tento systém  je každodenně prověřován v praxi a veškerá 

modernizace a změny musí probíhat tak, aby nedošlo k jeho narušení. [19]  
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Obrázek 1: Napojení předpovědní a výstražné služby ČHMÚ do celostátního systému[19] 

 

8.5.1 Hydrologické předpovědi 

 ČHMÚ zpracovává hydrologické předpovědi stavů a průtoků pro střední a větší toky 

pomocí předpovědního systému AquaLog pro povodí Labe a systému HYDROG pro povodí 

Odry a Moravy. Modelové předpovědi jsou vydávány standardně na 48 hodin dopředu a jsou 

jednoznačně závislé na úspěšné předpovědi množství a lokalizace srážek přejímaných 

z meteorologického modelu ALADIN. Vzhledem k tomu, že postižení a lokalizace 

přívalových srážek z konvektivní činnosti není stávajícími operativními meteorologickými 

modely možné, nejsou ani hydrologické předpovědní systémy v současné době schopné 

předpovídat odtok z přívalových srážek s dostatečným předstihem. [18] 

8.5.2 Pravděpodobnostní předpověď 

Snaží se podat informaci jak velká je nejistota vydané předpovědi. Nejčastěji ukazuje 

rozmezí možného vývoje, nebo pravděpodobnost dosažení určité hodnoty. V ČR zatím 
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pravděpodobnostní předpověď není, v budoucnu se však s touto předpovědí budeme setkávat 

stále častěji. 

Pravděpodobnostní předpověď nikdy nedefinuje limit 100%, většinou jen 90 až 95% 

jistoty. Z toho vyplývá, že ve skutečnosti může vybočit mimo naznačené meze. V průměru by 

k tomu však mělo dojít jen jednou z deseti předpovědí u 90% jistoty a jednou z dvaceti 

předpovědí u 95% jistoty. [18] 

8.6 Podpůrné výstražné systémy 

Přestože v současné době nelze přívalové povodně předpovídat s dostatečným 

předstihem, existuje snaha o vyvíjení podpůrných výstražných systémů. V zahraničí jsou již 

některé tyto systémy typu flash flood guidance aplikovány do praxe. Jedná se o systémy pro 

indikaci nebezpečí a jejich cílem je poskytnout informaci o míře rizika vzniku nebezpečí 

v případě výskytu intenzivních srážek. 

Systém vyhodnocuje faktory ovlivňující vznik a průběh povodní. Jedná se o vegetační 

pokryv a vlastnosti půdy, sklonitost území a aktuální nasycenost půdy. Podle těchto vlastností 

krajiny je odhadována nasákavost půdy a dle aktuální nasycenosti půdy je možné odhadnout 

nebezpečné množství srážek. [2] 

 

 

Obrázek 2: Princip fungování podpůrných výstražných systémů [2] 
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8.7 Metodika mapování povodňového rizika 

Česká republika provádí mapování povodňových nebezpečí a rizik v rámci 

implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování           

a zvládání povodňových rizik. To má být dokončeno v roce 2013.    

Postupy jak určit stupeň potenciálních dopadů povodňového nebezpečí jsou vyvíjeny 

v podmínkách ČR už delší dobu. Základem je vyjádření povodňového nebezpečí pomocí 

vhodně zvolených parametrů (zranitelnost území, aktivity provozované v oblastech 

ohrožených povodňovým nebezpečím. 

Dlouhodobě jsou v ČR pořizovány údaje ke stanovení záplavových území. V současné 

době se jedná o vymezení rozlivů povodní, které mají doby opakování 5, 20, 100 let na 

vodních tocích. V současné době mají takto vymezené oblasti 11 390 km. Jedná se však 

pouze  o vstupní informace jedné z reálných forem povodňového nebezpečí v ČR.  

Problémem nastává v tom případě, pokud chceme mapovat riziko povodní vyvolané 

krátkodobými přívalovými dešti. Tyto povodně jsou typické nahodilostí a neurčitostí jejich 

výskytu. Mohou se vyskytnout prakticky na celém území státu a jsou jen omezené možnosti 

jejich předpovědi.  

V rámci projektu jsou připravovány návrhy postupu identifikace ploch rozhodujících 

z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek. Jedná se 

o vymezení kritických míst na území ČR, což poslouží jako výchozího materiálu pro hledání 

vhodné strategie. To by mělo vést ke zmírnění ohrožení, případně se informace mohou použít 

při tvorbě povodňových a krizových plánů. [16]  
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9 Možné příčiny bleskových povodní 

Na vývoji bleskových povodní se z velké části podílí topografie terénu, osázené druhy 

rostlin a zástavba na rizikových územích. Tyto faktory mohou ovlivnit vznik, průběh               

i následky případné bleskové povodně.   

9.1 Vliv topografie terénu 

Při vzniku přívalových povodní ovlivňují velikost odtoku ze srážek různé faktory. 

Mezi ně patří i charakteristika reliéfu a krajiny, tedy tvar zemského povrchu. Z toho vyplývá, 

že čím větší je sklonitost terénu, tím rychleji voda odtéká ze svahů do údolí a koryt malých 

vodních toků. Zde voda rychle stoupá a získává svou energii.  

9.2 Vliv osázených druhů rostlin 

Chceme-li snížit riziko vzniku přívalových povodní, je pro nás příznivé, když je půda 

schopna zadržet co největší množství srážek. V případě přívalových bouřek však půda i přes 

své retenční vlastnosti není schopna zachytit velké množství srážek na daném území. Voda se 

shromažďuje na povrchu a odtéká z něj pryč. Přesto lze i na zemědělské půdě realizovat řadu 

protipovodňových opatření. S tímto souvisí také eroze půdy, která se projevuje povrchovým 

smyvem, vytvářením erozních rýžek, rýh a stružek soustřeďujících povrchový odtok. 

Způsobuje ztrátu ornice a zhoršuje její vodní jímavost. Eroze způsobuje lokální nánosy 

zeminy a vznikají škody na ohroženém území. Na tomto území se mohou vyskytovat a být 

ohroženy obce nebo komunikace.  Tento efekt je možné eliminovat druhem osázených plodin 

na svažitých pozemcích. 

9.2.1 Zemědělství  

Způsob výsadby plodin a správné zemědělského hospodaření na ohrožených územích 

je obsažen v Nařízení vlády [13]. 

Na zemědělských pozemcích s ornou půdou nacházejících se na půdách ohrožených 

erozí se provádí vhodná agrotechnická protierozní opatření. Zejména pak vrstevnicové 

obdělávávní, půdoochranné zpracování půdy s ponecháním organických zbytků na povrchu 

půdy. Mulčování, výsev do ochranné plodiny nebo strniště. Setí do hrubé brázdy nebo 

přerušované brázdování.   

Na zemědělských pozemcích se sklonitostí převyšující 7 stupňů se nesmí pěstovat 

širokořádkové plodiny. Mezi které patří například kukuřice, sluněčnice, sója, bob a brambory.  
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9.2.2 Lesní hospodářství 

Lesní hospodaření způsobuje změny v odtokových poměrech a propustnosti půd         

v území. Přeměna lesního porostu na pastvinu nebo pole zvyšuje povrchový odtok. Půda tak 

může zadržet méně vody. Zatímco povětrnostní vlivy, které způsobují povodně jsou mimo 

lidskou kontrolu. Změny, které v krajině způsobuje člověk naopak povodně umocňující.  

9.3 Vliv zastavěných území 

Na území ČR stále ubývá zemědělské půdy na úkor betonových a asfaltových ploch. 

Jsou to převážně tovární haly, sklady, obchodní centra a rozlehlá parkoviště v blízkosti těchto 

center. Dle statistik u nás každý den zmizí 15 hektarů zemědělské půdy. Zastavěná plocha ČR 

se rovná velikosti Lucemburska. Urbanizovaná krajina zabírá 5000km2, zcela vyasfaltovaná   

a vybetonovaná plocha tvoří 2500km2 a z těchto nepropustných ploch odtéká nesprávným 

způsobem až 90% všech srážek. [23] 

Z těchto uvedených příkladů je jasné, že srážky spadlé na zastavěném území se 

nemohou vsakovat nebo se rozlévat přirozeným způsobem. Zvláště na úpatí některých 

horských oblastí se toto riziko ještě násobí. Srážky z těchto zpevněných ploch odtékají velkou 

rychlostí a mohou způsobit následnou bleskovou povodeň. 

Následující tabulka č. 2 uvádí složení půdy v ČR, její jednotlivé podíly na celkovém 

množství a také procentuelní zastoupení jednotlivých podílů. 

 

Tabulka 2: Složení půdy v České republice [23] 

Složení půdy v ČR Jednotlivé podíly 
uvedeny v hektarech 

Zastoupení v % 

Zastavěné plochy a 
nádvoří 

130 933 1,66 

Vodní plochy 162 500 2,06 
Lesní pozemky 2 653 033 33,64 
Zemědělská půda 4 244 081 53,81 
Ostatní plochy 695 965 8,83 
Celkem 7 886 512 100 
 

 Z tabulky č. 2 je patrné, že největší zastoupení složení půdy v ČR má zemědělská 

půda. Není však třeba podceňovat zastoupení zastavěných ploch a nádvoří, které se 

v porovnání s ostatní plochou zdá minimální. Je třeba si uvědomit, že právě tyto plochy se 

nachází v blízkosti či přímo v obydlích. Proto mají podíl na vzniku bleskových povodní na 

území obcí.   



 37 

 

Zmenšení vsakovací schopnosti půdy a jiných povrchů je jednou z příčin povodní. Jen 

velmi malý podíl půdy v povodí je však zcela nepropustný. I když tedy člověk řadu ploch 

zastavěl, na velkých řekách se to skoro neprojeví. 

Významnější problém v ČR souvisí s odtokovými poměry na zemědělské půdě. Dle 

tabulky č. 2 se zemědělská půda podílí zhruba z 53% na celkovém složení půdy na našem 

území. V řadě případů je tato půda nevhodně obdělávána a cíleně odvodňována. Podíl 

nepropustných ploch na celkové rozloze území také významně narůstá, zejména v souvislosti 

s dalším zastavováním ploch v krajině.  

Odtokové poměry také významně ovlivňují lidské zásahy do říčních niv mimo zasta-

věná území. Dále je to zkracování menších vodních toků. Jedná se především o narovnávání 

vodních toků, čímž dochází k rychlejšímu postupu povodňové vlny.  

Prostupná půda zadrží sice vodu, která z nepropustných ploch ihned odteče, její retenční 

schopnost má ale své hranice. Za těchto podmínek se může vsáknout nebo na povrchu 

zachytit jen velmi málo vody. Prší-li silně, dochází na takové půdě ihned k povrchovému 

odtoku. V důsledku toho vzrůstá pravděpodobnost vzniku povodňových jevů. Zmenšení vsa-

kovací schopnosti povrchů v krajině ovlivňují podle výzkumů významněji zejména menší, 

častější povodně. Tedy povodně přívalové, respektive bleskové povodně. [22] 
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10 Návrhy ochrany obce před bleskovou povodní 

Schopnost krajiny zadržovat větší množství přívalových srážek se výrazně liší dle 

charakteristiky půdy. Jedná se zejména o vegetační pokryv půdy či reliéf krajiny. Přestože 

krajina není schopna zachytit veškerou vodu, jsou místa kde lze průběh povodňové vlny 

alespoň částečně zpomalit. Pokud jsou přívalové srážky alespoň částečně zadržovány, 

povodeň může ztrácet na své intenzitě a energii. Z tohoto pohledu má nejpříznivější vliv 

zejména lesní porost a zemědělská půda. Musí však být splněny podmínky správného 

hospodaření na těchto pozemcích.  

Mezi další možnosti předcházení nepříznivých vlivů bleskové povodně patří 

nesprávné meliorační opatření. Vodní toky jsou napřímeny a koryta vodních toků 

vybetonována. Voda se nemůže rozlévat z koryt v místech, kde je to žádoucí a kde nepůsobí 

takové škody. Tímto případným rozlivem by ztratila povodeň část své energie a objemu. Pro 

tento způsob ochrany jsou vhodné suché poldry a nivy nacházející se mimo obydlené oblasti. 

V souladu s těmito opatřeními by měla fungovat státní správa a případné omezování další 

výstavby v záplavových územích. K zabránění rychlého odlivu srážek z území by také 

zamezila výsadba zelených ploch a omezování pevných a zastavěných ploch. Také správné 

hospodaření s vodou z těchto zastavěných ploch přispívá k omezení škodlivých následků 

bleskových povodní.  

V následujících kapitolách bude všem aspektům věnována pozornost. Pokusím se 

uvést všechna preventivní opatření, pomocí kterých by bylo možné následky bleskové 

povodně alespoň částečně omezit. U povodní je nejdůležitější včasná informovanost 

obyvatelstva o hrozícím nebezpečí. Zásadní problém bleskových povodní je však jejich rychlý 

a často těžko předvídatelný nástup a průběh. Jak již bylo zmíněno, ve většině případů se jedná 

o desítky minut. Ochránit obec před takovou povodní je proto velmi obtížné. Pokud má být 

alespoň částečně chráněna, je třeba provést řadu technických a preventivních opatření.  

Tato opatření se zde pokusím shrnout do ucelené formy. Ta by měla sloužit obcím 

jako zdroj možných způsobů ochrany před bleskovou povodní. Všechna opatření jsem 

konzultoval s odborníky, kteří mi poskytli cenné informace. 
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10.1 Lokální výstražné systémy 

Jedná se dle současných zkušeností a znalostí o nejlepší způsob ochrany obce před 

bleskovou povodní. Princip spočívá v instalaci automatických srážkoměrů a vodoměrných 

stanic na vodním toku, který se nachází nad ohroženou obcí. Toto zařízení dokáže 

automaticky indikovat překročení limitů množství spadlých srážek nebo výšky vodní hladiny. 

Zjištěné informace se ihned posílají do sběrného centra nebo se mohou posílat na předem 

určenou adresu formou SMS zpráv. Příslušné orgány tak mohou včas reagovat na vzniklou 

situaci. 

Na obrázku č. 3 je znázorněno schéma přenosu informací ze srážkoměrných stanic      

a tlakového čidla pro měření stavu vodní hladiny. Jejich přenos na předem definovaná 

telefonní čísla. A pokud je to vhodné, mohou se data zobrazovat například i na internetových 

stránkách obce.  

 

 

Obrázek 3: Schéma lokálního výstražného systému [2] 
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Dle dosavadních zkušeností však mají i tato zařízení jisté nevýhody, kam patří: 

1. Údržba – zařízení je třeba čistit. Často se zanáší a ztrácí tak svoji funkčnost. Jsou 

nutné časté kontroly a servis těchto zařízení. 

2. Návaznost – u srážkoměrů provozovaných obcí není výstup na HZS, povodí, ČHMÚ. 

Je třeba vyřešit provázanost. 

 

Tento způsob ochrany mohou obce využívat na svém území bez větších obtíží. Je však 

třeba zajistit: 

• financování těchto projektů 

• mechanismy kontroly   

• funkčnost již vybudovaných systémů 

• případně osoby zodpovědné za tyto lokální výstražné systémy   

 

Je třeba se u tohoto systému zmínit o problému, který se projevil při přívalových 

povodních v červnu a červenci 2009. Srážkoměry nemusí přívalovou vlnu vůbec zaznamenat 

přestože jsou vodní toky na daném území tímto systémem vybaveny. Srážka může vypadnout 

a povodňová vlna postupovat mimo vodní toky mezi srážkoměry.  

Přívalová srážka tak zůstává nezaznamenána. Proto je důležité sledovat i radary a další 

hydrologické modely. Tím se upřesní a zlepší varování na ohroženém území. Na obrázku č. 5 

je konkrétní situace ze dne 24.6.2009 kde jsou vidět území zasažená srážkami přesně 

uprostřed sítě srážkoměrů. 

 

Obrázek 4: Situace při povodních v červnu a červenci 2009 [14] 
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10.2 Suché nádrže (poldry) 

Jsou to prostory (vodní nádrže) v krajině, kolem kterých se nachází hráz. Podstatná 

část jejich objemů zůstává prázdná s územím připraveným k zachycení povodně. Prostor 

určený k rozlivu povodní tak leží v dosahu vzdutí těchto hrází a požadované retence vody      

a retardace odtoku dosáhne. 

Výhody těchto opatření jsou zejména v tom, že se rychlost toku významně zpomaluje. 

Voda také tímto způsobem ztrácí svou energii. Bleskové povodně jsou typické tím, že 

z dlouhodobého hlediska není tak velký objem vody. Proto jsou suché nádrže schopny část 

přívalových srážek zadržet a snížit tak riziko ohrožení. 

 

U tohoto opatření je třeba zajistit: 

• financování projektů 

• vytipování vhodných lokalit pro výstavbu suchých nádrží 

• jejich následnou údržbu a kontrolu 

• ochranu před případným záborem pro jiné využití, případně tato území nahrazovat 

jinou plochou se stejným využitím 

10.3 Ochranné hráze a zdi 

Při ochraně objektů a lidských životů před extrémními lokálními srážkami je také 

vhodné realizovat technická opatření pro zajištění jejich individuální ochrany. Dynamické 

účinky vody mohou ohrožovat konstrukce budov a jiných zařízení důležitých pro chod obce. 

Z tohoto důvodu je třeba budovat v ohrožených lokalitách ochranné hráze, zdi a valy. 

Tato opatření mohou mít jednoznačně pozitivní účinek. Je však velmi důležité volit jejich 

vhodnou polohu, aby nezasahovali, popřípadě úplně neznemožňovali jiným protipovodňovým 

opatřením jejich funkčnost. Například aby nebránili přirozeným rozlivům, které se 

významným způsobem podílí na zmírnění povodňových průtoků. 

Zde je třeba zajistit: 

• vhodné umisťování těchto staveb 

• kontrolu a údržbu již vybudovaných hrází a zdí 

• vliv na rychlost postupu povodně a na její kulminaci. Je proto nutné posílit ochranu 

přirozených záplavových území. Jejich případný zábor podmínit tvorbou náhradních 

retenčních ploch a podporovat obnovu bývalých záplavových územích. Zejména je 

třeba zrevidovat účelnost stávající ochrany zemědělské půdy před záplavami. 
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10.4 Území vhodná k přirozeným rozlivům 

Dalším řešením opatření před škodami způsobenými bleskovou povodní je výběr 

území, které je vhodné k rozlivu povodňové vlny přirozeným způsobem. Toto opatření je od 

nepaměti nejpřirozenějším způsobem ochrany před povodněmi. Voda se z koryta řeky rozlije 

na území, kde nezpůsobí žádné nebo jen minimální škody. Zde ztrácí část svého objemu        

a energie. 

Ochranu tímto způsobem musí mít na starost vhodné orgány státní správy. Ty mají 

kompetenci tato území chránit před nevhodnou výstavbou či jiným využitím. Touto 

výstavbou mohou být právě: 

• ochranné hráze a zdi 

• náspy pozemních komunikací 

• jiná výstavba znemožňující přirozený rozliv 

 

Jelikož je tento způsob ochrany před povodněmi jeden z nejúčinnějších                        

a nejlevnějších, je třeba tato území chránit  a účinně obnovovat jejich původní rozsah.  

V zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách je uvedeno, že pro zmírnění následků povodní 

může vymezit vodoprávní úřad rozhodnutím vymezit území určená k rozlivům povodní.       

V tomto rozhodnutí po projednání s dotčenými úřady státní správy omezí vodoprávní úřad 

právo užívání pozemků a staveb. V zákoně je uvedena také náhrada za omezení užívání 

pozemků a staveb jejich vlastníkům.    

 

10.5 Výstražné povodňové systémy 

V případě bleskových povodní je tento způsob ochrany dosti problematický. 

Současnými prostředky nelze efektivně tento druh povodní předpovídat. Předávání informací 

v řádech desítek minut je u běžných druhů povodní dostačující. V případě bleskových 

povodní však na postiženém území v době přenosu dat povodeň již probíhá. Přínos výstrahy 

je proto velmi malý.  

Zde se opět vracíme k lokálním výstražným systémům, které jsou schopny pružněji 

reagovat na případné ohrožení povodní. Proto je vhodné doplňovat celostátní systém 

předpovědní a hlásné služby těmito systémy. 

V rámci výzkumného projektu ČHMÚ je vyvíjena metoda pro hodnocení míry rizika 

vzniku přívalových povodní na malých povodích. Funguje na základě informací                     
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o předchozích srážkách a nasycenosti povodí. Nezbytnou součástí tohoto způsobu ochrany je 

však zajištění pružné odezvy povodňových orgánů na vydávané výstražné informace.  

10.6 Varování obyvatelstva 

Varovat obyvatelstvo před blížící se povodní je z hlediska jeho ochrany také jedním 

z důležitých aspektů. Informované obyvatelstvo může včas na vzniklou situaci zareagovat.    

A to jak zajištěním svého majetku, tak i zdraví. Například evakuací z ohroženého území.  

V případě bleskových povodní je však minimální doba mezi zjištěním hrozícího 

nebezpečí a již povodní probíhající. V některých případech dokonce nedojde k žádnému 

varování a obyvatelstvo je postaveno přímo proti běsnícímu živlu. 

Opatření ke zlepšení varování jsou obtížná, ne však nemožná. Mezi taková opatření se 

mohou řadit lokální výstražné systémy, které mohou včas odhalit blížící se nebezpečí             

a varovat obyvatelstvo. Je však nutné, aby správně fungovala i následná opatření. To znamená 

například výstražné povodňové systémy. 

10.7 Zemědělství a lesní hospodářství 

Veškeré přívalové srážky není krajina schopna zadržet. Mohou být však místa, kde 

může být voda krátkodobě i po delší dobu zadržována. I takové zdržení dokáže zabránit ještě 

větším škodám, které by přívalová vlna napáchala bez jakékoliv překážky. Je proto třeba 

podporovat správné hospodaření v krajině. A to jak v zemědělství tak u lesních porostů. 

 

10.7.1 Zemědělství 

Na zemědělské půdě lze provádět mnoho opatření, která zabrání rychlému odlivu 

srážek z území a erozi půdy. Je však třeba dodržovat zásady hospodaření na svažitých 

zemědělských pozemcích uvedené v Nařízení vlády [13]. Všechna tato opatření jsou již 

zmiňována v kapitole Vliv osázených druhů rostlin.  

V případě vzniklých škod nedodržením těchto zásad by měl majitel pozemku nést 

plnou odpovědnost.  

10.7.2 Lesní porosty 

Lesní porosty plní v krajině nezastupitelnou funkci. Z hlediska zpomalení odtoku 

srážek z území mají nejlepší vlastnosti. Jsou schopné zadržovat velké množství srážek po 

dlouhou dobu a tím účinně bránit vzniku bleskových povodní.  
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Další užitečnou vlastností je kořenová soustava porostů, která brání erozi půdy. Proto 

je u obce, nacházející se například pod kopcem pokrytým lesním porostem, riziko bleskové 

povodně mnohem menší. Pokud by na stejném svahu byla zemědělská půda, riziko se 

zvyšuje.  

Z těchto důvodů je třeba udržovat stávající lesní porosty. V nejlepším případě 

podporovat výsadbu nových porostů na rizikových místech.       
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11 Úkoly dotčených subjektů (osob) a organizací 

Bleskové povodně se na území ČR budou vyskytovat i v budoucnosti. Jejich 

nevyzpytatelnost tkví v jejich výskytu. Nemusí se nutně objevit jen v okolí koryt potoků         

a řek. Mohou se vyskytnout prakticky pod každým větším svahem, na poli rozkládajícím se 

nad obcí atd. Proto je při této ochraně majetku a zdraví nezbytná spolupráce všech 

kompetentních orgánů státní správy. Do této spolupráce se musí zapojit také ostatní činitelé 

související s protipovodňovou ochranou a další subjekty. 

Orgány státní správy se musí do protipovodňových opatření zapojit již v přípravném 

procesu. Jedná se především o zlepšení legislativních podkladů týkajících se povodní              

a ochrany před povodněmi. Zpracovat a průběžně aktualizovat povodňové plány sloužící ke 

zvládnutí případné povodně. Dále se věnovat a podporovat zlepšování předpovědí 

přívalových srážek. Převážně však musí orgány státní správy chránit přírodu a také její 

zaběhlé procesy sloužící k ochraně před povodněmi. 

Pro ochranu před povodněmi a jejich ničivými následky je nutná příprava                     

i v legislativní oblasti. V ČR jsou to převážně zákony: 

1) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších  předpisů 

2) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších  předpisů  

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Také obyvatelstvo musí být připraveno na případnou bleskovou povodeň. Pokud se 

jedná o samotnou výstavbu, je možné zmírnění škod formou různých opatření na svém 

pozemku. Obyvatelstvo také může zmírnit následné škody pojištěním svého majetku. 
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12   Hodnocení rizik 

Riziko jako funkce pravděpodobnosti a velikosti ztrát je třeba efektivně řídit, musí být 

nejprve poznáno a analyzováno. Analýza rizik je užitečná pro: [1] 

• identifikaci zdrojů rizik a vhodných přístupů k jejich snížení 

• poskytnutí objektivních informací pro rozhodování 

• splnění regulačních požadavků (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) 

 

Výsledky takovéto analýzy pak slouží jako podklady pro rozhodování, zda může být 

riziko tolerováno nebo je třeba ho snížit. Pokud je třeba riziko snížit, použijeme výsledky 

analýzy k výběru vhodných opatření k eliminaci rizik. 

 

Analýza rizik by měla zobrazovat: 

• identifikaci zdrojů nebezpečí 

• identifikaci možných selhání, nehod a poruch 

• vyhodnocení možných řešení ke snížení rizika 

• identifikaci faktorů, které se na rizicích podílejí a které k němu přispívají včetně 

nedostatků a kritických míst  

 

Výběr vhodné metody analýzy rizik se v provádí podle: 

• cíle, ke kterému má výsledek v procesu řízení sloužit 

• kvality výstupních dat, která jsou k dispozici 

• nároků na přesnost výsledků 

12.1 Analýza rizik metodou kontrolních seznamů (Check-Lists) 

Jedná se o jednoduchou analýzu rizik metodou kontrolních seznamů. Postup tvorby je 

založen na systematické kontrole plnění předem stanovených podmínek a opatření. Tato 

analýza je založena na principu kontrolních seznamů otázek, kontrolujících funkční 

spolehlivost kontrolovaného systému. [1] 

Nejprve sestavuji obecný kontrolní seznam, jenž byl následně konzultován se 

starostou konkrétní obce, který se pokusil tento seznam použít na danou obec. Jednalo se       

o vyzkoušení této analýzy v praxi, její přehlednost a srozumitelnost. Experiment spočívá 

v tom, zda starosta, který si bude chtít provést analýzu kontrolním seznamem na území své 
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obce, bude schopen porozumět všem otázkám. Je schopen na všechny otázku odpovědět         

a kontrolní seznam správně vyhodnotit?  

V neposlední řadě je nutné zjištěná rizika identifikovat a následně eliminovat. 

Výsledky analýzy převést do praxe a účinně provádět opatření k ochraně před bleskovou 

povodní na území obce.    

12.2 Zásady tvorby  

Základem je sestavení tzv. kontrolního seznamu. Ten si vyhotovíme tak, že nejprve 

musíme objasnit o jaký konkrétní příklad se jedná. V tomto případě řešíme ohrožení obce 

bleskovou povodní. Zvolíme si vhodné otázky, kde může být uvedena pouze jednoznačná 

odpověď.  

Na závěr výsledek zařadíme do zvolené tabulky. [1]  

 

Výhody použití kontrolních seznamů 

• vhodné pro detailní analýzy, vhodná křížová kontrola 

• možnost vytvořit víceúrovňové členění 

• založena převážně na rozhovorech, revizních dokumentů a kontrolách 

• analýza rizik metodou kontrolních seznamů se může kombinovat i s jinými metodami 

(např. metoda "Co se stane, když...") 

 

Nevýhody použití kontrolních seznamů 

• kvalita závislá na zkušenostech tvůrců kontrolních seznamů a týmu zpracovatelů 

• kvalita závislá na tréninku uživatelů kontrolních seznamů 

12.3 Analýza ohrožení obce metodou kontrolních seznamů 

Seznam kontrolních otázek – Check-Lists zjišťuje připravenost obce na bleskovou 

povodeň. V seznamu jsou uváděny konkrétní otázky, které mají za cíl ověřit tuto připravenost 

obce na vznik MU. Zpracované otázky v tabulce č. 3 jsou kladeny takovým způsobem, aby na 

ně byla možná jen uzavřená odpověď. Výsledek analýzy je následně vyhodnocen dle 

uvedeného postupu. Výsledek poskytuje informaci, zda je riziko bleskové povodně pro obec 

ještě přijatelné nebo je třeba jej snižovat. 
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Tabulka 3:Připravenost obce na bleskovou povodeň [zdroj: vlastní] 

 Ověření připravenosti obce ANO NE 

1. Má obec zkušenost s některým druhem povodní z minulosti?   

2. Má obec zkušenost s bleskovou povodní?   

3. Bylo zjišťováno, jaká protipovodňová opatření se na území obce 

dají realizovat? 

  

4. Byla provedena na území obce protipovodňová opatření?   

5. Jsou v obci stanoveny evakuační trasy?   

6. Je celé území obce pokryto varovným signálem?   

7. Je prováděna kontrola a údržba systému varování?   

8. Je zajištěn náhradní způsob varování?   

9. Je zajištěno podání informace bezodkladně po vyhlášení varovného 

signálu? 

  

10. Je zajištěn dostatečný počet krizových mobilních telefonů?   

11. Je celé území obce pokryto signálem mobilních operátorů?   

12. Působí v obci SDH?   

13. Je připravenost na vznik MU prověřována cvičením?   

14. Vede OÚ přehled rizik a provádí jejich analýzu?   

15. Má starosta obce zřízen krizový štáb obce?   

16. Je vybrán a vybaven prostor pro činnost krizového štábu?   

17. Je obyvatelstvo informováno ze strany obce o chování za MU?   

18. Může starosta obce vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 

osobní nebo věcné pomoci? 

 

 

 

19. Jsou zaměstnanci OÚ informováni, jak postupovat při vzniku MU?   

20. Vlastní obec náhradní zdroje el. energie?   

21. Jsou prováděny kontroly a údržba technického stavu zdrojů el. 

energie? 

  

22. Plní obec úkoly stanovené KÚ k přípravě na krizové situace?   

23. Vlastní obec dostatek techniky pro odstranění následků MU?   

 

24. 

Vede obec evidenci o možnostech poskytnutí techniky k odstranění 

následků MU od jiných subjektů? 

  

25. Je prováděna kontrola a údržba této techniky?   
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12.4 Vyhodnocení analýzy 

Zpracování analýzy je prováděno sečtením kladných odpovědí. Vygenerované kladné 

odpovědi jsou převedeny na procentuelní podíl z celkového počtu otázek a dle tabulky č. 4 je 

provedeno přiřazení k odpovídajícímu hodnocení. Každá obec si může zvolené otázky upravit 

podle konkrétního území, zkušeností a možností.  

  

Tabulka 4: Hodnocení analýzy rizik [zdroj: vlastní] 

Kladné odpovědi v % Hodnocení 

95-100 velmi dobrá připravenost obce 

70-94 dobrá připravenost obce 

45-69 dostačující připravenost obce 

20-44 nízká připravenost obce 

do 20 velmi nízká připravenost obce 

 

 

Analýzu jsem vybral pro její jednoduchost a logický výstup. Tento druh metody 

hodnocení rizik je možné aplikovat na jakoukoliv obec, která má zájem vyhodnotit riziko 

bleskových povodní na svém území. Otázky byly sestavovány na základě mých poznatků       

i konzultací s odborníky a starostou konkrétní obce. Jedná se o příklad analýzy rizik metodou 

kontrolních seznamů. Případný zhotovitel si kontrolní seznam může doplnit nebo pozměnit. 

To závisí na mnoha faktorech. Například zkušenosti tvůrců kontrolního seznamu, území na 

kterém se obec nachází, nebo zkušenostech s jinými metodami hodnocení rizik. V neposlední 

řadě je třeba také uvést, že všechny odpovědi v kontrolním seznamu musí být pravdivé. 

Pokud je zjištěné riziko pro obec přijatelné, není třeba provádět další opatření k jeho 

snížení. Je však vhodné jej dále sledovat, aby zůstalo i nadále pod pomyslnou hranicí 

přijatelnosti. 
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12.5 Analýza rizik aplikovaná na konkrétní obec 

Jako další součást diplomové práce jsem se rozhodl vytvořenou analýzu rizik 

konzultovat se starostou konkrétní obce. Toho jsem požádal o vyplnění mnou vytvořeného 

kontrolního seznamu. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda je schopen správně 

porozumět vyhotoveným otázkám. Dokáže si analýzu správně vyhodnotit a případně provést 

dle zjištěného výsledku nápravu? Na závěr jsme celou analýzu zkonzultovali, zodpověděl 

jsem případné dotazy a získal jsem nezávislý pohled na vytvořenou analýzu rizik. Všechny 

tyto informace jsem zpracoval do následujícího textu.  

12.5.1 Popis území 

Obec s počtem 1300 obyvatel se nachází na úpatí kopcovitého terénu. Z několika stran 

ji obklopuje mírně svažitý terén. Na tomto území se nachází lesní porost i zemědělská půda. 

Obcí protéká menší potok pramenící v lese přibližně kilometr od ní. V minulosti území 

zasáhli přívalové srážky, které však způsobili minimální dopady na zdraví a majetek. 

Z pohledu historie obec nebyla nikdy postižena bleskovou povodní. Nebyla prováděna téměř 

žádná protipovodňová opatření. Pouze ve zranitelných místech pod svahy, kde příležitostně 

srážky stékají, byl vytvořen násep zeminy. Ten odvádí vodu na území vhodné k přirozenému 

rozlivu. Tím je zabráněno zaplavení obydleného území a vzniku škod. 

12.5.2 Vypracování analýzy  

Kontrolní seznam byl předán starostovi, který si měl tuto analýzu zpracovat pro svou 

obec. Byla mu poskytnuta tabulka č. 3 a popis vyhodnocení analýzy. Následně jsme se opět 

setkali a probrali jednotlivé otázky v kontrolním seznamu. Dále jsme kontrolovali správnost 

vyhodnocení a zda by bylo třeba z jeho pohledu provést určité změny. 

Vyplněný kontrolní seznam uvádím v tabulce č. 5. Dále přikládám vyhodnocení 

kontrolního seznamu včetně postřehů a komentářů z tohoto experimentu. 
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Tabulka 5: Ověření připravenosti konkrétní obce [zdroj: vlastní] 

 Ověření připravenosti obce ANO NE 

1. Má obec zkušenost s některým druhem povodní z minulosti?  X 

2. Má obec zkušenost s bleskovou povodní?  X 

3. Bylo zjišťováno, jaká protipovodňová opatření se na území obce 

dají realizovat? 

 X 

4. Byla provedena na území obce protipovodňová opatření? X  

5. Jsou v obci stanoveny evakuační trasy?  X 

6. Je celé území obce pokryto varovným signálem? X  

7. Je prováděna kontrola a údržba systému varování? X  

8. Je zajištěn náhradní způsob varování? X  

9. Je zajištěno podání informace bezodkladně po vyhlášení varovného 

signálu? 

 X 

10. Je zajištěn dostatečný počet krizových mobilních telefonů? X  

11. Je celé území obce pokryto signálem mobilních operátorů? X  

12. Působí v obci SDH? X  

13. Je připravenost na vznik MU prověřována cvičením?  X 

14. Vede OÚ přehled rizik a provádí jejich analýzu?  X 

15. Má starosta obce zřízen krizový štáb obce? X  

16. Je vybrán a vybaven prostor pro činnost krizového štábu? X  

17. Je obyvatelstvo informováno ze strany obce o chování za MU?  X 

18. Může starosta obce vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 

osobní nebo věcné pomoci? 

X 

 

 

19. Jsou zaměstnanci OÚ informováni, jak postupovat při vzniku MU? X  

20. Vlastní obec náhradní zdroje el. energie? X  

21. Jsou prováděny kontroly a údržba technického stavu zdrojů el. 

energie? 

X  

22. Plní obec úkoly stanovené KÚ k přípravě na krizové situace? X  

23. Vlastní obec dostatek techniky pro odstranění následků MU?  X 

 

24. 

Vede obec evidenci o možnostech poskytnutí techniky k odstranění 

následků MU od jiných subjektů? 

X  

25. Je prováděna kontrola a údržba této techniky?  X 
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12.5.3 Vyhodnocení 

Z celkového počtu 25 otázek bylo 15 odpovědí ANO (60%). Tento výsledek odpovídá  

dle tabulky č. 4 hodnocení dostačující připravenosti obce. Pro obec tak výsledek analýzy 

znamená, že připravenost v rámci jejího území se zdá dostačující. Je však třeba si uvědomit, 

že by bylo vhodné dále provádět opatření ke snížení rizika.    

Po konzultaci nebyla shledána žádná komplikace znemožňující vypracování analýzy 

rizik Check-Lists ze strany starosty obce. Dle mého názoru si tak každý může ověřit 

připravenost obce na případnou bleskovou povodeň. Samozřejmě se jedná spíše o menší obce, 

které mohou být, nebo jsou ohroženy bleskovou povodní. Pro obec nacházející na rovinatém 

terénu, kde se nenachází žádný vodní tok je toto hodnocení zbytečné. Proto záleží na 

samotném OÚ , zda této problematice věnuje čas a bude se jí zabývat. 

 Tímto bych rád poděkoval starostovi obce za jeho ochotu a spolupráci při tvorbě této 

kapitoly diplomové práce.    
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13 Závěr 

Cílem diplomové práce byla studie možností ochrany obce před bleskovou povodní. 

Pro tyto povodně je typický rychlý nástup povodňové vlny po spadnutí přívalové srážky na 

daném území. Následně po kulminaci dochází opět k poměrně rychlému poklesu povodňové 

vlny. V práci byly uvedeny možné příčiny vzniku těchto povodní včetně preventivních 

opatření, jak území obce ochránit před jejich následky.  

Nejprve jsou v práci rozebrány pojmy související s ochranou před povodněmi. Je 

rozebrána historie týkající se bleskových povodní na území ČR a samotná podstata 

bleskových povodní. Část práce byla věnována způsobům předpovědí počasí, jako hlavnímu 

faktoru umožňujícímu včasné varování před blížící se povodní. Zejména pak předpovědi 

přívalových srážek, z nichž bleskové povodně nejčastěji vznikají. 

V druhé polovině diplomové práce jsou zhodnoceny možné příčiny vzniku bleskových 

povodní. Jak ovlivní jejich vznik topografie terénu, zastavěné území a případně hospodaření 

na zemědělské a lesní půdě? Dále jsem se již věnoval konkrétním opatřením, majících za 

následek ochranu obce před bleskovou povodní. V práci jsou uváděny jednotlivé druhy 

opatření, které mají za cíl ochránit majetek a obyvatelstvo před ničivými následky povodní. 

Nejedná se pouze o technická opatření, ale také možnosti zlepšení předpovídání přívalových 

srážek.  

Součástí práce bylo také vypracování metody pro hodnocení rizik. Byla zvolena 

Metoda kontrolních seznamů (Check-Lists). Jedná se o vzorovou metodu se seznamem 

kontrolních otázek. Podle tohoto vzoru si může každý starosta vypracovat analýzu rizik přímo 

pro obec. Následně byl seznam kontrolních otázek, jako experiment jeho funkčnosti, předán 

starostovi konkrétní obce ke zpracování analýzy rizik. 

Diplomovou prací jsem došel k několika zásadním poznatkům. Bleskové povodně je 

možné ze všech druhů povodní vyskytujících se na území ČR nejhůře předpovídat. Proto je 

třeba stále vyvíjet možnosti předpovědí srážek, případně kombinovat více zdrojů. V případě 

lokálních varovných systémů například kombinace s radary. Jelikož se bleskové povodně 

mohou vyskytnout prakticky kdekoliv, není možné předem určit umístění a druh 

protipovodňových opatření. Obce tak nemusí o nebezpečí vědět, dokud se na jejich území 

nevyskytne.  

Proto je třeba vycházet ze zkušeností při podobných událostech, které mohou 

v budoucnu pomoci při plánování, výběru a umístění opatření k ochraně před bleskovou 

povodní. 
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Použité zkratky 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

HZS Hasičský záchranný sbor  

IZS Integrovaný záchranný systém  

KÚ Krajský úřad 

MU Mimořádná událost 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OÚ Obecní úřad 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SPA Stupeň povodňové aktivity 
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