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Bakalářská práce pojednává o problematice protipovodňové ochrany. Analyzuje současný 

stav, kde se zaměřuje především na požadavky vycházející z evropské direktivy. Výstupem 

práce je porovnání současného systému protipovodňové ochrany v České republice            

a v zahraničí.  
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Úvod  

Povodně jsou v současné době nejvíce obávanou hrozbou nejen na území České 

republiky. Mimo nemalých škod přinášejí především ztráty na životech, mají negativní 

dopady na životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Negativní účinky 

povodní je třeba omezit, nejlépe zcela minimalizovat. Je ale známo, že absolutní 

protipovodňovou ochranu není možno zabezpečit. Lze však eliminovat negativní následky 

povodní na přijatelnou úroveň. Účelem protipovodňových opatření je v první řadě ochrana 

životů a zdraví osob, dále pak ochrana majetku, životního prostředí, kulturního dědictví 

a hospodářských aktivit. Opatření k ochraně před povodněmi představují dílčí části tvořící 

celek v podobě efektivní protipovodňové ochrany. K dosažení efektu protipovodňové 

ochrany je třeba realizovat daná opatření ve správné míře a na správném místě.  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému protipovodňové 

ochrany. Cílem práce je vytvoření studie srovnávající současný stav protipovodňové 

ochrany v České republice a v zahraničí.  

Nejprve bude třeba vymezit problematiku aktuální situace. Současný stav ochrany 

před povodněmi je koncipován ve smyslu evropské direktivy. Text bude tedy zaměřen na 

vybraná protipovodňová opatření. Zejména se bude jednat o ta opatření, která začala být 

realizována v souvislosti s evropskými směrnicemi zabývajícími se ochranou před 

povodněmi a ochranou vod.  

Vybrané aspekty protipovodňové ochrany, řešené v poslední době a další aspekty, 

budou analyzovány na území České republiky a území vybraných států. Výstupem 

provedené analýzy bude interpretace dosažených poznatků, jejich shrnutí, porovnání 

a zdůvodnění. 
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1 Rešerše  

Provedenou rešerši je možno rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří odborné 

texty pojednávající o dané problematice. Právní předpisy, které věcně souvisí 

s problematikou ochrany před povodněmi v podmínkách České republiky, spadají do druhé 

skupiny. V této části se nachází i evropská směrnice, od níž se odvíjí ostatní právní 

předpisy. Výčet těchto předpisů a dalších důležitých právních předpisů souvisejících 

s řešenou problematikou obsahuje Příloha 1. 

 

Rešerše odborných textů  

 

ADAMEC, Vilém et al. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva [1] 

Obsahem publikace je problematika protipovodňové ochrany a ochrany 

obyvatelstva postiženého povodněmi se zaměřením na záchranářské činnosti 

a management povodní. Pozornost je věnována i technickým prvkům protipovodňové 

ochrany a ochraně vodních zdrojů před následky povodní. 

 

ČAMROVÁ, Lenka; JÍLKOVÁ Jiřina. Povodně v území: institucionální 

a ekonomické souvislosti [5]  

Publikace se zabývá příčinami povodní, povodňovými škodami a povodňovým 

rizikem. Dále řeší protipovodňová opatření a jejich efektivitu, institucionální zabezpečení 

ochrany před povodněmi a problematiku územního plánování v souvislosti s povodněmi.  

 

KONVIČKA, Miloslav. Město a povodeň: Strategie rozvoje měst po povodni [18] 

Jedná se o strategii rozvoje měst po povodni, která vychází ze zkušeností s povodní 

v roce 1997. Je zaměřena na analýzu problematiky povodní a ochrany před nimi, pozornost 

věnuje městům ohrožených povodněmi a strategii urbanistického rozvoje měst.  

 

KOVÁŘ, Milan. Ochrana před povodněmi [19] 

Publikace věnuje pozornost přirozeným a zvláštním povodním a ochraně před nimi. 

Zabývá se i povodňovými plány, likvidací škod vzniklých při povodni a vymezuje činnost 

integrovaného záchranného systému při povodních.  
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Rešerše právních předpisů  

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [47] 

Zákon řeší postavení a působnost složek integrovaného záchranného systému, 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při přípravě na mimořádné 

události  a způsob organizace záchranných a likvidačních prací.  

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [48] 

Právní předpis vymezuje orgány krizového řízení a jejich úkoly a působnost při 

přípravě na krizové situace, jejich řešení, při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost 

za porušení těchto povinností. Definuje pojmy jako krizové řízení, krizová situace, stav 

nebezpečí.  

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách [49] 

Obsahem zákona je úprava právních vztahů k povrchovým a podzemním vodám, 

vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění 

trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky 

povodní  a sucha. 

 

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

jinou pohromou [50] 

V zákoně je zakotven postup při vyžadování státní pomoci, odstraňování škod 

v území postiženém živelní nebo jinou pohromou při narušení základních funkcí území 

a možnost financování těchto škod.  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik [40] 

Tento předpis představuje doplňkovou směrnici k evropské Rámcové směrnici 

o vodní politice, ke které stanovuje rámec pro vyhodnocování a zvládání povodňových 

rizik. Pro vyhodnocování má sloužit nástroj v podobě map povodňového nebezpečí a map 

povodňových rizik. Stanovuje také postupy a cíle, za účelem zlepšení úrovně 

protipovodňové ochrany.  
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2 Analýza současného stavu 

Pojem protipovodňová ochrana zahrnuje širokou škálu opatření realizovaných za 

účelem předcházení a zamezení škodám při povodních na životech a majetku občanů, 

společnosti a životním prostředí.  

V současné době je ochrana před povodněmi chápána jako činnosti a opatření 

k předcházení a zvládnutí povodňového rizika
1
, tedy činnosti a opatření tvořící 

management povodňových rizik. Cíle ochrany jsou založeny na přijatelné úrovni 

povodňového rizika. Té má být dosaženo především systematickou prevencí, zvyšováním 

retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní. Nejvhodnější je však provést 

vhodný poměr kombinace těchto opatření [30]. 

Při realizaci protipovodňových opatření je třeba vycházet ze zkušeností minulých 

povodní, které způsobily ztráty na životech a nemalé škody. Různé druhy povodní mají 

odlišné charakteristiky, tím pádem i průběh a následky nejsou stejné. Z tohoto důvodu se 

i způsob snižování rizika může lišit v závislosti na druhu povodně.  

Katastrofální povodně z roku 1997, které postihly většinu států střední Evropy, byly 

důkazem toho, že stávající přístup byl nedostatečný a bylo třeba jej změnit. Tato povodeň 

byla impulsem pro dlouholetý proces změn, počínající legislativou na mezinárodní úrovni 

až po současný stav, který je však neustále v pohybu.  

Díky této „iniciační události“ přichází v roce 2000 v platnost Směrnice evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnosti 

Společenství v oblasti vodní politiky [39] (dále jen „Rámcová směrnice“).  Jejím, ne však 

hlavním, účelem je pouze přispět ke zmírnění účinků povodní tím, že vyžaduje 

vypracování plánů povodí pro všechny oblasti povodí. Tato směrnice neupřednostňuje 

omezení rizika a nebere ohled na budoucí změny rizika povodní, způsobené, v současnosti 

velmi obávanou, změnou klimatu. Jejím cílem je dosažení dobrého chemického 

a ekologické stavu v souvislosti se znečištěním vod, způsobeným zejména povodněmi. 

Z toho důvodu na směrnici navazuje Směrnice evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 

ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik [40] (dále jen 

„Povodňová směrnice“). Jejím cílem je omezení povodňových rizik a snížení následků 

povodní v členských státech Evropské unie [34].  

                                                 
1
 § 64 a) zákona č. 254/2001Sb.  
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Směrnice definuje povodeň, kterou se rozumí zaplavení území, které obvykle není 

vodou zaplaveno. Tento pojem zahrnují povodně způsobené řekami, horskými bystřinami, 

občasnými vodními toky ve Středomoří a záplavy z moří v pobřežních oblastech a nemusí 

zahrnovat povodně způsobené kanalizačními systémy
2
.  

Z výše zmíněné povodně z roku 1997 vyplynul fakt, že je třeba vnímat území, na 

němž dojde k povodni, také jako prostor s významným systémem povodí. Jak uvádí 

publikace [5]: „Řešení prevence povodní nemá lokální charakter omezený na území města, 

ale souvisí s koncepcí ochrany před povodněmi celých povodí“.  

Je nutno si uvědomit, že opatření prováděná za účelem ochrany jednoho místa 

mohou mít fatální následky na místě druhém. Je tedy nezbytné provádět efektivní 

protipovodňovou ochranu v podobě propojeného systému a to jak v oblasti povodí, tak 

v oblasti dílčích protipovodňových opatření. Systém současné protipovodňové ochrany 

upřednostňuje jako první krok hodnocení rizik, jakožto jádro celého systému. Celý systém 

je pak nazýván integrovaným řízením povodňových rizik. Obrázek 1 zobrazuje všechna 

opatření, která je nutno zabezpečit, na základě výsledků získaných vyhodnocením 

nebezpečí a rizik, za účelem dosažení efektivní protipovodňové ochrany.  

 

Obrázek 1. Integrované řízení povodňových rizik - upraveno podle [8] 

                                                 
2
 Kapitola 1článek 2 bod 2 Povodňové směrnice 
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Na jedné straně stojí opatření snižující zranitelnost území a na straně druhé je třeba 

zabezpečit opatření, která by redukovala rozsah škod. Bez vzájemné propojenosti to ovšem 

nepůjde.  

Tato opatření jsou rozlišována podle časové návaznosti. Opatření snižující 

zranitelnost bývají prováděna v předstihu před povodní. Do této skupiny patří opatření 

preventivní, opatření zajišťující připravenost a opatření v podobě varování a informování. 

Opatření ke zvyšování odolnosti jsou prováděna při zdolávání povodní. Do této skupiny 

patří zásah, obnova a rekonstrukce. V průběhu všech opatření je nutno zabezpečit průběžné 

provádění analýzy situace a předávání informací.  

2.1 Povodňové riziko  

Riziko je v současné době velmi skloňovaným pojmem nejen v oblasti 

problematiky povodní. Pojem povodňové riziko vysvětlují následující definice:  

Povodňová směrnice [40] jej definuje jako kombinaci pravděpodobnosti výskytu 

povodně a možných nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní 

dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodní
3
.  

Jiná literatura [5] definuje povodňové riziko jako vztah mezi vlastním rizikem 

(nebezpečí povodně) a receptorem (urbanizovaného prostředí). Nulové riziko existuje 

tehdy, chybí-li příčina nebo receptor, anebo mezi nimi neexistuje žádný vztah. Receptor 

(urbanizované území) je charakterizován svou zranitelností. Čím nižší bude tedy 

zranitelnost urbanizovaného prostředí, tím nižší bude míra rizika, neboli ohrožení povodní. 

Smyslem Povodňové směrnice [40] je zvýšení úrovně protipovodňové ochrany na 

úrovni společenství, zaměřené na zvládání povodňových rizik. Systém protipovodňové 

ochrany, který prosazuje, je zaměřen především na účinnou ochranu vycházející 

z podmínek daného povodí. Cíle by tedy měly vycházet z podmínek místních 

a regionálních na daném území. Výsledky implementace této směrnice jsou v podobě 

plánů pro zvládání povodňových rizik, kterým předchází vypracování map povodňového 

nebezpečí a map povodňových rizik. V tomto směru se přikládá velký význam oblastem 

povodí, v nichž by měla být podle směrnice posouzena povodňová rizika. Již Rámcová 

směrnice [39] vyžaduje vypracování plánů povodí k dosažení environmentálních cílů.  

                                                 
3
 Kapitola I článek 2 Povodňové směrnice 
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Povodím se přitom rozumí území, ze kterého povrchový odtok odtéká sítí vodních 

toků a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě vodního toku
4
. Je 

známo, že management rizik není možné oddělit od managementu povodí a povinnosti 

jejich vzájemného souladu.  

Povodňová směrnice [40] ukládá členským státům přijmout vhodná opatření ke 

koordinaci používání Povodňové směrnice a Rámcové směrnice, přičemž se zaměří na 

možnosti zlepšení účinnosti výměny informací a dosažení vzájemné součinnosti a přínosů 

s ohledem na environmentální cíle. Tyto činnosti spočívají zejména v:  

- vypracování prvních map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a jejich 

následné přezkumy,  

- vypracování prvních plánů pro zvládání povodňových rizik a jejich následné 

přezkumy,  

- aktivním zapojení všech zúčastněných stran. 

2.1.1 Předběžné vyhodnocení povodňových rizik 

Cílem předběžného vyhodnocování povodňových rizik je odhadnutí míry 

povodňového nebezpečí v oblastech povodí a identifikace významných povodňových rizik 

v těchto oblastech [34].  

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik může vycházet z dostupných nebo 

snadno odvoditelných informací. Základem jsou mapy GIS znázorňující hranice povodí, 

topografii a využití území. Kromě map zahrnuje vyhodnocení i popis povodní s výrazně 

nepříznivými účinky v minulosti, u nichž je velká pravděpodobnost opakování se 

v budoucnu. Dále je třeba vyhodnotit možné nepříznivé účinky budoucích povodní 

s ohledem na faktory jako je topografie, poloha vodních toků a jejich všeobecné 

hydrologické a geomorfologické charakteristiky, včetně záplavových území, jakožto 

přirozených retenčních oblastí. Je také nezbytné vyhodnotit stávající efektivitu a zohlednit 

vybudovanou protipovodňovou infrastrukturu, polohu obydlených území a oblastí 

s hospodářskou činností. V posledních letech je často diskutováno o obavách 

z klimatických změn, jejichž vlivy na povodně je rovněž třeba zohlednit [17]. 

Po vyhodnocení bude možno určit oblasti s potenciálně významnými povodňovými 

riziky nebo riziky, jež mohou být považována za pravděpodobná [40]. 

                                                 
4
 §2 bod (10) zákona č. 254/2001 Sb. 
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2.1.2 Mapy povodňového nebezpečí  

Mapy povodňového nebezpečí představují grafické rozčlenění záplavového území 

z hlediska povodňového ohrožení [22].  

Mapy zahrnou území, která by mohla být zaplavena podle těchto scénářů:  

- povodeň s nízkou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost opakování 500 let) 

případně i zaznamenaná extrémní povodeň,  

- povodeň se středně vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost opakování 

100 let), 

- povodeň s vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobnost výskytu 20 let). 

 

Pro každý scénář se na mapách povodňového nebezpečí zobrazí rozsah povodně, 

hloubka vody případně výška vodní hladiny, rychlost proudu nebo odpovídající průtok 

vody. Dále se uvedou výseky toků, kde dochází k významnému pohybu sedimentů nebo 

transportu unášených předmětů a tím k ovlivňování průtočnosti koryt a příčných staveb při 

povodních [23]. 

2.1.3 Mapy povodňových rizik  

Mapy povodňových rizik zobrazují plochy jednotlivých kategorií využití území, 

u kterých je překročena míra přijatelného rizika. Zaznačení těchto ploch je pomocí barevné 

škály odpovídající tabulce, stanovené podle individuálních kriterií. Identifikovaná území 

představují exponované plochy při povodňovém nebezpečí, odpovídající jejich vysoké 

zranitelnosti. U těchto ploch je nutné další podrobnější posouzení jejich rizikovosti 

z hlediska zvládání rizika v podobě snížení rizika na přijatelnou míru.  

V těchto mapách se vyznačí souhrnné hodnocení povodňového rizika minimálně 

podle všech výše uvedených scénářů a zahrnující jejich možné nepříznivé následky podle:  

- odhadu počtu potenciálně zasažených obyvatel,  

- druhu hospodářské činnosti v potenciálně ohrožené oblasti,  

- zařízení, která mohou v případě zaplavení způsobit havarijní znečištění,  

- potenciálně zasažených oblastí a oblastí vymezených pro ochranu stanovišť nebo 

druhů, kde zlepšení stavu vod je důležitým faktorem jejich ochrany,  

- potenciálně zasažených kulturních památek, památkových rezervací a památkových  

zón [23]. 
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2.1.4 Plány pro zvládání povodňových rizik  

Plány pro zvládání povodňových rizik by se měly zaměřit na prevenci, ochranu 

a připravenost. Vše by mělo být provedeno při zachování nebo obnovení záplavových 

území. Dále je třeba provádět ochranu opatřeními pro prevenci a omezení škod na: 

- lidském zdraví,  

- životním prostředí,  

- kulturním dědictví,   

- ekonomické činnosti.  

Jednotlivé části plánu je třeba přezkoumávat a v případě potřeby aktualizovat 

s ohledem na pravděpodobné účinky změn klimatu na výskyt povodní. Z toho důvodu je 

stanoven šestiletý plánovací cyklus.  

Důležitá je koordinace těchto plánů a to na úrovni oblasti povodí nebo dané správní 

jednotky. Cílem koordinace je vypracování jediného mezinárodního plánu pro zvládání 

povodňových rizik nebo souboru plánů pro zvládání povodňových rizik koordinovaných na 

úrovni mezinárodní oblasti povodí. Tyto plány se mohou doplnit o podrobnější plány pro 

zvládání povodňových rizik koordinované na úrovni mezinárodních dílčích povodí. Plány 

zohledňují důležitá hlediska, jako jsou náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní. Dále 

zohledňují oblasti s potenciálem zadržet povodně, například přirozená záplavová území. 

Ohled je brán také na environmentální cíle podle Rámcové směrnice, hospodaření s půdou 

a s vodními zdroji, územní plánování, využití území, ochranu přírody, lodní dopravu 

a přístavní infrastrukturu.  

Plány pro zvládání povodňových rizik se tedy zabývají všemi aspekty zvládání 

povodňových rizik, přičemž se v oblasti prevence, ochrany a připravenosti soustřeďují 

zejména na povodňové předpovědi a systémy včasného varování a zohledňují 

charakteristiky povodí nebo dílčího povodí. Dále mohou tyto plány zahrnovat podporu 

udržitelného využívání území, zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu a kontrolované 

zaplavení určitých oblastí, v případě výskytu povodně [40].  

Vypracované plány povodí podle Rámcové směrnice [39] a plány pro zvládání 

povodňových rizik podle Povodňové směrnice [40] pak budou společně tvořit část 

takzvané integrované správy povodí
5
. 

                                                 
5
 Bod (17) Povodňové směrnice 
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2.2 Snižování zranitelnosti území  

Prevence patří do oblasti opatření, jež snižují zranitelnost území. Ve fázi 

protipovodňové prevence je třeba celý proces započít územním plánováním zohledňujícím 

využití území v závislosti na jeho zranitelnosti před povodněmi. Již v procesu územního 

plánování je třeba počítat s možností budování ochranných prvků na daných místech a také 

je třeba brát zřetel na přirozený retenční potenciál těchto míst [18]. 

2.2.1 Územní plánování  

Územní plánování je významný nástroj, který slouží pro řešení funkčního využití 

území, na základě jeho kategorizace dle míry rizika povodní a ochrany před nimi. Jeho 

základním cílem je usměrnění a zmírnění dopadů povodní a snížení povodňových škod. 

Územní plán tedy stanovuje zásady organizace a koordinace rozvoje území, usnadňuje 

umísťování staveb sloužících jako ochrana před povodněmi. Mezi závazné části územně 

plánovací dokumentace patří protipovodňová opatření, stanovení a grafické znázornění 

záplavových území, včetně jejich aktivní zóny [21].  

Orgány územního plánování jsou povinny při vypracování a schvalování územních 

plánů zvážit i potřeby povodňové prevence a povodňové ochrany. Musí brát ohled i na 

společenský požadavek na zachování a obnovu přirozených, resp. vytvoření přírodě 

blízkých podmínek, pro co nejvyšší míru zadržování vody v krajině [51].  

2.2.2 Technická opatření  

Úkolem opatření technického charakteru je zmírnit účinky povodně zachycením 

části jejího objemu, snížením kulminačních průtoků nebo zabráněním rozlivům 

technickými prostředky. K tomu jsou využívány vodní popřípadě suché nádrže, poldry 

a ochranné hráze [41].  

Hrázové systémy jsou nejběžnějšími a historicky nejstaršími prvky ochrany 

urbanizovaných území. Jsou tvořeny ze zemin a stavebních materiálů, které u tekoucích 

vod slouží k ochraně inundačního území před povodní a jsou využívány oproti vzdouvacím 

hrázím pouze při povodni. Mohou být navrženy například jako liniové prvky podél toku 

nebo jako „kruhová ochrana“ [38].  

Základní druhy a dispoziční řešení hrází znázorňuje Obrázek 2. 
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Obrázek 2. Základní druhy ochranných hrází [38] 

Z tohoto obrázku je patrné, jaké druhy ochranných hrází se používají k ovlivnění 

průběhu povodní a způsob jejich umísťování u toků.  

Kromě hrází je na obrázku zaznačen i poldr, další významné opatření 

protipovodňové ochrany. Jedná se o prostor v říčním údolí přilehlý k toku, který po 

naplnění vodou při povodni plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok. Po průchodu 

povodně se poldr zcela vyprázdní, je suchý, a zpravidla se zemědělsky využívá. Jedná se 

o jakousi obdobu suché nádrže. 

Povodňové poldry jsou při povodních cíleně zaplavovány. Na ploše poldru se 

kromě toho nesmí nacházet žádná zástavba ani důležitá infrastruktura. Předpokladem pro 

zřízení povodňového poldru je, aby poblíž vodního toku již existovala hráz. Podle účelu 

použití se zřizují poldry řízené, neřízené, mokré či suché. Řízené poldrové plochy budou 

zaplavovány jen při velkých povodních až krátce před tím, než hladina toku bude 

kulminovat. Řízené poldry jsou účinnější ochranou proti povodním než například 

odsazování hrází. 

K dosažení optimálního využití záchytné kapacity, musí být k dispozici co možná 

nejpřesnější údaje o srážkách a očekávaném vývoji povodňové vlny a další důležité 

hydrologické údaje [27].  
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2.2.3 Opatření přírodě blízkým způsobem 

Opatření přírodě blízkým způsobem mohou být prováděna změnou využívání 

pozemků a změnou ve strukturách krajiny. Cílem je dosažení optimalizace vodního režimu 

krajiny. Lze využít i opatření sloužící k zachování či obnově přirozené retenční 

a akumulační schopnosti krajiny, vodních toků a údolních niv. Dále je přípustné 

i umožnění zaplavení přirozených inundačních území [41]. 

Zvýšení retenčního účinku je možno také realizovat opatřeními v lesnictví, 

zemědělství, infrastruktuře a vodním hospodářství [51]. 

S ohledem na strategii trvale udržitelné povodňové ochrany je třeba hledat pro 

efektivní návrhy preventivních protipovodňových opatření vhodnou kombinaci těchto 

opatření v krajině a technických opatření. Účelem takové kombinace je zvýšení přirozené 

retardace vody v území a ovlivnění povodňových průtoků. Při návrhu těchto opatření je 

třeba vycházet z hydromorfologického mapování říční sítě, z koncepčních studií 

odtokových poměrů   a studií protipovodňových opatření v ucelených povodích. Analýzou 

se zjistí faktory ovlivňující erozní a odtokové poměry s vytipováním ploch a pozemků, 

které jsou zdrojem eroze a povrchového odtoku [30].  

2.3 Snižování rozsahu škod 

Povodňová předpověď je další problematikou, které Povodňová směrnice přikládá 

velký význam. Z předchozího textu vyplynula důležitost údajů o srážkách, očekávaném 

vývoji povodňové vlny, studii srážko-odtokových poměrů a o dalším vývoji hydrologické 

situace. Díky včasné předpovědi a varování může být docíleno zamezení škod 

způsobených povodněmi, ale především ztrátám na životech. V protipovodňové ochraně 

jsou významné předpovědi meteorologického a hydrologického charakteru. 

2.3.1 Meteorologická předpověď 

Meteorologická předpověď v protipovodňové ochraně představuje zejména 

prognózu množství a prostorového rozložení srážek. Meteorologická situace je 

analyzována na základě všech dostupných informací o množství a prostorovém rozložení 

již změřených spadlých srážek. Informace o předpokládaném vývoji meteorologické 

situace reprezentují kvantitativní předpovědi očekávaných srážek vycházejících 

z numerického meteorologického modelování využívajícího dat a informací získaných 

z meteorologických stanic. Výpočet budoucího stavu je prováděn na výkonných 
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počítačích. Získané výsledky je nutno vyhodnotit meteorologem. Výsledky jsou pak 

interpretovány ve formě map a grafů [1].  

2.3.2 Hydrologická předpověď  

Ke sledování hydrologické situace, podávající informace o vodních stavech či 

průtocích a dalších jevech pohybu vody při povodni, slouží výstupy z hydrologických 

předpovědí. Nejčastěji jsou zjišťovány na dobu s předstihem předpovědi až 48 hodin. 

Obrázek 3 popisuje proces získávání hydrologických předpovědí.  

 

Obrázek 3. Schéma hydrologického předpovědního systému – upraveno podle [6] 

Z tohoto obrázku je možno zpozorovat i význam meteorologických předpovědí. 

Jejich výstupy v podobě úhrnů srážek a teploty vzduchu jsou nezbytnými vstupními daty 

pro hydrologické předpovědi. Z hydrologických vstupů jsou to pak data a informace 

o měřených stavech, průtocích v profilech na vodních tocích a manipulacích na vodních 

dílech v povodí. Úloha hydrologa spočívá ve vyhodnocení získaných výsledků 

a v doplňování dat do databáze, například manipulace na vodním díle, informace od 

podniků Povodí a další důležité údaje [14]. 

Hydrologické předpovědi mohu být i manuálního charakteru, ty však nejsou tak 

rozšířené z důvodu krátké doby předstihu predikce a to do 24 hodin. Využívanější jsou 

modelové předpovědní systémy, které zaznamenaly expanzi zejména po povodni v roce 

1997. Jejich výhodou je dosažení delší doby předstihu předpovědi [6].  
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2.4 Shrnutí 

Smyslem kapitoly bylo provedení analýzy současného stavu protipovodňové 

ochrany. Ten je ve fázi dlouhodobé formulace počínající již rokem 2000 v podobě přijetí 

Rámcové směrnice. Další fází bylo přijetí Povodňové směrnice, která bere ohled na 

povodňová rizika s cílem jejich úspěšného zvládání. Snaží se o sjednocení přístupu mezi 

členskými státy v rámci povodí, jakožto uceleného systému, který je třeba chránit co 

nejlépe. Z tohoto důvodu je důležité posouzení a zhodnocení, zda bude dané opatření 

účinné v celé oblasti povodí i za hranicemi státu. Optimální úroveň nastává v podobě 

spojení systému povodí a systému protipovodňových opatření. Dále se usiluje o splynutí 

ochrany před povodněmi s ochranou vod před znečištěním, které spolu úzce souvisí.  

Základem opatření je prevence, která musí být systematická a vhodně 

zkombinovaná s ostatními opatřeními. Zejména s technickými opatřeními a opatřeními 

přírodě blízkými. Důležitý je správný poměr této trojkombinace opatření. Účelem je 

dosažení efektivní protipovodňové ochrany v podobě eliminace ztrát na lidských životech 

a materiálních škod. Dále je žádoucí eliminovat negativní účinky i na životní prostředí, 

kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Do oblasti prevence spadá i proces územního 

plánování, od kterého se odvíjí všechny negativní následky povodní.  

V případě nebezpečí povodně je dobré vědět, jak se bude situace dále vyvíjet. 

Klíčovou úlohu mají meteorologické a hydrologické předpovědi. Díky takovým údajům je 

možné získat důležité informace využitelné v každé fázi protipovodňové ochrany. Tyto 

předpovědi jsou mimo jiné významné pro ovlivňování průběhu povodní technickými 

opatřeními. 

Současný stav protipovodňové ochrany je tedy vnímán ve smyslu provázanosti a to 

jak v rámci jednotlivých dílčích opatření tvořící komplexní systém, tak v rámci povodí. 

Zejména se jedná o mezinárodní oblasti povodí, které je třeba vnímat jako celek, na němž 

jsou a dále budou daná povodňová opatření realizována. Z charakteristik a možností oblastí 

těchto povodí je třeba vycházet při následné realizaci protipovodňové ochrany. Kromě 

zohledňování vlastností daných povodí je nezbytné uvažovat i změny klimatu. Ty mohou 

přispět k potenciálním negativním účinkům povodní do budoucna. 

Protipovodňová ochrana prováděná v současnosti by i do budoucna měla být 

systematická, udržitelná a sjednocená. 
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3 Protipovodňová ochrana v České republice a v zahraničí 

Na základě poznatků z předchozí kapitoly bude v této kapitole provedena analýza 

s cílem zjištění přístupu k protipovodňové ochraně v České republice a jejich sousedních 

státech. Tyto státy jsou vybrány záměrně z důvodu sdílených mezinárodních povodí, na 

nichž je prováděna protipovodňová ochrana a na nichž se prosazuje sjednocení.  

Nejprve bude provedena analýza současného stavu vyplívajícího z Povodňové 

směrnice [40], tedy přístup k povodňovým rizikům. Prvním důležitým krokem je 

promítnutí této směrnice do národní legislativy jednotlivých států. Dále se bude jednat 

o předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Závěr kapitoly bude zaměřen na vybrané 

předpovědní systémy, jakožto klíčová opatření ochrany před povodněmi. Pozornost bude 

věnována i stupňům povodňové aktivity, vymezujícím rozsah nebezpečí a aktivaci 

účastníků ochrany před povodněmi. Jak již vyplynulo z textu, bude pozorováno zejména 

to, zda je systém nějakým způsobem sjednocen. Pro sledování postupu implementace 

Povodňové směrnice slouží Tabulka 1. Body uvedené v této tabulce představují zaměření 

textu kapitoly.  

Tabulka 1 - Nejdůležitější kroky pro implementaci Povodňové směrnice [17] 

Termín Činnost 

26. 11. 2009 Transpozice do národních právních předpisů k implementaci směrnice 

22. 12. 2010 Uplatnění přechodných opatření (čl. 13) 

22. 12. 2011 
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a určení oblastí s potenciálně 

významným povodňovým rizikem (čl. 4, 5) 

22. 12. 2013 Zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik (čl. 6) 

22. 12. 2015 
Zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblasti povodí  

(čl. 7, 8) 

Z uvedených bodů se práce zaměří na první tři, které budou zkoumány.  
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3.1 Transpozice evropské Povodňové směrnice do národního práva 

Základním krokem procesu je vytvoření právního prostředí upravujícího 

problematiku protipovodňové ochrany. V textu tedy bude uveden základní právní předpis 

každého státu, do něhož byla směrnice promítnuta. Vzhledem k důležitosti povodí bude 

obsahem textu i identifikace mezinárodních oblastí povodí v jednotlivých státech, jejichž 

mapy obsahuje Příloha 2. Dalším bodem bude určení nejdůležitějších orgánu odpovědných 

za implementaci směrnice.  

3.1.1 Česká republika 

Do zákona č. 254/2001 Sb., o vodách byla Povodňová směrnice převedena novelou 

č. 150/2010 Sb. Prováděcím předpisem pak je vyhláška o plánech povodí a o plánech pro 

zvládání povodňových rizik č. 24/2011 Sb.  

Zákon o vodách vymezuje mezinárodní oblasti povodí, do nichž území České 

republiky spadá. Jedná se o povodí Labe, Odry a Dunaje [49].  

Zavádění směrnice je klíčovou úlohou pro Ministerstvo životního prostředí 

v součinnosti s Ministerstvem zemědělství [17].  

3.1.2 Slovenská republika   

Slovenský zákon o ochraně před povodněmi č. 666 z roku 2004 zaznamenal 

transpozici povodňové směrnice v roce 2010 novelou č. 7. Na tento zákon navazuje řada 

souvisejících vyhlášek. Z roku 2010 to jsou vyhláška č. 313 o předběžném hodnocení 

povodňového rizika a č. 419 podrobnosti o vyhotovování map povodňového ohrožení 

a map povodňového rizika. Dále je to vyhláška č. 112 z roku 2011 o obsahu, 

přehodnocování a aktualizaci managementu povodňového rizika.  

Zákon č. 364 z roku 2004 o vodách ve znění pozdějších předpisů definuje 

mezinárodní oblasti povodí Visly a Dunaje [44]. 

Odpovědným orgánem za implementaci Povodňové směrnice je Ministerstvo 

životního prostředí [32].  

3.1.3 Spolková republika Německo 

V případě německé národní legislativy byla Povodňová směrnice transponována do 

vodního zákona zákonem o nových úpravách vodního práva ze dne 31. července 2009. 

Tento zákon byl naposled změněn v lednu letošního roku.  
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Hlavními mezinárodními oblastmi povodí, v nichž probíhá řízení v oblasti vod, jsou 

Dunaj, Rýn, Máza, Emže, Labe a Odra [3]. 

Jednotlivé spolkové země reagovaly aktualizací své legislativy. Například Sasko 

uplatňuje v Saském vodním zákoně Koncepci ochrany proti povodním a plány pro zvládání 

povodňových rizik. V Braniborsku to pak byl druhý zákon se změnami vodoprávních 

předpisů, platný od 20. prosince 2011. 

Proces zavádění zajišťuje Federální ministerstvo pro životní prostředí, ochranu 

přírody a jadernou bezpečnost a dále příslušná ministerstva spolkových zemí. Například 

Bavorské ministerstvo pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitelů či Saské 

státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství apod. [34]  

3.1.4 Rakouská republika 

Vodní zákon Rakouské republiky z roku 1959 podstoupil také řadu novelizací, kdy 

byl v roce 2011 proveden přenos Povodňové směrnice novelou č. 14.  

Tento zákon vymezuje mezinárodní oblasti povodí Labe, Rýna a Dunaje [46]. 

Odpovědným orgánem za implementaci Povodňové směrnice je Spolkové 

ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního 

hospodářství [46].  

3.1.5 Polská republika 

Z dostupných údajů bylo zjištěno, že polskou národní legislativou transponující 

Povodňovou směrnici je zákona o vodách [20].  

V Polské republice vymezuje Zákon o vodách mezinárodní oblasti povodí Odry 

a Visly [42].   

Orgánem odpovědným za proces implementace Povodňové směrnice je příslušný 

ministr vnitra. Dalšími zodpovědnými orgány jsou prezident Státního úřadu vodního 

hospodářství, ředitelé regionálních správ vodního hospodářství, příslušný ministr mořského 

hospodářství a ředitelé mořských úřadů, vojvodové a maršálkové vojvodství [17].  
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3.2 Předběžné vyhodnocování povodňových rizik  

Naplňování cílů Povodňové směrnice [40] je v současném systému protipovodňové 

ochrany považováno za preventivní opatření.  

Tato kapitola se bude zabývat zejména způsobem, jímž byla v jednotlivých zemích 

vyhodnocena povodňová rizika. Výsledky této činnosti jsou důležitým podkladem pro 

tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik popsaných v kapitolách 

2.1.2 a 2.1.3. Proces předběžného vyhodnocení povodňových rizik a jejich zmapování 

bude podrobněji uveden v kapitole 3.2.1, tedy na podmínkách České republiky. Vzhledem 

k podobnosti systému se ostatní kapitoly zaměří zejména na problematiku vycházející 

z povodňové směrnice, tzn. na daná ustanovení, podle nichž bylo možno postupovat. 

Důležité jsou v této oblasti články 4, a 13 a), b) Povodňové směrnice [40].  

Článek 4 udává povinnost členským státům provést předběžné vyhodnocení pro 

každou oblast povodí či správní jednotku nebo část mezinárodní oblasti povodí. Základem 

jsou dostupné nebo snadno odvoditelné informace, například záznamy a studie 

o dlouhodobém vývoji, především o dopadu změny klimatu na výskyt povodní.  

Vyhodnocení by mělo zahrnovat alespoň:  

- mapy oblasti povodí znázorňující topografii a využití území 

- popis povodní s nepříznivými účinky, k nimž došlo v minulosti a mají velkou 

pravděpodobnost výskytu i v budoucnosti, včetně rozsahu a průběhu povodní               

 a vyhodnocení nepříznivých účinků, jež vyvolaly 

- vyhodnocení možných nepříznivých účinků budoucích povodní na lidské zdraví, 

životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, s ohledem na faktory jako 

topografie, poloha vodních toků, jejich hydrologie a geomorfologie, dále je třeba 

zohlednit záplavová území jako přirozené plochy pro zadržování vody, účinnost 

stávajících protipovodňových infrastruktur, osídlené oblasti a oblasti s hospodářskou 

činnosti a dlouhodobý vývoj včetně vlivů změny klimatu na výskyt povodní 

Článek 5 pak udává povinnost určit, na základě předběžného vyhodnocení 

povodňových rizik, oblasti s existujícími potenciálně významnými povodňovými riziky.  

Článek 13 upravuje přechodná opatření. Podle odstavce 1 toho článku členské státy 

nemají povinnost provedení předběžného vyhodnocení podle článku 4, pokud již před 

22. prosincem 2010:  
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a) provedly předběžné vyhodnocení rizika a zjistily existenci potenciálně významného 

povodňového rizika, což vedlo k určení oblastí podle článku 5, 

b) rozhodly, že připraví mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik 

a vypracují plány pro zvládání povodňových rizik, v souladu s ustanoveními 

Povodňové směrnice [40]. 

3.2.1 Česká republika  

Schéma procesu předběžného vyhodnocení povodňového rizika, tvorby map 

povodňového nebezpečí a map povodňového rizika znázorňuje Obrázek 4. 

 

Obrázek 4. Schéma znázornění celého procesu tvorby map [23] 

V české republice bylo předběžné vyhodnocení povodňových rizik provedeno 

v souladu s požadavky článku 4 směrnice a to pro celé území státu s využitím prostředků 

prostorové analýzy GIS. Byly posuzovány rozlivy povodní v letech 1997, 2002 a 2006. 

Hydrologické charakteristiky návrhových povodní byly zkoumány pro dobu opakování 5, 

20, 50 a 100 let, v případě vodních děl až 10 000 let. Na základě těchto studií byly zjištěny 

jako nejvíce ohrožující přírodní říční povodně. Při posouzení vymezených a záplavových 

území byla do systému zakomponována data z digitální báze vodohospodářských dat – 

DIBAVOD a základní báze geografických dat – ZABAGED. Z dat ČSÚ byly posuzovány 

údaje o trvale žijících obyvatelích a ekonomických aktivitách. Do hodnocení byla zahrnuta 
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i data z integrovaného registru znečištění a databáze kulturních památek. Samozřejmě 

i priority povodňové ochrany krajů byly důležitým hodnotícím prvkem [33]. 

Datové zdroje byly základem pro sestavení tabulky a tematické vrstvy v prostředí 

GIS. Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem byly vymezeny za využití 

matice rizik, kvantitativním vyjádřením hledisek předběžného vyhodnocení povodňového 

rizika založeným na definici rizika. To znamená na kombinaci pravděpodobnosti výskytu 

povodně či scénáře nebezpečí a jeho nepříznivých dopadů na stanovená kritéria. Výchozí 

kritéria pro určení oblastí s potenciálně významnými povodňovými riziky byla lidské 

zdraví a hospodářská činnost. Pomocnými kritérii bylo životní prostředí a kulturní dědictví, 

tabulku obsahuje Příloha 3, kde je možno vidět i tabulku rizikových tříd [34].  

3.2.2 Slovenská republika 

Předběžné vyhodnocování povodňových rizik bylo na území Slovenska provedeno 

obdobným způsobem jako v České republice. To znamená ve smyslu článku 4 Povodňové 

směrnice. Toto vyhodnocení bylo provedeno pro celé území státu a všechny oblasti povodí 

shodně. Slovenská republika je vnitrozemský stát, tudíž nemusí brát ohled na mořské 

povodně. Při hodnocení byly zohledňovány také změny klimatu. Jako nejvíce ohrožující 

povodně do budoucna byly zjištěny říční neboli fluviální povodně [32]. 

3.2.3 Spolková republika Německo 

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v Německu nebylo provedeno jednotně 

pro celé území, jak tomu bylo v předchozích státech. Některé spolkové země 

vyhodnocovaly povodňová rizika ve smyslu článku 4 ale i 13. Příkladem budou vybrané 

spolkové země:  

Prvním vybraným státem je spolková země Sasko. Počátečním krokem bylo 

vymezení toků v daném povodí na toky prvního řádu (ve státní správě) a na toky druhého 

řádu (v obecní správě). Pro obě skupiny byly od roku 2002 vypracovány Koncepce 

ochrany před povodněmi obsahující i vyhodnocení povodňových rizik. Z toho plyne 

skutečnost, že stát postupoval dle čl. 13 odst. 1 a) Povodňové směrnice. Pro toky druhého 

řádu, které neměly vypracovanou koncepci ochrany před povodněmi, bylo provedeno 

předběžné vyhodnocení potenciálně významných rizik podle článku 4. K jejich zjištění 

byly, v rámci zpracování koncepce, vzaty v úvahy faktory jako druh využití území, vodní 

stavy či rychlosti proudu při povodňových událostech. 
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Ve  spolkové zemi Braniborsko byl vypracován přehled všech významných toků 

z hlediska povodní v souladu s Vyhláškou o určení toků nebo úseků toků 

s pravděpodobností výskytu povodní schválenou v roce 2009. Bylo tedy postupováno dle 

článku 13 odstavce 1b) Povodňové směrnice. 

Poslední vybranou zemí je Meklenbursko – Přední Pomořansko. Tato spolková 

země provedla pro celé území předběžné vyhodnocení rizik v mezinárodní oblasti povodí 

Odry podle článku 4 Povodňové směrnice [17].  

Na území Německa mohou být kromě vnitrozemských oblastí posuzovány i oblasti 

pobřežní. Při hodnocení mořských toků je třeba brát ohled na hráze jakožto ochranný 

prvek, ale i zdroj rizika v případě jejího porušení. Výstupem posuzování je zjištění 

výsledného území s možností zaplavení v případě selhání ochranného prvku [51].  

Pro předběžné vyhodnocení povodňového rizika a stanovení oblastí, v nichž 

existují potenciálně významná rizika, byla použita kritéria významnosti při dosažení meze 

významnosti, které uvádí Příloha 3.  

3.2.4 Rakouská republika 

Při předběžném vyhodnocování povodňových rizik se postupovalo v souladu 

s článkem 4 na celém území státu a na všech povodích. Jako nejzávažnější a nejobávanější 

byly identifikovány říční povodně.  

Příloha 3 uvádí tabulku rozčleňující indikátory do rizikových tříd při mapování 

rizik na příkladu lidského zdraví. Mimo uvedený počet osob se používají i indikátory 

z oblasti dopravní infrastruktury, zásobování vodou, zdrojů znečištění, chráněných území 

a kulturních památek. Rozsah hodnot je pro každý indikátor stanoven jinak [45].  

3.2.5 Polská republika 

V Polské republice bylo předběžné vyhodnocení povodňových rizik provedeno 

podle článku 4 Povodňové směrnice a to shodně pro celé území státu. Vyhodnocení by 

mělo obsahovat především mapu povodí zobrazující topografii území a jeho 

obhospodařování, vyhodnocení potenciálních negativních následků povodní. Stejně jako 

Spolková republika Německo, muselo i Polsko posuzovat potenciální mořské záplavy [17]. 
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3.3 Předpovědní systémy 

Díky včasnému varování může dojít k významnému potenciálnímu snížení 

povodňových škod a především k ochraně životů. Varování však předchází systém tvorby 

předpovědí, na základě jejichž výsledků je varování realizováno.  

Kapitola bude pojednávat o modelových meteorologických a hydrologických 

předpovědích. Text bude zaměřen na meteorologické systémy a na významné srážko-

odtokové modely spadající do oblasti hydrologie. Ty počítají, jak velká část srážkové vody 

z krajiny odteče bezprostředně po srážce a jak rychle se koncentruje do vodních toků. 

K výpočtu jsou použity matematické rovnice, popisující zjednodušeně realitu procesů 

infiltrace do půdy, proudění vody po povrchu a v půdě a další hydrologické procesy [6]. 

Schéma a popis vybraných významných srážko-odtokových modelů obsahuje Příloha 5. 

Meteorologické systémy jsou v analyzovaných zemích shodné. Všechny státy 

používají výstupy z předpovědí ALADIN, ECMWF a INCA.  

Krátkodobou předpověď je možno získat prostřednictvím výstupů z předpovědního 

modelu ALADIN. Sdružení mnoha zemí pod tímto názvem projektu monitorují situaci ve 

svém okolí a dané informaci si vyměňují s ALADINy okolních států. Je tedy zřejmé, že 

všechny posuzované země, jakožto členské země, modely používají v rámci spolupráce 

mezi národními meteorologickými službami.  

V případě střednědobé předpovědi se jedná o výstupy z modelu ECMWF 

(European Centre for Medium-Range Weather Forecast), což je název pro Evropské 

centrum pro střednědobé předpovědi počasí. Stejnojmenná organizace, které model patří, 

má sídlo v Británii, je financována Bruselem a svoji činnost provádí pod záštitou Evropské 

unie [4].  

Velmi krátkodobou předpověď je možno získat z výstupů modelu INCA (Integrated 

Nowcasting through Comperensive Analysis), tedy integrovaný nowcasting 

prostřednictvím komplexní analýzy. Model je implementován v rámci projektu INCA – CE 

v některých centrech hydrometeorologických ústavů ve státech střední Evropy [29]. Mapu 

center užívající tento typ modelu zobrazuje Příloha 4. 

Z důvodu výše zmíněné spolupráce a náznaku sjednocení, bude pozornost 

věnována zejména srážko-odtokovým modelům. Analýza bude provedena zejména 

v oblastech mezinárodních povodí Labe, Odry a Dunaje.  
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3.3.1 Česká republika 

Na území se používají dva předpovědní systémy. V povodí Odry a Moravy se 

používá srážko - odtokový model HYDROG, což je součást komplexnějšího 

předpovědního systému HYDROG - S . V povodí Labe se pak využívá systém 

AQUALOG. Tento systém má další typy modelů jako SACRAMENTO a jeho 

komponenta srážko – odtokového  modelu SAC-SMA. Dalšími modifikacemi jsou 

například model tvorby a tání sněhové pokrývky SNOW 17, model nádrží MAN, model 

pohybem vody korytem toku TDR [51].  

3.3.2 Slovenská republika 

V rámci mezinárodní spolupráce Slovenska s Českou republikou a Rakouskou 

republikou byl vybudován předpovědního systému Morava – Dyje, což jsou toky náležící 

do mezinárodní oblasti povodí Dunaje. Používaným modelem v rámci projektu na Dunaji 

je tedy HYDROG [7].  

3.3.3 Spolková republika Německo 

V německé části povodí Labe jsou hydrologické modely provozovány v prostředí 

KALYPSO, jež disponuje obdobnými komponentami jako model AQUALOG [51].  

Co se týče hydrologických předpovědí v německé části povodí Odry, je používán 

předpovědní povodňový model MIKE SHE [9]. 

Pro získání meteorologických předpovědí je možno využít, kromě výše uvedených 

modelů, Globální evropský model a od něj odvíjející se Lokální evropský model [4]. 

3.3.4 Rakouská republika 

Z hydrologických srážko-odtokových modelů se na území Rakouské republiky pro 

účely předpovědi hydrologické situace používá model HYDROG a to na území, která 

odvodňuje povodí Dunaje v, rámci zmíněného společného projektu [7].  

3.3.5 Polská republika 

Stejně jako v německé části povodí Odry se i v polské části povodí používá model 

MIKE. Jedná se o model MIKE 11, což je komponenta modelu MIKE SHE. Model se 

přizpůsobuje při výpočtu podmínkám celého prostoru Baltského moře. Na obdobné bázi 

pracuje například model HIROMB [9].  
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3.4 Stupně povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí v závislosti na 

vodních stavech či průtocích v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezních nebo 

kritických hodnotách jiného jevu. Text se zaměří zejména na úrovně stupňů povodňové 

aktivity v analyzovaných zemích. Podrobnější informace o této problematice obsahuje 

Příloha 6. 

3.4.1 Česká republika 

Na území České republiky stanoví povodňový plán tři stupně povodňové aktivity, 

které nastávají nebo se vyhlašují v závislosti na dosažení určitého vodního stavu na 

vybraných vodočtech: 

I. stupeň - stav bdělosti 

II. stupeň - stav pohotovosti 

III. stupeň - stav ohrožení 

K poslednímu stupni  patří i stupeň III+ nazvaný extrémní povodeň [12].  

3.4.2 Slovenská republika 

Ve Slovenské republice lze rovněž vyhlásit tři stupně povodňové aktivity. Jediným 

rozdílem je, že na území tohoto státu není zaveden ještě stupeň III+ [13]. 

3.4.3 Spolková republika Německo 

Na území Spolkové republiky Německo je možno při povodňových situacích 

dosáhnout až čtyř stupňů povodňové aktivity, které jsou vyhlašovány v závislosti na 

charakteru zaplaveného území při překročení vodních stavů [2].  

3.4.4 Rakouská republika 

Na území Rakouské republiky je možno, stejně jako ve Spolkové republice 

Německo, dosáhnout čtyř stupňů povodňové aktivity [10].  

3.4.5 Polská republika 

Pro dané vodočty jsou na území Polské republiky stanoveny tři stupně povodňové 

aktivity [15].  
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3.5 Shrnutí  

Plnění požadavků Povodňové směrnice je v současné době vnímáno jako opatření 

spadající do oblasti prevence ochrany před povodněmi. Převedení směrnice do národní 

legislativy států bylo nezbytnou činností v oblasti protipovodňové ochrany. Důležité bylo 

také vymezení orgánů, které jsou zodpovědné za implementaci povodňové směrnice 

a přísluší jim vypracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik. 

Zodpovědnost nesou také za, nyní ještě neaktuální, plány pro zvládání povodňových rizik. 

Tyto plány budou představovat splnění cílů implementace, na jejichž základě by měla být 

zlepšena úroveň protipovodňové ochrany.  

Protipovodňová opatření je třeba realizovat v rámci povodí, jakožto uceleného 

systému týkajícího se několika států. Protipovodňová ochrana je tedy prováděna ve smyslu 

spolupráce a integrace, kterou prosazuje Povodňová směrnice.  

V procesu předběžného vyhodnocování povodňových rizik, stanovení oblastí 

s potenciálně významným povodňovým rizikem a jejich mapování může být postupováno 

odlišným způsobem. Postup však musí být vždy v souladu s ujednáními obsaženými 

v Povodňové směrnici. Ta zohledňuje skutečnost, zda k předběžnému vyhodnocení či 

rozhodnutí o určení oblastí s potenciálně významným rizikem došlo ještě před tím, než 

vstoupila tato směrnice v platnost v národní legislativě. V procesu předběžného 

vyhodnocování a mapování povodňových rizik se vycházelo z možností a podmínek 

daného státu či povodí. Při potenciálním ohrožení byly vždy zohledňovány předměty 

ochrany, jako je lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářská činnost. 

Povodňová směrnice tyto předměty ochrany uvádí jako důležité prvky, na nichž mají být 

snižovány dopady povodní. Z tohoto důvodu musely být zohledňovány všemi státy.  

Zjištění informací o vývoji hydrologické či meteorologické situace je 

v regionálních či centrálních centrech hydrometeorologických ústavů provedeno na 

základě výstupů z počítačových modelových systémů. Reakcí na povodeň z roku 1997 

byla právě změna v podobě rozvoje modelových hydrologických předpovědních systémů, 

které se při následujících povodních neustále zlepšovaly. Jejich výhoda spočívá v delší 

době předstihu predikce oproti manuálním předpovědím, což je jistě žádoucí. Stupně 

povodňové aktivy souvisejí se sledováním hydrologické situace, z toho důvodu byly do 

posuzování zahrnuty jen pro zajímavost.  
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4 Vyhodnocení poznatků  

V kapitole budou vyhodnoceny poznatky získané touto studií. Pro lepší přehlednost 

budou dosažené výsledky interpretovány ve formě souhrnných tabulek popřípadě 

grafického znázornění, opatřených komentáři. 

Text bude rozdělen do tří částí. V první částí budou shrnuty poznatky zjištěné 

v kapitole 2, zabývající se obecným úvodem do současné problematiky. Druhá část této 

kapitoly se bude zabývat interpretací poznatků zjišťovaných v rámci Povodňové popřípadě 

Rámcové směrnice, tedy údaje řešené v kapitole 3. 1 a 3. 2 Zbývající informace, získané 

v kapitole 3, budou porovnávány a vyhodnoceny v třetí části kapitoly.  

Tabulka 2 uvádí oblasti protipovodňových opatření, tvořící integrované řízení 

povodňových rizik. Aby mohla být použita opatření snižující zranitelnost území či snižující 

rozsah škod, musí být nejdříve vyhodnoceno povodňové ohrožení a povodňové riziko. 

V závislosti na dosažených výsledcích z hodnocení, jsou uvedená opatření realizována za 

průběžného informování a analyzování situace.  

Tabulka 2 – Systém protipovodňových opatření  

Protipovodňová opatření 

Snižující zranitelnost Snižující rozsah škod 

Prevence Připravenost Zásah Obnova Rekonstrukce 

- územní  

plánování  

- technická 

opatření 

- přírodě 

blízká 

opatření 

- organizace 

- plánování 

zdrojů 

- pojištění  

- varování 

- záchrana  

- informace 

- provizorní 

úpravy 

- zásobování 

 a likvidace 

- financování 

- krizová  

legislativa 

- finální 

úpravy 

- rekonstrukce 

- posílení 

odolnosti 

- financování 

 

Identifikace možného nebezpečí a vyhodnocení jeho vývoje v případě povodní je 

v současné době považováno za klíčovou činnost. Ochranná opatření by měla být 

uplatňována ve všech státech a to tak, aby tvořila provázaný systém. Úkolem takového 

systému je snižování účinků povodní tam, kde je to žádoucí a efektivní. Při provádění 

protipovodňových opatření v rámci povodí je třeba brát ohled na skutečnost, že rychlý 
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odtok podpořený danými opatřeními na území jednoho státu může mít za následek fatální 

škody a ztráty na životech na území státu druhého. Je tedy nutné volit opatření tak, aby se 

snižující účinek povodní začal projevovat v prvním území a dále klesat v  následujících 

územích.  

Při problematice promítnutí evropské direktivy do národní legislativy byly 

identifikovány mezinárodní oblasti povodí. Ty bylo možno vyhledat v zákonech o vodách 

jednotlivých států.  Pro lepší orientaci o významu daných povodí pro analyzované státy 

slouží Obrázek 5. Jsou na něm graficky znázorněny plochy všech mezinárodních oblastí 

povodí nacházejících se na území států.  

 

Obrázek 5. Graf ploch mezinárodních oblastí povodí v zemích - zdroj [43] 

Z obrázku je evidentní, že největší podíl na území České republiky má povodí 

Labe, na území Slovenské a Rakouské republiky je to Dunaj, v případě Polské republiky 

Visla, velkou plochu však zaujímá i povodí Odry. Německo, svoji rozlohou srovnatelné 

s Polskem, odvodňuje ve značné míře povodí Rýna a Labe. V povodí Labe leží část území 

deseti německých spolkových zemí.  

Dále je zřejmé, že každý stát odvodňují minimálně dvě mezinárodní povodí. 

V případě Německého státu se jedná až o šest mezinárodních oblastí povodí. Polsko je 

svoji rozlohou srovnatelné s Německem, jsou na něm však rozptýlena dvě mezinárodní 

povodí za to ve značném poměru.  
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Tabulka 3 obsahuje údaje o naplňování implementace Povodňové směrnice. Se 

zaměřením na legislativu, způsob předběžného vyhodnocování povodňových rizik a na 

budoucí potenciálně významné povodně identifikované při vyhodnocení. 

Tabulka 3 - Shrnutí naplňování požadavků Povodňové směrnice 

zákon           

o vodách

Česká     

republika

Slovenská 

republika

Spolková 

republika 

Německo

Rakouská 

republika

Polská   

republika

Novelizovaný 

zákon *

zákon           

o vodách

zákon          

o ochraně 

před 

povodněmi

              

zákon           

o vodách

zákon           

o vodách

jednotný 

Postup 

předběžného 

vyhodnocení 

povodňových 

rizik **

                  

čl. 4 

                 

čl. 4 

                   

čl. 4

      čl. 13 a)

      čl. 13 b) 

                  

čl. 4 

                   

čl. 4 

Způsob 

předběžného 

vyhodnocení na 

území a v 

povodí

         

jednotný jednotný

liší se ve 

spolkových 

zemích i v 

rámci povodí

jednotný

říční     

mořské

Mezinárodní 

povodí 

zaujímající 

největší plochu

Labe Dunaj Rýn Dunaj Visla

Povodeň 

obávaná v 

budoucnu ***

říční říční
říční    

mořské
říční

 

*Hlavní právní předpis, do nějž byla promítnuta Povodňová směrnice 

**Postup stanovený dle článku 4 nebo 13a), b) Povodňové směrnice 

***Povodeň s největší pravděpodobností opakování se v budoucnu 
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Zákony, v nichž jsou uvedeny i mezinárodní oblasti povodí jsou zákony, do nichž 

se promítla Povodňová směrnice. Z tabulky je zřejmé, že jedinou výjimkou je Slovensko, 

které jako jediné disponuje zákonem o ochraně před povodněmi. Mezinárodní oblasti 

povodí jsou pak uvedeny, stejně jako v ostatních státech, v zákoně o vodách.   

Problematika předběžného vyhodnocení povodňových rizik a stanovení oblastí 

s potenciálně významným povodňovým rizikem bylo v České republice, Slovenské 

republice, Polské republice a Rakouské republice řešeno stejným způsobem. Tyto země 

prováděly vyhodnocení a stanovení jednotně pro celé území a v rámci všech povodí. 

Uplatňovaly přitom postupy zakotvené v článku 4 Povodňové směrnice. Důvodem je 

skutečnost, že státy neuvažovaly tyto činnosti provést již před 22. prosincem 2010 

a neměly do tohoto termínu provedeno žádné vyhodnocení a zjištění oblastí s potenciálně 

významným povodňovým rizikem. To znamená, že neměly ani žádný právní předpis, který 

by tuto činnost vyžadoval již dříve. Odlišný přístup byl zjištěn v Německu, které provedlo 

ze všech států transpozici Povodňové směrnice v podobě novelizace národní legislativy 

řešící povodně nejdříve ze všech států. Vyhodnocení bylo provedeno všemi možnými 

způsoby, které udávala směrnice. V rámci jednoho povodí mohlo být vidět stanovení rizik 

a oblastí trojím způsobem. Dokonce i v rámci jedné spolkové země mohlo být postupovány 

způsobem dle článku 13 a dle článku 4. Důvodem je rozdělení toků na toky prvního 

a druhého řádu, kdy předběžné vyhodnocení bylo provedeno jen pro toky prvního řádu a to 

již před rokem 2010. Dalším důvodem této situace v Německu je mimo rozdělení toků 

i různá legislativa ve spolkových zemích. Povodňové riziko a jeho vyhodnocení bylo 

v některých spolkových zemích řešeno a vnímáno mnohem dříve než vstoupila Povodňová 

směrnice v platnost. S touto skutečností se již počítalo, a proto jsou obsahem směrnice 

i přechodná ustanovení, umožňující takový postup.  

Jako potenciální povodně s nepříznivými následky do budoucna byly ve všech 

zemích zjištěny říční čili fluviální povodně. Doprovodnými jevy mohou být protržené 

hráze, ledové zácpy, sesuvy půdy a bahnotoky, zhoršující nepříznivé účinky těchto 

povodní. Polsko a Německo však musí brát v úvahu i možnost vzniku mořských povodní. 

Ostatní státy jsou vnitrozemské, tudíž nemuseli státy při vyhodnocení povodně 

způsobené mořskými vodami zohledňovat.  

Pro co nejlepší ochranu předmětů ochrany, je třeba být dobře informován o vývoji 

povodňové situace. V současné době se rozvinuly modely v podobě softwarových 

programů, které pomocí matematických výpočtů umožní dlouhodobou předpověď 
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s předstihem až několik dní. O těchto modelech v jednotlivých zemích pojednává Tabulka 

4, která dále uvádí i zjištěné stupně povodňové aktivity v zemích.  

Tabulka 4 – Předpovědní modely a stupně povodňové aktivity  

Meteorologické 

globální modely 

Meteorologické 

lokální modely 

Srážko -

odtokové 

modely

Stupně 

povodňové 

aktivity

3 3 4 4 3

HYDROG

SAC-SMA

HYDROG
KALYPSO

MIKE SHE 
HYDROG HIROMB

MIKE 11

ALADIN

INCA

ALADIN

INCA

ALADIN

INCA

LME

ALADIN

INCA

ALADIN

INCA

ECMWF ECMWF ECMWF

GME

ECMWF ECMWF

Česká     

republika

Slovenská 

republika

Spolková 

republika 

Německo

Rakouská 

republika

Polská   

republika

 

V oblasti meteorologie jsou základem globální meteorologické modely, z nichž 

vychází modely lokální. Nejběžnější zjištěný způsob získávání předpovědí probíhá 

prostřednictvím Evropského centra pro krátkodobé předpovědi počasí. Pod tento globální 

model, provozovaný v rámci všech posuzovaných států a mnoha dalších států, spadá 

lokální model poskytovaný v rámci projektu ALADIN. Důvodem jejich použití v daných 

státech je požadavek na spolupráci a sjednocení meteorologických služeb v rámci 

Evropské unie. Z dalších důležitých modelů disponuje například Spolková republika 

Německo Globálním evropským modelem a od něj odvíjejícím se Lokálním evropským 

modelem. V používání meteorologických modelů je tedy možno vidět sjednocení.  
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Co se týče modelových hydrologických předpovědí, nejsou systémy nijak zvlášť 

sjednoceny jako v případě meteorologických modelů. Důkazem je modelový systém 

v povodí Labe, kdy v České části je používán model AQALOG s jeho komponentami 

a v Německé části je situace vyhodnocována v prostředí KALYPSO za využití daných 

komponent. Podle údajů z poslední Závěrečné zprávy o plnění akčního plánu povodňové 

ochrany v povodí Labe v letech 2003 – 2011 se uvažuje o sjednocení těchto modelů, 

z důvodu nedostatků systémy KALYPSO. V rámci povodí Dunaje je již náznak jisté 

spolupráce a sjednocení v rámci projektu modelu HYDROG používaných v oblasti tohoto 

povodí na území České republiky, Slovenské republiky a Rakouské republiky. V povodí 

Odry je možno vidět oblíbenost používání modelu MIKE a jeho komponent a to v Polské  

a Německé částí tohoto povodí. V české republice je v povodí Odry používán model 

HYDROG. Důvodem jisté nejednotnosti v těchto prvcích protipovodňové ochrany je 

skutečnost, že hydrologické modely se, oproti modelům meteorologickým, začaly využívat 

později. Dalším důvodem je, že meteorologické předpovědi zahrnují všechny prvky 

týkající se předpovědi počasí. Hlavním účelem tedy není protipovodňová ochrana. 

Hydrologické modely se však začaly používat v souvislosti s problematikou povodní 

a ochrany před nimi. Do budoucna se tedy dá předpokládat další sjednocování i v této 

oblasti. Oproti meteorologickým předpovědním systémům sjednocených v rámci území 

státu, se budou hydrologické předpovědní modely sjednocovat v rámci povodí. Je tedy 

možné, že v daném státu bude několik druhů těchto předpovědních modelů, v závislosti na 

počtu mezinárodních povodí. Na těchto povodích by měly být jednotlivé druhy stejné. 

Hydrologické profily informují o stavech a průtocích na to tocích a také podávají 

informace o stupních povodňové aktivity. V České republice je možno dosáhnout tří 

stupňů povodňové aktivity, patří sem i takzvaný stupeň 3+ vyhlášený v důsledku extrémní 

povodně. Nejvýše tří stupňů povodňové aktivity je možno také dosáhnout i ve Slovenské 

republice a v Polské republice, ovšem bez stupně 3+. V případě Spolkové republiky 

Německo a Rakouské republiky je možno vyhlásit až čtyři stupně povodňové aktivity. 

Tento aspekt protipovodňové ochrany není třeba nijak sjednocovat, jelikož to ani 

Povodňová směrnice nevyžaduje. Jedná se pouze o subjektivní hodnocení vycházející 

z uvážení každého státu. V závislosti na charakteru zaplaveného území a dosažených 

vodních stavech jsou vyhlášeny příslušné stupně povodňové aktivity a povolány 

povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala problematikou současného systému protipovodňové 

ochrany v České republice a ve vybraných státech. Cílem této práce bylo vypracování 

studie srovnávající systémy současného stavu ochrany před povodněmi v České republice 

a v zahraničí, zejména ve smyslu Povodňové směrnice. Ta klade důraz na mezinárodní 

oblasti povodí, v nichž má být protipovodňová ochrana realizována. Z tohoto důvodu byly 

vybrány státy sousedící s Českou republikou.  

Pro provedení srovnání současného stavu, bylo třeba zjistit aktuální zaměření 

protipovodňové ochrany. Touto problematikou se zabývala první část práce. Bylo zjištěno, 

že současná protipovodňová ochrana se opírá o předcházení povodňovým rizikům a jejich 

zvládání. Při realizaci protipovodňových opatření je kladen důraz na prevenci, 

systematičnost, udržitelnost a sjednocení. Jednotlivé prvky protipovodňové ochrany pak 

spadají do systému integrovaného řízení povodňového rizika. V  rámci mezinárodních 

povodí je také snaha o jisté sjednocení přístupu k protipovodňové ochraně. Z tohoto 

důvody byla analýza provedena zejména z hlediska jednotného postupu. 

V druhé části práce byla provedena analýza vybraných aspektů protipovodňové 

ochrany. Analyzováno bylo naplňování požadavků Povodňové směrnice a přístup 

k povodňovým rizikům zejména způsob předběžného vyhodnocení povodňových rizik. 

V jednotlivých státech byly identifikovány i mezinárodní oblasti povodí, do nichž náleží 

území států. Dále byla provedena analýza vybraných prvků ochrany před povodněmi 

snižující rozsah škod v podobě předpovědních modelových systémů meteorologického či 

hydrologického charakteru využitelných pro predikci povodňové situace. S touto 

problematikou souvisí stupně povodňové aktivity, kterých je možno dosáhnout při 

určených průtocích a vodních stavech, jež byly také zjišťovány.  

V třetí části práce byly všechny dosažené výsledky interpretovány ve formě 

souhrnných tabulek či grafů, aby bylo možno provést přehledné srovnání. Tabulky a grafy 

byly opatřeny komentáři zdůvodňujícími zjištěné údaje popřípadě odlišnosti.  

Studií bylo zjištěno, že provádění protipovodňové ochrany probíhá ve všech státech 

téměř shodně. Důvodem je postup stanovený mezinárodní direktivou. Rozdíly, které byly 

zjištěny, odpovídaly ustanovení Povodňové směrnice. Sjednocení je prováděno buď 

v rámci území států, nebo v rámci celých oblastí mezinárodních povodí. Další 

sjednocování prvků protipovodňové ochrany v rámci povodí se dá očekávat i v budoucnu. 
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