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Anotace: 

Kulišťák, J., Požadavky ochrany obyvatelstva na územích postižených povodněmi.  

Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta Bezpečnostního inženýrství 

2011. s. 32. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ochrany obyvatelstva z hlediska ochrany týkající 

se povodňové problematiky.  Vymezuje pojmy týkající se oblasti povodní, jako například 

povodňové aktivity. Také se v ní popisují opatření k ochraně před povodněmi. Dále se věnuje 

struktuře řízení povodňové ochrany. Část této práce se také zaměřuje na oblast plánování ochrany 

před povodněmi, zhodnocení poznatků a v neposlední řadě na návrh ochrany měst a obcí. 
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Annotation: 

Kulišťák, J., Population protection requirements for flood areas. Bachelor's thesis. VŠB – 

Technical University Ostrava. Faculty of Safety Engineering 2011. p. 32  Bachelor’s thesis 

leader doc. Ing. Vilem Adamec, Ph.D. 

 

This Bachelor’s thesis focuses on the issue of protection of the population in terms of 

protection to the flood problem. It defines concepts related to the floods, such as flood itself 

and its structure, concepts of forecasting and warning services and the degree of flood 

activity. Also, it describes measures to protect against floods. It also deals with the 

management structure of flood protection. Part of this work also focuses on flood protection 

planning, assessment of knowledge, and finally the proposal on the protection of towns and 

villages. 
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1. Úvod 
 

Voda je přírodní živel, který dokáže být lidstvem milován v případech, kdy ho není 

dostatek a zároveň zatracován, pokud je ho na jednom místě v daný okamžik přebytek. Na 

jednu stranu by naše společnost bez vody nemohla fungovat, protože je ji zapotřebí v mnoha 

oblastech lidské činnosti. Používá se k výrobě elektrické energie, v zemědělství a pro různé 

technologické procesy v průmyslu a je také potřebná pro každodenní lidskou činnost. Ale na 

druhou stranu v případě, když se vyskytne přebytečné množství tohoto živlu, nastává situace, 

kterou nazýváme povodněmi, a ty s sebou nesou negativní stránky vody, před kterými je 

potřeba se chránit. 

Povodně se v České republice vyskytovaly v dobách minulých a vyskytují se dodnes. Jsou 

jednou z nejničivějších a nejčastějších mimořádných událostí, které mohou ovlivňovat 

obyvatelstvo. Povodně se vyskytují nepravidelně a nezávisle na území a ochrana před nimi 

tedy nemůže být absolutní. Vždy se totiž může vyskytnout povodeň větší, než na jakou je 

území připraveno.  

Jednou z povinností orgánů státní správy a samosprávy je chránit své občany před účinky 

a následky těchto mimořádných událostí. K tomu slouží příprava a budování celého systému 

opatření, vytvářením plánů a připraveností záchranných složek k ochraně obyvatelstva. 

Cílem mé práce je tedy vytvořit studii k požadavkům ochrany obyvatelstva na územích 

ohrožených povodněmi, analyzovat současný stav ochrany obyvatelstva na územích 

ohrožených povodněmi. Zhodnotit získané poznatky a pokusit se navrhnout možné řešení.  
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2. Rešerše prostudované literatury 
 

[4] Kovář, Milan. Ochrana před povodněmi. : Triton, 2004. 100 s. ISBN 80-7254-499-3.  

V této publikaci řeší autor problematiku ochrany před povodněmi. Jsou zde popsány 

jednotlivé druhy povodní a jejich možné příčiny. Dále se autor zaměřuje na možnosti 

preventivní ochrany před povodněmi, a na postupy pro řešení krizových situací, tak aby měly 

co nejmenší dopad na životní prostředí a na společnost. 

 

[1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Obsahuje požadavky na fyzické a právnické osoby ve vztahu k užívání vod, ochranu 

vodních zdrojů a ochranu před povodněmi, výkon státní správy a bezpečnost vodních 

děl. 

 

[5] Konvička, M.: Město a povodeň. ERA group spol. s r. o., Brno 2002. ISBN 80-86517-38-

1. 

Řešení problematiky povodní spočívá podle autorů publikace v oblasti územního plánování. 

Hlavním cílem knihy j popsat zásady ochrany měst ohrožených povodněmi a naznačit 

strategii urbanistického rozvoje těchto měst. V knize jsou detailně popsány a vyhodnoceny 

záplavy na Moravě v roce 1997. 

 

[3] KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. [s.l.] : Edice SPBI 

spektrum, 2005. 138 s. ISBN 80-86634-70-1. 

 

V knize jsou popsána komplexní opatření prováděná k ochraně obyvatelstva. Autorka knihy 

se zabývá ochranou obyvatelstva jak v užším pojetí (plnění civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva), tak v širším pojetí (příprava na mimořádné 

události a provádění záchranných a likvidačních prací)   
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3.  Povodně  
 

Povodně jsou převážně přírodní katastrofy, k nimž dochází vlivem nahodilých změn 

meteorologických situací. Zpravidla je způsobují prudké přívalové deště, jejichž intenzita je 

velká, značně proměnlivá, nebo se jedná o dlouhotrvající vydatné dešťové srážky. 

K povodním může docházet i v zimním období, kdy nastává náhlé tání sněhu, nebezpečné 

chody ledů, nebo případech, kdy je půda ještě promrzlá a povrchový odtok je značný. [5] 

Povodněmi se rozumí 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. [1] 

3.1 Rozdělení povodní: 

Povodně se dají rozdělit na přirozené a zvláštní. Takto je možné povodně rozdělit 

podle způsobu jejich vzniku. 

Přirozené povodně 

 

Přirozená povodeň je povodeň způsobená přírodními jevy. Přirozené povodně lze 

rozdělit na zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci 

s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích a propagují 

se dále i v nížinných úsecích velkých toků. [4] 

 

Základní příčiny přirozených povodní: [5] 

 

Při vzniku přirozených povodní jsou v naprosté většině případů rozhodující 

hydrologické příčinné jevy na území České republiky. Tyto příčiny jsou:  

 

 Náhlé nebo intenzivní dešťové srážky 

 Dlouhotrvající dešťové srážky 

 Tání sněhu, ledu 

 Souběh dešťových nebo sněhových srážek s táním 

 Náhlé nahromadění ledů, dřeva a podobného materiálu v korytě, kde tvoří 

překážku odtoku 
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Zvláštní povodně 

 

Do této kategorie povodní patří povodně, které jsou zapříčiněny umělými vlivy, což 

jsou situace, které mohou nastat na vodních dílech vzdouvajících vodu. [7] 

A to zejména při narušení tělesa vzdouvajícího vodního díla, poruše hradících konstrukci 

výpustných zařízení vodního díla nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska 

bezpečnosti vodního díla. [4] 

 
Obrázek 1 : Rozdělení povodně, zdroj: vlastní 

 

4. Stupně povodňové aktivity 
 

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na 

směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na 

vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu 

uvedené v příslušném povodňovém plánu. [1] 

  

První stupeň povodňové aktivity (stav bělosti) 

 

První stupeň povodňové aktivity nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 

pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje se věnovat zvýšenou pozornost vodnímu 

toku, nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. 

Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly 

vést ke vzniku zvláštní povodně [8] 
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Druhý stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) 

 

Druhý stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené 

povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných 

jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové 

orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na 

zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového 

plánu [8] 

 

Třetí stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) 

 

Třetí stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 

ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně 

se zahájením nouzových opatření. Provádějí se také zabezpečovací a podle potřeby záchranné 

práce nebo evakuace. [8] 

5. Opatření k ochraně obyvatelstva 
 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plněni úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatřeni k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku [9]. 

Konkrétní opatřeni v této oblasti jsou, zahrnuty do plánů konkrétních činností jako 

součást havarijního plán kraje. [9;11;12] 

 

Jedná se o tyto plány: 

 varování 

 vyrozumění 

 traumatologický 

 ukrytí 

 individuální ochrany 

 evakuace 

 nouzového přežití 

 monitorování 

 pohotovostní plán veterinárních opatření 
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 veřejného pořádku a bezpečnosti 

 ochrany kulturních památek 

 hygienických a protiepidemických opatření 

 komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky 

 odstranění odpadů 

 

Z uvedených plánu se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména 

varování, vyrozumění, evakuace a nouzové přežití, na které se blíže zaměřím. 

 

5.1 Varování 

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. [2] 

Za jeden ze základních způsobů varování obyvatelstva je považováno vyhlášení 

varovného signálu prostřednictvím koncových prvků varování jednotného systému varování. 

Varovné informace mohou mít i formu mluveného slova, piktogramů, textů nebo 

kombinovanou formu.  

Hlavními prostředky pro vyhlášení varovných signálů jsou poplachové rotační sirény, 

elektronické sirény a další zařízení s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy)  

 

Varovné signály [3] 

 

Všeobecná výstraha  

 je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. 

 Je charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény 

opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. 

 

Obrázek 2 : Všeobecná výstraha - rotační siréna, zdroj: [6] 
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Obrázek 3: Všeobecná výstraha - elektronická siréna, zdroj: [6] 

 

Požární poplach 

Požární poplach je v této práci uváděn jen pro doplnění a ucelení informací. 

 Je určen pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů 

 

Obrázek 4: Požární poplach - rotační siréna, zdroj: [6] 

 

 

Obrázek 5: Požární poplach - elektronická siréna, zdroj: [6] 

Zkušební tón 

 Je určen pro přezkušování jednotného systému varování a vyrozumění 

 

Obrázek 6: Zkušební tón - elektronická siréna, zdroj: [6] 
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Tísňové informování 

Tísňové informování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečujících bezprostředně po zaznění varovného signálu předání 

informací o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví 

a majetku. [2] 

Informování obyvatelstva organizuje a za obsah informací zodpovídá ten, kdo nařídil 

varování obyvatelstva daného území. [3] 

 

Zodpovědnost za varování 

Zodpovědnost za varování je stanovena v těchto následujících právních dokumentech: 

 

 Za varování jsou dle [9] odpovědni: 

- HZS kraje při zabezpečeni záchranných a likvidačních prací 

- obecní úřad při výkonu statní správy 

- starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací 

- právnická nebo podnikající fyzická osoba vůči svým zaměstnancům 

 Za varování jsou dle [1] odpovědni: 

- zabezpečující povodňové orgány obcí u právnických a fyzických osob v 

územním obvodu obce s využitím jednotného systému varováni 

5.2 Vyrozumění 

Vyrozumění lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události složkám integrovaného záchranného systému, orgánům územní 

samosprávy a státní správy, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle 

havarijních nebo krizových plánů. [3] 

Hlavním účelem vyrozumění je co nejrychleji zaktivovat osoby určené pro řízení a 

provádění preventivních opatření nebo opatření k odstraňování následků mimořádných 

událostí a řešení krizových situací. 

Lze definovat tyto typy vyrozumění: [3] 

 vyrozumění a povolání složek IZS k provedení konkrétního zásahu 

 vyrozumění osob 

 vyrozumění orgánů a organizací 
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5.3 Evakuace 

Evakuace obyvatelstva je jedním ze způsobů kolektivní ochrany obyvatelstva. Jedná 

se o souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků (strojů, zařízení a materiálu), v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na 

jiné území. [11] 

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby mimo pracovníků, 

kteří se podílejí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají v ohroženém 

prostoru jinou neodkladnou činnost. 

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí na: [3;2] 

 evakuaci objektovou 

- zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné nebo malého počtu obytných osob 

- rozhodnutí o provedení evakuace přísluší pracovníkům, oprávněným ze zákona o požární 

ochraně nebo ze zákona o Policii České republiky 

- tito pracovníci jsou odpovědni za účelnost a úspěšné provedení evakuace 

 evakuaci plošnou 

- zahrnuje evakuaci obyvatelstva části či celého urbanistického celku, případně většího 

územního prostoru 

- rozhodnutí o provedení evakuace přísluší představitelům státní správy a samosprávy, 

oprávněným podle zákona o krajských úřadech, zákona o obcích a zákona o obraně 

 evakuaci všeobecně 

- podléhají všechny kategorie osob (veškeré obyvatelstvo) 

 evakuaci částečné 

- podléhají některé nebo všechny následující kategorie osob: 

 děti do 6 let s individuálním doprovodem 

 děti od 6 let do 15 let se společným doprovodem 

 pacienti zdravotnických lůžkových zařízení 

 osoby přestárlé a osoby tělesně postižené 

Z hlediska doby trvání se evakuace obyvatelstva dělí na: [3] 

 evakuaci krátkodobou 

- ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova 

- nezabezpečuje se náhradní ubytování a nouzového přežití 

 evakuaci dlouhodobou 

- vyhlašuje dlouhodobý pobyt mimo domov 

- je nutno zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu zabezpečit základní životní 

potřeby popřípadě opatření k zajištění ukrytí a individuální ochrany 
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5.4 Nouzové přežití 

 

Součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostí, nebo 

krizových situacích je nouzové přežití obyvatelstva, jeho zásobování potravinami, pitnou 

vodkou, hygienickými potřebami, na poskytování nouzových základních služeb na 

zabezpečení nouzových dodávek energii a na organizování humanitární pomoci [3] 

Opatření nouzového přežití zpravidla navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého 

území nebo jsou realizována přímo v zóně havarijního plánování, prostoru mimořádné 

události nebo krizové situace. [7] 

 

Opatření nouzového přežití obyvatelstva:  

Jsou to opatření mající za účel zabezpečit nouzové přežití obyvatelstva a zajistit tak 

základní potřeby postiženého obyvatelstva k překonání mimořádných situací a krizových 

stavů. Patří mezi ně: 

 nouzové ubytování,  

 nouzové zásobování základními potravinami,  

 nouzové zdroje pitné vody,  

 nouzové zásobování pitnou vodou,  

 nouzové základní služby obyvatelstvu,  

 nouzové dodávky energií,  

 organizování humanitární pomoci 

[12] 

Nouzové ubytování 

 

 Nouzové ubytování zpravidla zahrnuje organizaci a poskytování nouzového ubytování 

v předem stanovených objektech, vytipování prozatímních zařízení a umísťování osob ve 

stanovených prostorech, v prozatímních přístřešcích, úkrytech, v pojízdných zařízeních a 

vedení přehledu o ubytovaných. [2] 

V místech ubytování se určí pracovníci, kteří zabezpečí: [3]  

 zpracování seznamu ubytovaných a jejich předání 

 stanovený režim a pořádek na ubytovně 

 řešení všech otázek spojených se zabezpečením ubytovaných 

 vzájemnou informovanost krizového štábu a evakuovaných osob o aktuální situaci 
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Nouzové zásobování potravinami 

 

 Po vyhlášení krizového stavu mohou být stanovena regulační opatření v zásobování 

obyvatelstva ke zmírnění dopadů krizových situací na obyvatelstvo a národní hospodářství 

v období nedostatečného zásobování z obvyklých zdrojů. [3] 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

 

 Zásobování pitnou vodou se provádí se na celém území ČR, v kterémkoli území 

postiženém MU nebo KS po nezbytně nutno dobu, potřebnou pro obnovení funkce běžného 

zásobování pitnou vodou. 

Při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou se zabezpečuje nezbytné množství vody 

požadované jakosti v rozsahu: 

 pro první dva dny 5 litrů na osobu a den 

 pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den, s tím, že se nouzové zásobování vodou 

zahajuje do pěti hodin po vyhlášení krizového stavu 

[3]  

Nouzové dodávky energii 

 

Nouzové dodávky energii obsahují zabezpečení nouzových dodávek energií pro 

důležité objekty v postižených územích. Jedná se o elektrickou energii, plyn a tepelnou 

energii. 

Nouzové základní služby obyvatelstvu 

 

Nouzové základní služby obyvatelstvu mají za účel okamžitě a hromadně uspokojit 

denní potřeby postižených obyvatel. 

 

Nouzové základní služby zahrnují: 

 

 poskytování informací o situaci a přijímaných opatřeních 

 zdravotnické služby 

  sociální služby 

 Hygienické služby 

 Veterinární služby 

 Poštovní a spojové služby 
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 Dopravní služby 

 Technické služby 

 Opravárenské služby 

 Prádelny a čistírny 

 Pohřební služby 

 Zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem, přikrývkami, prostředky osobní hygieny a 

denní potřeby 

Organizování humanitární pomoci 

 

Humanitární pomoc je využívaná k uspokojování základních životních potřeb 

obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí nebo krizovou situací s cílem zlepšit životní 

podmínky a zmírnit utrpení obyvatelstva. V České republice se potřebnost efektivní 

humanitární pomoci prokázala především při povodních v roce 1997 a 2002   [2] 

 
Formy humanitární pomoci: [3]  

 

Formy humanitární pomoci jsou poskytovány státní správnou a samosprávou ve spolupráci s 

církevními, humanitárními a charitativními organizacemi v těchto několika formách. 

 materiální pomoc 

 finanční pomoc 

 psychologická pomoc 

 náboženská pomoc 

6. Opatření k ochraně před povodněmi 
 

Ochranou před povodněmi se rozumí souhrnná opatření, která mají předcházet a zamezit 

ohrožení zdraví, životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních je 

prováděna především systematickou prevencí, zvyšováním zadržovacích schopností povodí a 

ovlivňováním průběhu povodní. [4] 

Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení KS 

krizovými plány. [10] 
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6.1 Rozdělení  

Ochrana před povodněmi se dá rozdělit na tři části 

 

Přípravná opatření: 

Přípravná opatření slouží k zabezpečení ochrany před možností vniku povodní. Tato 

opatření jsou jedna z nejdůležitějších opatření, kterými můžeme se připravit na povodňovou 

hrozbu a zcela zabránit, nebo alespoň omezit nežádoucím účinkům, které mohou být 

povodněmi způsobeny.   Mezi opatření patří: 

 Stanovení záplavových území 

 Vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity 

 Povodňové plány 

 Povodňové prohlídky 

 Příprava předpovědní a hlásné služby 

 Vyklizení záplavových území 

 Příprava účastníků povodňové ochrany 

 

Opatření během povodně: 

 

Mezi opatření prováděnými během povodně patří tyto činnosti:  

 

 Činnost předpovědní povodňové služby 

 Činnost hlásné povodňové služby 

 Varování obyvatel při nebezpečí povodně 

 Řízení hlídkové služby 

 Řízené ovlivňování odtokových poměrů 

 Povodňové zabezpečovací práce 

 Povodňové záchranné práce 

[10] 

Opatření po povodni: 

Opatření po povodni jsou realizována pro nasbírání podkladů, které poslouží pro analýzu 

povodňového zabezpečení a slouží jako důležitý zdroj informací při aktualizaci tohoto 

zabezpečení. Opatřeními po povodni se rozumí tyto práce:   

 

 Dokumentační práce 

 Vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých škod, příčin negativně ovlivňujících 

průběh povodně, účinnost přijatých opatřené a návrh na úpravu povodňových opatření 
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Obrázek 7: Rozdělení protipovodňových opatření, zdroj: vlastní 

6.2 Stanovení záplavových území 

 

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu 

přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce 

vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost 

zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí 

povodí. [1] 

6.2.1 Rozdělení přirozeného záplavového území  

Tyto přirozené záplavové území se dělí dle pravděpodobnosti výskytu povodně a 

nebezpečnosti povodňových průtoků na: 

 

 Aktivní průtočnou zónu, která je částí přirozeného záplavového území, do kterého je 

při povodních soustředěna rozhodující část celkového povodňového průtoku (k takto 

vymezené zóně se přistupuje jako k zóně přísné regulace) 

 

 Pasivní průtočnou zónu, která je částí standardního přirozeného záplavového území a 

je při povodni zaplavena vodou, která jí protéká nízkou rychlostí, mnohdy mezi 

různými překážkami. Podíl povodňového průtoku převedeného touto zónou je 

zanedbatelný a k takto vymezené zóně se přistupuje jako k zóně obecné regulace 

 

 Historickou průtočnou zónu, která zahrnuje historické záplavové území, pokud se 

zde nevyskytuje aktivní průtočná zóna. K takto vymezené zóně se přistupuje jako 

k zóně opatrnosti 

[5] 
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6.2.2 Aktivní průtočná zóna 

 

V této zóně je se nesmí umísťovat stavby s výjimkou vodohospodářských děl, jimiž se 

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

povodněmi nebo jinak souvisí s vodním tokem, případně zlepšují odtokové poměry, a dále 

liniové stavby dopraní technické infrastruktury. 

O případném odstraňování staveb z aktivní průtočné zóny rozhodují povodňové orgány. 

 

Dále se zde nesmí: 

 

 Těžit nerosty a zeminu, provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod 

 Skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 

 Zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky 

 Zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení  

[1] 

6.2.3 Pasivní průtočná zóna 

 

Je taková zóna, ve které je povoleno rekonstruovat a modernizovat stávající stavby.  

Umísťovat nové stavby s rámci současně zastavěného území lze v tomto území jen v oblasti 

bytové výstavby – místní občanskou vybavenost a s tím související technickou infrastrukturu, 

pokud hloubka vody při návrhové povodni nepřesáhne v místě stavby 0,5m 

 

Nesmí zde být umísťovány: 

 Objekty průmyslové výroby a zemědělské výroby 

 Sklady látek škodlivých vodám 

 Čerpací stanice pohonných hmot 

 Skládky odpadů včetně vrakovišť 

 Zařízení k výkupu, skladování nebo zpracování nebezpečných odpadů nebo jiných 

druhotných surovin spadajících pod skupinu látek škodlivých 

[1] 

6.3 Hlásný profil 

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

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

 základní hlásné profily kategorie A, jejichž provozovateli jsou ČHMÚ nebo Povodí 

 doplňkové hlásné profily kategorie B, jejichž provozovateli mohou být i obce 

            s rozšířenou působností 

 pomocné hlásné profily kategorie C, jejichž provozovatelé jsou obce nebo vlastníci 

           ohrožených objektů         [14] 

6.4 Vodočet 

Někdy nazývaná vodočetná lať, je základním vybavením hlásného profilu, který 

umožňuje sledování vodní hladiny na stupnici. Jeho sledování má na starosti hlásná 

povodňová služba. 

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

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

svahu, který je upraven a vyrovnán do jednotného sklonu.  

6.5 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. 

6.6 Hlásná povodňová služba 

Hlásná služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před 

povodněmi o vývoji povodňové situace a o přijatých opatřeních. 

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro 

správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před 

povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v 

případě potřeby hlídkovou službu.         [1] 

6.7 Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní povodňovou službu vykonává dle zákona č. 254/2001 Sb. Český 

hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí. Úkolem předpovědní 

povodňové služby je předem včas upozornit na možnost výskytu povodně, za povodně pak 

předpovídat velikost povodňových průtoků a čas jejich kulminace.  
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6.8 Povodňové zabezpečovací práce 

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření, prováděná zpravidla během 

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. Provedení zabezpečovacích prací nařizuje a koordinuje 

povodňová komise          [1] 

6.9 Povodňové záchranné práce 

Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná během 

povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů 

a majetku. Zejména se jedná o ochranu a evakuaci obyvatelstva z těchto postižených území, 

zajištění péče o ně po nezbytně nutnou dobu a zachraňování majetku a jeho přemístění mimo 

ohrožené území.          [1] 

6.10 Dokumentační a vyhodnocovací práce 

Jejich účelem je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, 

o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o 

jiných okolnostech souvisejících s povodní.  

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český 

hydrometeorologický ústav. 

Vyhodnocení povodní 

Provádí povodňový orgán v případě, že při povodni byl vyhlášen stupeň povodňové 

aktivity, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce 

Zprávu zpracují orgány do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších 

dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení 

povodně. 

Zpráva o povodni obsahuje: 

 rozbor příčin a průběh povodně 

 posouzení účinnosti provedených opatření 

 věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod 

 návrhy na opatření pro odstranění následků povodně     

[1] 
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6.11 Povodňové prohlídky 

 

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech nebo 

v záplavových územích nebo objektech či zařízeních ležících v těchto územích nejsou 

překážky, které by mohly zvýšit nebezpečí vniku povodně, nebo zvýšit vznik škodlivých 

následků. Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových 

plánů, a to nejméně jednou ročně.  

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.        [1] 

     

7. Uspořádání řízení ochrany před povodněmi 
 

Za řízení ochrany před povodněmi jsou ve své působnosti odpovědny povodňové orgány. 

Tyto orgány ve své působnosti řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků 

ochrany před povodněmi.   

7.1 Povodňové orgány 

 

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany 

před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci 

a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím 

bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních 

účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí 

povodňovými plány. [4]                                                                                                                                                     

7.2 V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:  

 

V období mimo povodeň zahrnují činnosti povodňových orgánů přípravu a plánování na 

povodňové situace 

 Orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí 

 Obecní úřady s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí 

stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 Krajské úřady 

 Ministerstvo životního prostředí       [1] 
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7.3 V období po dobu trváni povodně  

Povodňové orgány mohou v době trvání povodně činit opatření a vydávat operativní 

příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi. 

V období po dobu trvání povodně jsou povodňovými orgány:  

 

 Povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí 

 Povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové 

komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 Povodňové komise krajů 

 Ústřední povodňová komise 

[1] 

 
Obrázek 8: Členění povodňových orgánů, zdroj: vlastní 

 

Povodňové komise 

Povodňové komise zřizují povodňové orgány jako své výkonné složky k plnění 

mimořádných úkolů v době povodně. 

Povodňové komise mohou k plnění svých operativních úkolů vytvářet pracovní štáby. 

V době povodně, která svým rozsahem přesáhne územní obvod povodňového orgánu nižšího 

stupně, nebo v případech, kdy povodňový orgán nižšího stupně nestačí vlastními silami 

a prostředky činit potřebná opatření a není vyhlášen krizový stav, převezme řízení ochrany 

před povodněmi povodňový orgán vyššího stupně s tím, že oznámí datum a čas převzetí, 

rozsah spolupráce. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné a provádějí ve své územní 

působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým 

orgánem nebo podle jeho pokynů. [13] 
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Obecní rada 

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních 

obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi obce, jinak tuto činnost zajišťuje 

obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je její starosta 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem vnitra vymezilo ucelená 

povodí. Ucelená povodí jsou vymezena povodím hlavních toků řek a územní působností 

povodňových komisí ucelených povodí. Předsedou povodňové komise uceleného povodí je 

hejtman kraje, v jehož územní působnosti ucelené povodí nebo jeho převážná část leží. 

 

Ústřední povodňová komise 

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda, která též schvaluje její statut. Předsedou 

komise je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra. [7] 

 V případě vyhlášení krizových stavů podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a změně některých zákonů, přecházejí oprávnění a povinnosti povodňových orgánů na místně 

příslušné orgány krizového řízení, ÚPK se stává součástí Ústředního krizového štábu. 

Ostatními účastníky povodňové ochrany, podílející se na ochraně před povodněmi v daném 

území jsou zejména: 

 Správci významných vodních toků 

 Správci drobných vodních toků 

 Vlastníci nebo správci objektů na vodních tocích 

 Hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany 

 Útvary Policie ČR 

 Složky Armády ČR 

 Orgány ochrany veřejného zdraví 

 Organizace pověření prováděním technicko - bezpečnostního dohledu na 

vodních dílech 

 Další subjekty, které mohou pomoci (dopravními prostředky) 

 



 

26 

 

8. Povodňové plány 
 

Povodňové plány obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o 

vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu 

zabezpečovacích prací, dále obsahují 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 a stanovené 

směrodatné limity stupňů povodňové aktivity 

8.1 Členění povodňových plánů 

 

 Povodňové plány obcí 

 Povodňové plány obcí s rozšířenou působností 

 Povodňové plány správních obvodů krajů 

 Povodňový plán České republiky 

8.2 Dělení obsahu povodňových plánů: 

 

 Věcná část  

 

- zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého   

      objektu, obce, uceleného povodí nebo jiného územního celku 

 

 Organizační část  

 

- Zahrnuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před 

povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně 

organizace hlásné a hlídkové služby 

 

 Grafickou část 

 

- Obsahuje zpravidla mapy, plány na kterých jsou zakresleny zejména 

záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily a 

informační místa 

 

[1] 



 

27 

 

9. Zhodnocení získaných poznatků 
 

Po prostudování širokého spektra odborné literatury a legislativních dokumentů, která se 

zabývá ochranou obyvatelstva, a území postiženého povodněmi jsem dospěl k závěru, že 

ochrana obyvatelstva ve smyslu ochrany proti povodním je jakýsi neustálý koloběh příprav 

k zabráněním či ke snižováním negativních účinků povodní, jejich zdolávání tzn. záchranných 

a likvidačních prací, organizování nouzového přežití obyvatelstva a obnově území po těchto 

negativních účincích povodní. 

 

Obrázek 9: Koloběh ochrany obyvatelstva, zdroj: vlastní 

 

Paradoxně jsou poznatky po povodních jedním z nejlepších nástrojů, jak posílit přípravu 

na tyto přírodou i člověkem vyvolané katastrofy. Proto je nutné tyto poznatky v co možná 

nevyšší míře shromažďovat, následně vyhodnocovat možná zlepšení na přípravu, zdolávání, 

či obnovu a následně je úspěšně aplikovat a vytvářet tak stále vyšší standardy ochrany. 

Dle mého názoru je hlavní přípravná fáze, která nám dává největší šanci a prostor na 

zabránění, či co možná největšího snížení negativních účinků povodní, jak na životy, či zdraví 

obyvatelstva, tak na jejich majetku a území ve kterém žijí. Také je dle mého názoru důležité 

co možná největší informovanost obyvatelstva o postupech při varování a zásadách při 

evakuaci z postiženého území. Proto by dle mého názoru měla města, která by mohla být 

ohrožena povodněmi mít minimálně na svých webových stránkách zobrazeny zásady chování 

při povodni, tak aby každý občan mohl být na tuto situaci připraven a mnohdy by to ušetřilo 

práci a čas složkám podílejících se na záchranných a likvidačních pracích. Ovšem to je dle 

mého názoru jen základ. Ideálně by se měly tyto zásady a postupy vytisknout do formátu 

informativních brožur a následně laminovat a distribuovat ideálně do každé domácnosti a tím 
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zvyšovat informovanost a připravenost občanů na tyto situace. Další činnost, která může 

zachránit životy obyvatelstva je provádění taktických cvičení k prověřování schopnosti 

zvládat situace z prostředí povodňové problematiky.  

 

 

10. Vlastní návrh zásad ochrany měst, obcí a občanů 
 

Vzhledem k tomu, že jsem občanem města Rožnova pod Radhoštěm, kterým protéká řeka 

Bečva, která v minulosti i v posledních letech bývá zdrojem rizika tvorby povodní, chci se 

proto v této části zaměřit na ochranu takovýchto měst, obcí a pokusit se vytvořit stručný návrh 

požadavků, které se budou zaměřovat na ochranu pře účinky povodní. 

 

Návrh zásad ochrany měst, obcí a občanů ohrožených povodněmi 

Při tvorbě tohoto návrhu zásad na ochranu měst, obcí a občanů jsem nejprve prostudoval 

odbornou literaturu, která se touto problematikou zabývá, a na základě ní jsem se pokusil 

sestavit vlastní návrh, ve kterém jsem naznačil dle mého názoru základní kroky a požadavky, 

které je potřeba provést při řešení zabezpečení ochrany.  

 

1. Provést základní analýzu území 

- Stanovit prvky zranitelnosti  

 ujasnit si co je potřeba chránit 

 stanovit způsob ochrany 

- Stanovit prvky ohrožení  

 zhodnocení historických povodní na území 

 analýza přírodních podmínek na území 

 vytipování dalších možných příčin, které by mohly mít negativní 

vlivy na průběh povodní 

- Prověření účinnosti a dostatečného plnění stávajících ochranných opatření  

 Aktualizace povodňových plánů 

 Aktualizace systému varování 

 Provádění taktických cvičení 
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2. Stanovení záplavových území 

- Zaměření se na území s ohrožením vzniku povodní 

 Stanovit aktivní průtočnou zónu a omezení v ní 

 Stanovit pasivní průtočnou zónu a omezení v ní 

3. Stanovení protipovodňových opatření  

- Preventivní – opatření před povodněmi 

- Operativní – opatření realizována v průběhu povodní 

 

Tento návrh je potřeba chápat jako základní členění, který je nutno v rámci specifik každého 

území doplnit o analýzu a na základě níž by se tento návrh mohl rozvést ho co možná 

nejmenší detailů a sladit je s legislativními požadavky a vytvořit tak co možná nejúčinnější 

systém pro ochranu životů, zdraví a majetku obyvatelstva.  
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11. Závěr 
 

V této práci jsem se snažil popsat požadavky na ochranu obyvatelstva v souvislosti 

s povodňovou problematikou. V první části jsem charakterizoval povodně a jejich rozdělení a 

také popsal stupně povodňové aktivity. V další části jsem popsal, jak jednotlivé opatření 

k ochraně obyvatelstva, tak opatření k ochraně před povodněmi, a také jsem popsal 

uspořádání řízení před povodněmi.  

Následně jsem provedl zhodnocení získaných poznatků na základě mnou prostudované 

literatury, ve které jsem se pokusil popsat problematiku ochrany obyvatelstva a interpretoval 

možné návrhy na zlepšení. Na závěr jsem vytvořil vlastní návrh na ochranu měst, obcí a 

občanů v nich žijících před účinky povodní, který slouží, jako takové základní členění které 

může napomoci k vytvoření komplexní ochrany. 

Prací jsem došel k závěru, že ochrana nemůže být absolutní, ale může se i díky 

poznatkům z nedávných i historických povodní zdokonalovat a tím obyvatelstvu poskytnout 

co možná největší možnost překonat mimořádnou událost s co možná nejmenšími ztrátami. 

Je nezbytné, aby byla ochrana obyvatelstva komplexní a bylo na ni vynaloženo dostatečné 

množství finančních prostředků, aby se mohla i nadále rozvíjet a modernizovat.  

Tato bakalářská práce může být využita jako studijní materiál pro osoby zajímající se 

o problematiku ochrany obyvatelstva v souvislosti s povodní. 
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