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Anotace 

KOLÁŘOVÁ, Markéta. Návrh postupu starosty obce při obnově území po povodních. 

[Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2015. 51 s. 

Diplomová práce se zabývá problematikou obnovy území postiženého povodněmi. První 

část vymezuje roli obnovy v rámci celého managementu povodňového rizika a věnuje 

se klíčovými oblastmi. Nedílnou součástí práce je i pohled do zahraničí a komparace 

přístupů vybraných států s Českou republikou. V další části je vybrán zahraniční model, 

který je transponován do podmínek České republiky a na konkrétním příkladu 

je rozvedeno jeho případné použití. Výstupem práce je možný návrh postupu, který 

by mohl být v obcích po povodních uplatňován.  

Klíčová slova:  

Povodně, obnova, území, obec, starosta obce.  

 

Annotation 

KOLÁŘOVÁ, Markéta, A proposal for the Action of municipal Council Chairman in the 

course of Recovering the Area from Floods. [Diploma Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical 

University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2015. 51 p. 

Diploma thesis deals with the recovery of the territories affected by the floods. The first 

part defines the role of recovery throughout the flood risk management and focuses on key 

areas. An integral part of the work is also a look abroad and comparison of approaches 

selected states with the Czech Republic. The next section is selected foreign model, which 

is transposed into the conditions of the Czech Republic on the concrete example 

is presented in detail its possible use. The outcome of this work is possible proposal 

process, which could be applied villages after the flood. 

Key words: 

Floods, recovery, territory, municipality, municipal council chairman.  
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1 Úvod 

Obnova území po povodních je nedílnou komponentou managementu povodňového rizika. 

Její realizace spočívá v zajištění návratu do běženého stavu, tedy stavu předcházejícího 

povodním. Stejně jako protipovodňová ochrana, vyžaduje i popovodňová obnova věnování 

pozornosti, ačkoli je v současné době ve srovnání s ochranou před povodněmi 

problematikou méně řešenou. To dokazuje i skutečnost, že zatím není stanoven 

jednoznačný postup, který by měl být při obnově realizován.   

Cílem práce je navrhnout takový postup, který by mohli uplatňovat starostové obcí, 

v případě, že jejich obec zasáhne povodeň. V současné době lze povodňové události 

považovat za nevyzpytatelné, zejména se související a v poslední době velmi častou 

změnou klimatu. Hodně často dochází k situacím, kdy se najednou obec, v níž není 

předpokládán vznik povodně, musí potýkat s povodňovou událostí. V této fázi je třeba 

nasadit takový systém protipovodňové obnovy, který by s sebou přinesl efektivní řešení 

situace.  

Nejprve bude nezbytné zorientovat se v současném přístupu řešení obnovy na území České 

republiky a provedení analýzy všech důležitých aspektů obnovy. Klíčovými záležitostmi 

jsou legislativně stanovené postupy, účastníci obnovy a v neposlední řadě se jedná 

i o plánovací činnost.  Rozbor současného stavu této problematiky bude vhodné provést 

i v jiných zemích. Analýzu bude nejvhodnější provést na konkrétním případu, tedy 

na území, na němž v minulosti došlo k povodním. Díky pohledu do zahraničí bude možno 

získat přehled o preferovaném přístupu k obnově, dále bude možno provést komparaci 

a vyhodnotit tak stávající přístup České republiky.  

Na základě teoreticky vymezené problematiky obnovy a pohledu na reálné řešení 

v zahraničí bude možno provést návrh, který bude výstupem práce. V rámci návrhové části 

se bude třeba zabývat i posouzením aplikovatelnosti modelu.  Pro detailnější rozbor bude 

nezbytné provedení analýzy popovodňové situace opět v území, které již bylo zasaženo 

povodněmi, tentokrát již na území České republiky. Díky příkladu z praxe je pak možno 

vycházet při formulování možného návrhu popřípadě ověření jeho aplikovatelnosti.  
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2 Rešerše literatury 

V rámci studia předmětné problematiky obnovy území po povodních jsou níže uvedeny 

knižní publikace a právní předpisy, v nichž je tato oblast řešena.    

 

BASTLOVÁ, Markéta. Studie činnosti samosprávy při obnově území [2]  

Diplomová práce se věnuje problematice organizace obnovovacích prací na území obce. 

Teoretická část práce mimo jiné shrnuje formy pomoci, které lze využít při obnově území. 

Praktická část se věnuje současným stavem problematiky obnovy na vybraných území 

obce s rozšířenou působností. Výstupem práce je vytvořená metodika, kterou je možno 

využít v rámci orgánů samosprávy při postupu řešení obnovovacích prací.  

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích 

postižených živelní nebo jinou pohromou [26]  

Kniha popisuje živelní pohromy, k nimž může dojít na území České republiky a soubor 

opatření pro jejich prevenci, zmírnění a odstranění dopadů. V návaznosti na tyto pohromy 

dále navrhuje implementaci programu preventivní ochrany proti dopadům v rámci 

možných nouzových a krizových situacích. Obsahem publikace je také dvanáct 

provázaných metodik, které mají sloužit veřejné správě jako nástroj pro podporu 

rozhodování.  

 

ČAMROVÁ, Lenka; JÍLKOVÁ Jiřina a kol. Povodňové škody a nástroje k jejich 

snížení [6] 

Publikace přináší pohled na ekonomickou analýzu následků povodní. Text pojednává 

o ekonomických atributech managementu povodní jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Dále klasifikuje povodňové škody a uvádí možnosti pojištění a různých výdajových 

programů, kdy se vycházelo zejména z povodňové situace z roku 2002.  
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ZEVENBERGEN, Chris. et al. Urban flood management [48] 

Publikace přináší pohled na komplexní a multidisciplinární přístup k managementu 

povodní urbanistických celků. Text vychází z mezinárodních perspektivních a různých 

případových studií, doporučení odborníků v této problematice.  

 

SAYERS, Paul. Et al. Flood Risk Management: A Strategic Approach [29] 

Obsahem publikace je hodnocení komplexu strukturálních a nestrukturálních opatření 

prováděných v rámci managementu povodňového rizika. Zabývá se celým cyklem ve 

vztahu k snižování následků, tedy i rizika povodní. V rámci této problematiky je i široce 

rozebírána obnova po povodních, jakožto nedílná součást celého managementu. 

 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území [41] 

Tento právní předpis upravuje účast státu na financování obnovy území, k jehož narušení 

došlo v rámci živelní nebo jiné pohromy. Dále stanoví zásady pro poskytování statní 

finanční pomoci v závislosti na krizových stavech a také charakterizuje postup, který 

poskytnutí státní pomoci předchází.  

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách [47] 

V rámci tohoto právního předpisu se mimo jiné řeší oblast protipovodňové ochrany, kterou 

tvoří opatření realizovaná v jednotlivých fázích povodní. Do této oblasti patří i opatření 

pro zajištění obnovy. Nedílnou součástí je i vymezení prací prováděných v rámci povodní 

a stanovení povinností dotčených subjektů či účastníků ochrany před povodněmi.  

 

Všechny uvedené dokumenty se týkají řešené problematiky a jsou relevantními zdroji. 

Dokumenty využívají platných právních předpisů pro deskripci současného stavu v oblasti 

obnovy území po povodni.  
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3 Současná problematika obnovy území po povodních  

Pro nastínění stávajícího postupu uplatňovaného po povodních v podmínkách České 

republiky je třeba provést rozbor významných faktorů. Díky teoretickému základu bude 

možno identifikovat takové oblasti, které lze považovat za problémové a které bude 

do budoucna žádoucí zlepšit. Nedílnou součástí bude pohled do zahraničí pro získání 

přehledu o přístupu vybraných států v této oblasti.  

3.1 Management povodňového rizika  

Nejprve je nezbytné vymezit celý management povodňového rizika. Jedině tak je možné 

získat povědomí o tom, jaké postavení obnova v rámci tohoto managementu 

má a jak je tento aspekt rovnocenný ve srovnání s ostatními komponentami povodňového 

rizika.  

Obecně o managementu povodňových rizik 

Povodně jsou na území České republiky živelní pohromou, která se vyskytuje od nepaměti, 

a jejich dopady jsou ze všech pohrom největší. Důvodem je fakt, že zasahují většinu 

území. [26] Přestože lze v současné době povodně předpovědět, může dojít ke vzniku 

rozsáhlých škod a destrukci majetku. Tato skutečnost je pozorovatelná v každém území 

s vodním tokem, kde si není možno nepovšimnout, že nejvíce staveb je situováno v území 

poblíž vodních zdrojů. [7] To je hlavní příčina rozsáhlých negativních dopadů povodní, 

které je žádoucí eliminovat, popřípadě těmto zabránit, což prakticky nelze.  

Ke zmírňování dopadů, je třeba vhodně aplikovat nástroje managementu povodňových 

rizik, který byl nejdříve ukotven v direktivě EU. Jedná se o Směrnici [31] o zvládání 

a vyhodnocování povodňových rizik, známá rovněž jako „Povodňová směrnice.“ Tato 

upravuje problematiku povodňových rizik, zaměřených na jejich zvládání.  Soustředí 

se na zmírnění potenciálních nepříznivých účinků povodní, a pokud je to vhodné, 

tak i na opatření nestavebního charakteru nebo snížení pravděpodobnosti zaplavení.  

Tato direktiva ovšem nepojednává o obnově po povodních, tudíž není obnovovací činnost 

nijak významně řešena v národní legislativě upravující ochranu před povodněmi, ačkoli je 

její nedílnou součástí.  
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Vycházíme – li z obecného managementu mimořádných událostí, je na území České 

republiky aplikován kontinuální proces skládající se ze tří komponent. Jedná se o ochranu, 

odezvu a obnovu. Model managementu povodňového rizika, uplatňovaného v České 

republice vystihuje Obrázek 1.  

 

Obrázek 1 - Management povodňového rizika 

Ochrana před povodněmi spadá v rámci managementu do přípravné fáze. [30] Účelem 

ochrany před povodněmi je předcházení a zvládnutí povodňového rizika v území 

ohroženém povodněmi. Tuto část managementu lze označit jako proaktivní řízení.  

Odezva na povodeň představuje soubor opatření spadajících v rámci cyklu managementu 

do realizační fáze. Prováděné aktivity směřují ke zdolání situace, která nastala v důsledku 

povodně. V případě odezvy a obnovy je možno hovořit o reaktivním řízení. [18] 

Obnova završuje celý proces managementu povodňového rizika. Stejně jako odezva náleží 

do fáze realizační a tvoří část popovodňových aktivit v postiženém území. Tyto činnosti 

je žádoucí provádět v rozumném čase a za přijatelných nákladů [27]. Obnova spočívá 

v zajištění plnohodnotného návratu obyvatel do krajiny a do obydlí tak, jak tomu bylo před 

samotným vznikem povodně. [3] 
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Opatření v rámci managementu povodňového rizika 

Každé území, které čelí povodním, se musí potýkat i s následky povodní. Rozsah těchto 

následků se může lišit v závislosti na charakteru území a jeho zaplavení. Vždy je nezbytné 

vzniklé následky pokud možno co nejdříve odstranit. Situaci, která díky povodni nastane, 

je třeba ovlivnit prostřednictvím různých aktivit prováděných mimo jiné před samotným 

vznikem povodně.  

Pro tyto fáze jsou typická různá opatření, časové intervaly, finance a další faktory. 

Povodňová opatření jsou vymezena zákonem [47] o vodách a představují dílčí části 

třífázového procesu managementu povodňového rizika. Z hlediska času se jedná 

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

po povodni.  

Dále je třeba zmínit i další základní rozdělení povodňových opatření. Nejvhodnější bude 

jejich zatřídění podle konstrukční podstaty a to na technická a netechnická. Technická 

opatření jsou stavebního charakteru, netechnická opatření se vyznačují charakterem 

organizačním. [20] 

Přípravná opatření jsou zejména opatřeními preventivního charakteru. Jedná 

se o významnou formu protipovodňové ochrany. Na zabezpečení jejich realizace jsou 

povinni podílet se vlastníci a správci nemovitostí, což mohou být rovněž organizace 

na úrovni regionů, obcí anebo občané. [24] 

Mezi netechnická opatření prováděná ve fázi ochrany se řadí mimo jiné záležitosti 

plánování, některé plány budou více rozvedeny v kapitole 3. 4. Dále se jedná 

o předpovědní a varovné systémy, výchovu veřejnosti k odpovědnému chování 

při povodňových rizikových situacích, vymezení stupňů povodňové aktivity, příprava 

hlásné a předpovědní služby, příprava hmotných povodňových rezerv a příprava 

samotných účastníků protipovodňové ochrany. [1] Těmto účastníkům bude rovněž 

věnována část této první kapitoly.   

Technická přípravná opatření jsou realizována proti účinkům vody v ploše povodí nebo 

proti účinkům na vodních tocích. První varianta se týká různých regulací ploch lesů 

a zemědělské činnosti a také budování retenčních a protierozních opatření. Druhou 

možností je budování retenčních prostorů, ochranných hrází, zkapacitnění koryt a jejich 

údržba a čištění. [20] 
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Opatření při nebezpečí povodně a za povodně spadají do časového úseku odezvy. Klíčová 

je činnost předpovědní povodňové služby a činnost hlásné povodňové služby. Hrozí-li 

nebezpečí povodně, je třeba provést varování a začít neprodleně vyklízet záplavová území. 

Stěžejní činností je i ovlivňování srážko-odtokových poměrů. Jak při nebezpečí povodně, 

tak i za povodně. Je třeba provést zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území 

zasaženém povodní. [14]  

Dále jsou prováděny povodňové záchranné, zabezpečovací a následně pak i likvidační 

práce. Záchranné a likvidační práce jsou zajišťovány povodňovými orgány ve spolupráci 

se složkami integrovaného záchranného systému. Důležitými subjekty pro zajištění 

povodňových zabezpečovacích prací jsou oproti záchranným pracím realizovány správci 

vodních toků a vlastníků dotčených objektů. Dále se může jednat o další subjekty, jejichž 

povinnost vyplývá z povodňových plánů či jim je tato povinnost přikázána povodňovými 

orgány.  

Opatření po povodni představují popovodňové aktivity v území, které jsou realizovány 

za účelem zajištění: 

- evidence, dokumentování a vyhodnocení povodní,  

- odstranění povodňových škod, 

- obnovy postiženého území. [17] 

Účelem evidence, dokumentace a vyhodnocení povodní je zabezpečení záznamů o povodni 

a jejím průběhu průkazným a objektivním způsobem. Dále jsou evidovány údaje 

o provedených protipovodňových opatřeních, povodňových škodách a dalších okolnostech 

souvisejících s povodní. [25] 

V této fázi se uplatňují i obnovovací práce, jejichž realizace spadá do působnosti 

jak veřejné správy, tak i jednotlivých vlastníků majetku dotčeného povodněmi. 

Odstraňování povodňových škod a následná obnova spočívají v likvidaci odstranitelných 

následků povodní, zajištění stability území a následný rozvoj. [5] 
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3.2 Legislativně stanovené postupy obnovy 

V rámci legislativního rozboru problematiky obnovy po povodních byly určeny dva právní 

předpisy, které lze ve věcné problematice používat za klíčové. Nutno podotknout, 

že se nejedná o zákon [47] o vodách, který pouze vymezuje obnovu jakožto skupinu 

opatření po povodni, popřípadě práva a povinnosti zainteresovaných subjektů po povodni. 

Neřeší tedy způsob, kterým by obnova měla být realizována, tudíž nebude dále rozebírán.  

Prvním z právních předpisů je zákon o státní pomoci při obnově území [41], který upravuje 

poskytování finanční pomoci. Druhým právním předpisem je zákon o veřejných zakázkách 

[42], ten upravuje spíše postup při zadávání jednotlivých veřejných zakázek, které jsou 

nedílnou součástí obnovovacích činností ve smyslu zahájení následného rozvoje území.  

Zákon o státní pomoci při obnově území  

Podpora státu při narušení základních funkcí v území v důsledku rozsáhlé povodně 

je jednou z možností financování obnovy. Stát může finanční pomoc poskytnout obcím, 

krajům, dalším právnickým osobám a fyzickým osobám, mimo osoby hospodařící 

s majetkem státu. Jedná se o státní pomoc účelně vynaloženou obnovu majetku, který 

slouží v území k zabezpečení základních funkcí.  

Na poskytnutí státní pomoci není právní nárok, může se poskytnout jednorázově, 

a to až do výše nákladů: 

- na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo  

- na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek 

zničený pohromou.  

Pro poskytnutí státní pomoci platí následující: 

a) při řešení následků živelní pohromy byl vyhlášen krizový stav 

b) dotčená osoba doloží zákonem stanoveným způsobem, že není schopna vlastními 

prostředky obnovit majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí. 

Poskytování státní pomoci je vázáno na strategii obnovy území. Tato musí být schválena 

vládou. Návrh strategie obnovy území zpracuje Ministerstvo pro místní rozvoj 

ve spolupráci s Ministerstvem financí a ministr pro místní rozvoj jej do 20 dnů po uplynutí 
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doby, na kterou byl vyhlášen krizový stav, předkládá vládě
1
. Při zpracování návrhu 

se vychází z přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího 

k zabezpečení základních funkcí v území, který předkládá kraj Ministerstvu financí 

do 7 dnů od uplynutí doby, na kterou byl krizový stav vyhlášen
2
. Návrh je doložen 

stanovisky dotčených osob o možnostech krytí nákladů z vlastních rozpočtů. [32] 

V této záležitosti je třeba, aby obce provedly odhad o výši prvotních nákladů. Kraj 

již v průběhu řešení krizové situace vyžaduje od starostů obcí postižených povodněmi 

zaslání přehledů o prvotních nákladech obcí a o jejich výši, která bývá nejčastěji provedena 

odhadem. Podklady pro odhadování výše nákladů jsou faktury, smlouvy, objednávky 

a pokyny, pokud jsou k dispozici. Získávání přehledů a jeho náležitosti, jsou upraveny 

vyhláškou [35] Ministerstva financí. Tuto činnost provádí obvykle osoby pověřené 

krajským úřadem.  

Díky tomuto postupu podle zákona [41] bylo možno získat představu o zdrojích finančních 

prostředků státu v případě, že dotčené subjekty nejsou schopny obnovu realizovat ze svých 

zdrojů. Velice zavádějící je ovšem jedna skutečnost. Tento zákon začíná být aktuální 

zejména v době následující po krizovém stavu, respektive jeho ukončení. Za krizového 

stavu jsou již realizována mnohá opatření směřujících k obnově. Některé lze zvládnout 

do ukončení krizového stavu a některé přetrvávají ještě dlouho po něm.  

Nyní je tedy třeba vycházet z faktu, že obnova je prováděna jak za krizového stavu, 

tak i po něm. Pro každý časový úsek jsou charakteristické jiné úkony, které budou 

obsahem analytické části. Než se k této části dostaneme, je vhodné si pro potřeby 

jak analytické části, tak i celé diplomové práce vymezit dva časové intervaly obnovy. 

Za první fázi bude považován stav nebezpečí (krátkodobá obnova) a druhou fází bude 

obnova (dlouhotrvající proces). V těchto obou fázích jsou uplatňována ustanovení druhého 

významného právního předpisu, kterým je zákon [42] o veřejných zakázkách.  

Pro potřeby této práce bude plně dostačující zabývat se všemi aspekty v rámci jednoho 

z možných krizových stavů vyhlášených při povodních, kterým bude stav nebezpečí.  

Tento bývá při povodních vyhlašován častěji než nouzový stav.  

 

                                                
1 § 4 odst. 3 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území  
2 § 3 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 
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Zákon o veřejných zakázkách  

Při realizaci obnovy území po povodních je prakticky nemožné vyhnout se veřejným 

zakázkám. Realizace veřejných zakázek musí být v souladu se zákonem [42]. Tento právní 

předpis se na rozdíl od zákona o státní pomoci [41] nevztahuje pouze na období obnovy, 

ale i na období krizového stavu.  

Při uplatňování postupu podle zákona o veřejných zakázkách plní obec zasažená 

povodněmi funkci zadavatele. Na základě vývoje povodňové situace je možno uplatňovat 

čtyři způsoby realizace veřejných zakázek vztahujících se na období po povodni. 

U některých je možno využít zjednodušený postup podle zákona. Po uplynutí stavu 

nebezpečí, jsou realizovány takové veřejné zakázky, u nichž musí být dodržen postup 

podle ujednání zákona [42].   

V případě zjednodušeného postupu se jedná o tyto veřejné zakázky:  

- malého rozsahu,  

- jednací řízení bez uveřejnění,   

- spojené podle zvláštních právních předpisů se zvláštními bezpečnostními 

opatřeními.  

Dále se jedná o klasické veřejné zakázky, tedy ty, které nemají charakter krajní 

naléhavosti.  

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou takové, jejichž předpokládaná hodnota na dodávky 

nebo služby nepřesáhne hodnotu 1. mil. Kč a u veřejných zakázek na stavební práce 

3 mil. Kč bez DPH. Veřejný zadavatel není povinen tyto zakázky zadávat podle zákona
3
, 

avšak je povinen dodržovat zásady tímto zákonem stanovené
4
 (transparentnost, rovné 

zacházení a zákaz diskriminace).  

Na základě tohoto nejjednoduššího způsobu zadání veřejné zakázky, lze operativně zajistit 

například úklidové služby, opravy poškozených staveb, nákupy čisticích prostředků, 

potravin a dalších činností souvisejících s odstraňováním následků povodní 

a nepřevyšujících stanovenou hodnotu. [39] 

                                                
3 § 18 odstavce 5 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách 
4 § 6 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách 
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Jednací řízení bez uveřejnění představuje postup pro veřejné zakázky s předpokládanou 

hodnotou nejméně 1 mil. Kč resp. 3 mil. Kč bez DPH. Tyto je nutno zadat v krajně 

naléhavém případě, který může nastat jak ve fázi krizového stavu, tak i ve fázi obnovy. 

Řízení zahajuje zadavatel odesláním písemné výzvy. Byla-li zadavatelem jednomu zájemci 

zadána veřejná zakázka odlišným způsobem (telefonicky, ústně, jinak), musí po uplynutí 

krizového stavu uvést tento postup do souladu se zákonným ujednáním.  

Takto lze za krizového stavu postupovat při nezbytném vykonávání záchranných prací 

a neodkladných činností, jako jsou demolice, obnova zdrojů pitné a užitkové vody, nákup 

základních potravin a léčiv, čistících, desinfekční a ostatních prostředků pro základní 

potřebu.  

Po ukončení krizového stavu se obvykle jedná o práce směřující k odstraňování následků 

škod v podobě zprovoznění důležitých železničních tratí a pozemních komunikací, 

telekomunikačních zařízen, čištění komunikací a vodních zdrojů, obnovení dodávek plynu, 

elektrické energie a vody atd. Přestože se již nejedná o opatření v rámci krizového stavu, 

je zadavatel i v této fázi nucen v co nejkratší době řešit jistý závažný problém. 

Veřejné zakázky podle zvláštních právních předpisů je možno využít v případě kdy 

zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky, pokud jsou zadávány v rámci zvláštních 

bezpečnostních opatření a zároveň se nejedná o veřejné zakázky v oblasti obrany 

a bezpečnosti podle zákona
5
. Způsob zadání těchto zakázek je ve smyslu tohoto zákona 

upraven zvláštními právními předpisy [44],[45],[46]. Na ostatní veřejné zakázky zadávané 

v době krizového stavu nelze výjimku uplatnit.  

Veřejné zakázky nemající charakter krajní naléhavosti vyžadují využití standardních 

postupů pro zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zjištěné potřeby v dalším období 

(zpravidla po ukončení krizového stavu), které již nepředstavuje krajně naléhavý případ. 

Obnovovací práce jsou prováděny subjekty na základě obchodního vztahu (dohody 

či smlouvy) mezi obcí a subjektem, který byl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

k provedení prací vybrán.  

Díky výše uvedeným případům je možno provést klasifikaci postupů zadávání veřejných 

zakázek v závislosti na krizovém či běžném stavu, což rovněž souvisí s etapizací obnovy. 

                                                
5 § 10a zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách 



  

12 

3.3 Účastníci managementu povodňového rizika 

V rámci managementu povodňového rizika jsou dvě skupiny účastníků zabezpečujících 

či realizujících příslušné činnosti či opatření. Jedná se o účastníky protipovodňové ochrany 

a účastníky popovodňové obnovy. V této části bude poukázáno především na to, jakým 

způsobem je řešeno zabezpečení účastníků obnovy ve srovnání s účastníky ochrany.  

Účastníci ochrany před povodněmi 

Úkolem těchto účastníků je účast na vykonávání konkrétních povodňových opatření. Jedná 

se o povodňové orgány, které sehrávají významnou roli spolu s ostatními účastníky 

ochrany před povodněmi. Povodňové orgány definuje zákon
6
 a mají v protipovodňové 

ochraně funkci řídící, organizační a koordinační. Povodňové orgány se řídí povodňovými 

plány. Orgány státní správy a ostatní orgány jsou povinny na základě výzvy povodňovým 

orgánům pomáhat při zajišťování řízení ochrany před povodněmi. Je třeba rozlišovat, 

zda se jedná o období mimo povodeň či  období povodně, jak znázorňuje Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 - Povodňové orgány v ČR [1] 

                                                
6 § 87 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 
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Dalšími účastníky ochrany před povodněmi jsou mimo jiné správci povodí, správci 

vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci pozemků a staveb ohrožených povodněmi, 

integrovaný záchranný systém a v neposlední řadě se jedná o obyvatelstvo postižené 

povodněmi.  

Účastníci ve fázi I 

Řízení povodňové ochrany na území s vyhlášeným krizovým stavem přísluší orgánu 

určeného krizovým zákonem
7
. V rámci krizového stavu se povodňové komise stávají 

součástí krizových štábů. Krizový štáb sestává z členů bezpečnostní rady a stálé pracovní 

skupiny krizového štábu. Rámcovou organizační strukturu krizového štábu naznačuje 

Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 - Rámcová organizační struktura KŠ [1]  

Povodňové orgány do doby ukončení krizového stavu mimo jiné zajišťují veškerou 

organizaci, koordinaci a realizaci obnovy na území samosprávného celku. Zajišťují mimo 

jiné především obnovu majetku území, podílí se na obnově majetku občanů 

zprostředkováním pomoci. Dále je povinností územního samosprávného celku informování 

vlastníka majetku, kterým není obec o způsobených škodách, popřípadě vlastníka vyzve 

k odstranění škod či obnově.  

Vlastníky majetku v území, mimo obec a občany, jsou právnické osoby, kraj a stát. Tito 

mají povinnost obnovy svého majetku. Správci povodí a vlastníci vodních děl po povodni 

zpravidla odstraňují následky povodní na tocích či vodních dílech, spolupracují při tom 

se starostou obce či složkami IZS.  

                                                
7 § 77 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 



  

14 

Neméně důležitými účastníky obnovy jsou i subjekty realizující obnovu na základě 

mluvního vztahu. Ty představují specializované externí firmy dodávající potřebné 

produkty či poskytující služby, popřípadě realizující stavební práce. Jiný než smluvní vztah 

při jejich činnostech není možný a postup je upraven výše uvedeným zákonem [42] 

o veřejných zakázkách. Je tedy zřejmé, že tyto práce jsou vždy prováděné za úhradu 

nákladů. 

Účastníci ve fázi II 

Ve fázi II – obnova se nabízí možnost hierarchizace účastníků podle zákona [41], který se 

na toto období vztahuje. Je tedy uvažován proces, jehož výstupem je strategie obnovy 

území a struktura účastníků je následující, viz Obrázek 4.  

 

Obrázek 4 - Organizační schéma obnovy  

Obrázek naznačuje průchod procesu, který je upraven zákonem [41] a postupuje od 

nejnižšího účastníka, kterým je pověřený pracovník. V součinnosti s obcí společně 

zajišťují přehled o předběžném odhadu nákladů. Tyto obec předá na kraj a kraj předá 

Ministerstvu financí, které poté s Ministerstvem pro místní rozvoj vytvoří návrh strategie 

obnovy území. Tento proces zastřešuje vláda, která schvaluje navrženou strategii. Takové 

schéma účastníků, představuje jedinou zákonem podloženou strukturu účastníků obnovy.  
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V případě tohoto schématu je nezbytné podotknout, že se jedná o obnovu, jíž předcházel 

krizový stav, v případě absence krizového stavu není tento právní předpis platný. Další 

nezbytnou podmínkou je, že je obnovován majetek, který zabezpečoval základní funkce 

v území a na jeho obnovu nemá obec dostatečné finanční prostředky. Takto platná 

organizace je po dobu 20 dní, končí vydáním strategie obnovy území. 

Účastníci obnovy v této fázi řeší další záležitosti. Jedná se nejvíce o dokumentaci 

vyřizování žádostí o dotace, podpora postiženého obyvatelstva a výstavba či oprava 

majetku, která má dlouhodobější charakter.  

Záležitost organizace účastníků obnovy po povodních není tak jednoznačná, jako tomu 

bylo ve fázi před povodněmi. Při předpokladu vyhlášeného krizového stavu se opět 

dostáváme do situace, kdy krizový stav končí, tudíž i krizový štáb ukončuje svoji činnost. 

V této fázi by mohl teoreticky nastoupit štáb pro obnovu. Doposud však není žádný právní 

předpis, který by sestavení štábu či týmu pro obnovu, popřípadě jeho postup nějakým 

způsobem upravoval. V případě krizových štábů se jedná o nařízení vlády [21], které 

složení a činnost štábu nařizuje. 

3.4 Plánovací činnost 

Výstupem plánování v oblasti povodní je podpůrný prostředek v podobě plánu pro řešení 

nastalé povodňové situace. Vzhledem k celé škále existujících plánů v rámci této 

problematiky je třeba zúžit rozsah a věnovat pozornost plánovacím dokumentům 

stanovených klíčovými právními předpisy upravující realizaci opatření v komplexu 

managementu povodňového rizika. Z toho důvodu budou v každé fázi (přípravné 

či realizační) vybrány pouze základní plány, které by mohly věcně souviset s obnovou 

území. Je známo, že plánovací činnost spadá do fáze přípravné, tudíž bude klasifikace 

jednotlivých plánů podle reálného využití v dané fázi.  

Územní plán 

Ve smyslu územního plánování v rámci protipovodňové ochrany se jedná o prosazování 

protipovodňových opatření do územně plánovací dokumentace. [13] Tato opatření mají 

charakter administrativních úkonů. Územní plánování má jeden z největších předpokladů 

napomoci snížit zejména v následujících letech následky přirozených obecných 

i bleskových povodní. [15] 
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V České republice stavební zákon [43] stanoví pravidla pro využití území, řeší umístění 

a výstavbu objektů, požaduje zajištění ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí. 

V případě povodní tento právní předpis nespecifikuje požadavky, jak se má technická 

ochrana provést. [15],[23] 

Výstupem této územně plánovací činnosti je stanovení oblastí, definovaných 

zákonem [47] o vodách, jimiž jsou: 

- záplavová území, která představují oblasti s možností zaplavení vodou při povodni, 

- aktivní zóna záplavového území, kterou se rozumí část záplavového území, 

v níž je při povodni soustředěn největší povodňový průtok,   

- území k řízeným rozlivům sloužících pro realizaci opatření v případě zaplavení 

vodou. 

Limity rozvoje záplavových území jsou součástí územních plánů, požadavek snížení 

majetkových hodnot v záplavových územích je považován za základní preventivní 

princip. [6] Z tohoto důvodu je územní plán významným dokumentem v rámci povodní, 

kdy již v přípravné fázi mohou být díky tomuto nástroji sníženy popřípadě ovlivněny 

dopady povodní.  

Povodňový plán 

Dalším z významných plánů v souvislosti s povodněmi je povodňový plán. Je používán 

ve fázi odezvy na povodeň a jsou v něm mimo jiné řešena operativní opatření ochrany před 

povodněmi
8
, která směřují rovněž k předcházení povodňových škod a jejich zamezení.   

Povodňový plán je třeba vypracovat na základě ustanovení zákona o vodách [47]. 

Obsahem bývá zejména způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji 

povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích 

prací a mnoho dalších opatření nezbytných v rámci odezvy. 

Nelze – li situaci řešit běžnými opatřeními, je třeba přijmou opatření mimořádná. Jinými 

slovy musí dojít k vyhlášení krizového stavu pro přijetí krizových opatření. Ty jsou 

obsaženy v krizovém plánu. V případě krizových situací nastalých v důsledku povodní 

tvoří povodňový plán přílohovou část krizového plánu kraje. Základním právním 

východiskem pro tento plán je zákon [45] o krizovém řízení.  

                                                
8 § 63 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)  
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Strategie obnovy území 

Fáze obnovy je v současnosti v rámci území České republiky legislativně svázána 

s již uvedeným zákonem [41] o státní pomoci při obnově území. Jak již vypovídá název, 

jedná se o právní předpis upravující účast státu na financování obnovy území. Státní 

finanční pomoc je poskytována pouze v případech vyhlášení krizového stavu, kterými jsou 

v rámci povodní pouze stav nebezpečí a nouzový stav. Na území zasaženém povodněmi při 

tom musí dojít k narušení základních funkcí v území
9
.  

Z tohoto právního předpisu vyplívá i tvorba plánovací dokumentace obnovy, která 

je záležitostí klíčovou a zároveň problematickou. Důvodem je, že plánování obnovy řeší 

výše zmíněny zákon pouze částečně. Strategie obnovy území, je na rozdíl od předchozích 

plánů, navržena a schválena v časovém úseku spadajícího do obnovy, tedy až v realizační 

fázi. Její tvorba vychází z aktuální situace a potřeby, je tudíž řešena případ od případu 

(ad hoc). [33] Nejedná se ani o plán jako takový, je pouze rámcem stanovujícím cíle 

obnovy území výhledově v horizontu několika let.  

3.5 Obnova území po povodních v zahraničí 

V návaznosti na analýzu současného stavu přístupu k obnově po povodních v České 

republice je třeba provést rozbor situace v této oblasti i v zahraničí. Bude vhodné vycházet 

z případové studie. Ve vybraných územích Velké Británie a Spolkové republiky Německo 

budou rozebrány konkrétní povodňové události se zaměřením na samotné provádění 

obnovy.  

3.5.1 Velká Británie 

Prvním zvoleným státem je Velká Británie, jejíž území se díky svojí geografické poloze 

potýká s povodněmi každoročně a to i několikrát na stejném místě. Pro tuto zemi jsou 

zejména typické povodně v zimním období.  

 

 

 

                                                
9 § 2 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území  
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Vybrané území a dopady povodní 

Pro popis postupu při obnově území po povodních byly vybrány povodně v roce 

2005 v Carlisle. Jedná se o největší sídlo na území hrabství v oblasti Cumbria. K povodni 

došlo v územích lokalizovaných podél řeky Eden a to v noci z pátku 7. ledna na sobotu 

8. ledna, kdy se silná bouře a nevídané množství dešťových srážek přehnaly přes hrabství 

Cumbria.  Jednalo se tedy o přívalovou povodeň, která způsobila značné škody na území. 

Tato povodeň si mimo jiné vyžádala tři lidské životy.  

Z dalších následků povodní, které pak bylo třeba v rámci obnovy řešit, se jednalo o: 

- zaplavení stavebních objektů až do výšky 2 metrů,  

- nemožnost dlouhodobého návratu do domovů,  

- narušení dodávek energie,  

- narušení funkčnosti infrastruktury,  

- zasažení provozu velkého počtu pracovních míst. [11] 

Postup při obnově  

Nejdříve byly rozděleny dopady do čtyř základních skupin, a sice dopady na člověka 

(život, zdraví), ekonomické dopady, dopady na infrastrukturu a životní prostředí. 

Po ukončení povodně bylo třeba započít komplexní dlouhotrvající proces obnovy. Tento 

vyžadoval zapojení většího počtu subjektů než ve fázi reakce na povodeň.  

Při obnově se postupovalo dle pokynů [10], které byly vydány vládou na základě dřívějších 

povodňových událostí na území hrabství Cumbria. Jedná se o podpůrný materiál, který 

využívají zejména místní úřady. Podle těchto pokynů je doporučeno sestavit tým řešící 

obnovu. V této postižené oblasti byl tedy sestaven hlavní koordinační a strategický štáb 

pro obnovu (dále jen „štáb“), pod nějž spadalo několik pracovních skupin. Na následujícím 

obrázku (Obrázek 5) je možno pozorovat konkrétní složení strategického koordinačního 

štábu pro obnovu, který byl důležitým účastníkem obnovy z pohledu organizačního.  
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Obrázek 5 - Strategický koordinační štáb pro obnovu ve VB upraveno podle [28] 

Jak je z obrázku patrné, bylo vytyčeno pět prioritních oblastí, pro které byly sestaveny 

skupiny zabývající se řešením daných záležitostí. Vedoucí představitelé těchto skupin 

pak s dalšími subjekty tvořili štáb pro obnovu. Osazenstvo skupin bylo z řad členů veřejné 

správy a odborníků v závislosti na charakteru daného problému. 

Mezi hlavní aktivity koordinačního štábu pro obnovu, který funguje na území VB od roku 

2005, patří v první řadě přijímání rozhodnutí o postupech při obnově. Na základě 

charakteru dopadů povodně stanoví, které základní pracovní skupiny se budou účastnit 

obnovy, podle potřeby ustanoví další pracovní skupiny. Od těchto pracovních skupin štáb 

přijímá doporučení a další informace potřebné pro podporu rozhodování. Mezi další 

aktivity štábu patří poskytování přehledu zájmů a povinností jednotlivých subjektů, 

zajišťování implementace strategie obnovy, zaznamenávání údajů o dopadech události, 

schvalování a posuzování kritérií obnovy a harmonogramu jejího plnění apod.  

Skupiny ustavené pro obnovu plnily úkoly stanovené představiteli veřejné správy. Jejich 

činnost spočívala například ve vyhodnocení situace, volba vhodného postupu řešení, 

komunikace se všemi zúčastněnými subjekty a tvorba vlastní strategie obnovy ve svěřené 

oblasti.   
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Pro případ této obnovy měli představitelé veřejné správy již předem vypracované různé 

podpůrné materiály, které byly realizovány jako reakce z předchozích povodňových 

situací. Jedná se o vývojové diagramy postupu v nejasných záležitostech. Tyto byly 

využitelné i pro podporu rozhodování. Dále byly využity kontrolní seznamy stanovující 

plnění příslušných činností atd. Tyto podklady jsou uvedeny v Příloze 1.  

Po uskutečnění obnovy byla vyhodnocena činnost štábu jeho skupin. Díky podrobnému 

rozboru byly zjištěny případné nedostatky, které bylo třeba do další povodně zlepšit. Tyto 

zjištěné problémové oblasti zjištěné v roce 2005, byly klíčovými záležitostmi k řešení 

odpovědných orgánů. Některé byly i přínosným ponaučením, tudíž se dané problémy 

s povodněmi vyskytujícími se v následujících letech neopakovaly. [4] 

3.5.2 Spolková republika Německo  

Dalším zahraničním státem byla vybrána Spolková republika Německo, což je stát 

sousedící s Českou republikou. Mimo tuto skutečnost spolu ČR a SRN sdílejí mezinárodní 

oblast povodí Labe.  

Vybrané území a dopady povodní 

Problematika obnovy bude řešena v rámci spolkové země, kterou bude pro tento případ 

Sasko. Kromě katastrofálních povodní v roce 2002, které zasáhly střední Evropu, byly dále 

významné i extrémní povodně v letech 2006, 2010, 2012 a 2013. Poslední povodňová 

událost z června 2013 na řece Labe bude rozvedena podrobněji.  

Tuto povodňovou událost způsobily opět intenzivní přívalové deště. V některých místech 

dokonce byly převýšeny hodnoty, jichž bylo dosaženo při povodni v roce 2002. Tato 

událost přišla v několika vlnách, kdy se na území přehnaly přívalové deště již koncem 

srpna, pak začátkem června. Nejdramatičtější však byla situace v noci z 20. na 21. června, 

kdy studená fronta přinesla silné bouřky a intenzivní déšť. [8] 

Značné následky povodní byly charakterizovány škodami v těchto oblastech: 

- obytné budovy a domácnosti, 

- zemědělství, lesnictví a rybolovu,  

- soukromá a veřejná infrastruktura. [40] 
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Postup při obnově 

Iniciační událostí popovodňových aktivit bylo sestavení štábu pro obnovu. Tento byl 

rozdělen do tří pracovních skupin. Každá převzala odpovědnost za svěřenou oblast: 

- financování,  

- podpory, 

- kontroly a dokumentace. 

Obrázek 6 představuje organizační uspořádání štábu obnovy ve Spolkové zemi Sasko. 

Tento model je uplatňován na území celého státu a to již od roku 2002.  

 

Obrázek 6 - Organizace štábu pro obnovu v SRN upraveno podle [9] 

Štáb pro obnovu byl v Sasku zřízen primárně za účelem řešení všech záležitostí týkajících 

se odstraňování povodňových škod. Tento tedy zaujímal pozici prostředníka mezi místní 

a státní správou a zajišťoval tak efektivní tok informací pro podporu rychlého rozhodování.  

Činnosti pracovních skupin spočívaly v řešení přidělených záležitostí, analyzování situace, 

shromažďování údajů a příprava návrhů řešení pro štáb. Nedílnou součástí bylo sestavení 

akčního plánu pro obnovu.  
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3.5.3 Komparace a zhodnocení 

Na základě zjištěných poznatků z realizace obnovy v zahraničních státech byly zjištěny 

údaje, které lze považovat za klíčové pro návrh univerzálního modelu, na němž lze stavět 

možný proces obnovy území po povodních v České republice.  

Při komparaci Velké Británie s Německem nebyly při postupu zjištěny nijak zásadní 

odlišnosti. Tvorba skupin pro obnovu, jejich činnost a plánovací aktivity jsou v obou 

zemích založeny na stejném principu. Komparací těchto států s Českou republikou byly 

identifikovány jisté odlišnosti. Lze konstatovat, že se jedná o jisté nedostatky, které 

je vhodné do budoucna zlepšit.  

Organizační stránka zajištění obnovy není v žádné z těchto zemí legislativně podložena, 

avšak její absence je evidentní pouze v České republice. Ve Spolkové republice Německo 

fungují štáby pro obnovu od roku 2002 a ve Velké Británii tomu bylo od roku 2005.  

Stejné nedostatky lze pozorovat i v oblasti plánování. V obou zahraničních státech bývá 

oblast plánování obnovy řešena předem, i když to opět nevyplývá z legislativních aktů. 

Další záležitostí v této oblasti je tvorba strategie obnovy. Tu je možno pozorovat ve všech 

třech státech. V případě ČR se jedná pouze o takovou strategii, která je vázána 

na poskytnutí finanční pomoci.  

V zahraničí se jedná o tvorbu konceptu řešícího postup, který bude proveden v rámci 

obnovy. Tento je vytvořen na základě aktuální povodňové či popovodňové situace a při 

jeho tvorbě mohou být použity údaje z dlouhodobých plánů. Tyto strategie tvoří každá 

skupina zvlášť v oblasti svojí působnosti. A předkládá ji štábu pro obnovu.  

Stejně jako hodnocení nastalé povodňové události, jsou v zahraničí hodnoceny i aktivity 

směřující k obnově. Jedná se tedy o posouzení činnosti všech skupin popřípadě účastníků 

obnovy. Dále je třeba v rámci tohoto posouzení identifikovat problematické záležitosti, 

a pokud je to možné, je třeba navrhnout opatření ke zlepšení situace. Jeho efekt 

lze vyhodnotit až s následnou povodňovou událostí. Tabulka 1 obsahuje komparaci 

přístupů k obnově v České republice, Velké Británii a Spolkové republice Německo. 
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Tabulka 1 – Komparace aspektů obnovy 

Zjištěné poznatky Velká Británie 
Spolková republika 

Německo 
Česká republika 

Štáb 
Hlavní strategický a 

koordinační štáb  
Štáb pro obnovu 

 

- 

 

 

Dílčí skupiny 

 

5 oblastí 3 oblasti - 

 

První činnost štábu 

 

2005 2002 - 

 

Předem řešená 

obnova 

ANO ANO NE 

 

Obnova řešená 

v realizační fázi  

 

Strategie obnovy 

území 

Akční plán obnovy 

území 

Strategie obnovy 

území 

 

Z rozboru situace v zahraničí jsem dospěla k závěru, že by bylo vhodné aplikovat jeden 

z analyzovaných modelů na postup pro Českou republiku. Ačkoli jsou oba zahraniční 

postupy více méně totožné, přikláním se k preferenci britského modelu. Díky dostupným 

informacím bylo možno získat přehled o různých podpůrných prostředcích, jejichž 

použitelnost je vhodné rovněž zhodnotit. Na bázi tohoto modelu bude postavena 

následující část práce. 
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3.6 Shrnutí kapitoly 

Obnova po povodních v rámci managementu povodňového rizika spadá do fáze realizační. 

Ve srovnání tohoto faktoru s protipovodňovou ochranou, vyplynula oblast obnovy jako 

méně řešená záležitost. Protipovodňová ochrana je upravována mezinárodní 

direktivou [31], která se obnovou prakticky nezabývá. To je jeden z hlavních důvodů, proč 

není problematika obnovy podrobněji řešena.  

Zákon [47] z oblasti obnovy definuje pouze popovodňová opatření, popřípadě práva 

a povinnosti zainteresovaných subjektů po povodni. Z právních předpisů, které věcně řeší 

postup při obnově, byly podrobněji rozvedeny zákon [41] o státní pomoci při obnově 

území a zákon [42] o veřejných zakázkách. Na základě těchto právních předpisů bylo 

možno provést etapizaci obnovy, která bude v práci dodržována. Jedná se o první fázi –

 krizový stav platnou od vyhlášení do ukončení krizového stavu. Druhá fáze – obnova 

je platná od ukončení krizového stavu po celou dobu, v níž budou prováděny obnovovací 

činnosti.  

V záležitosti účastníků popovodňové obnovy byla zjištěna zákonem stanovená absence 

skupiny či štábu pro obnovu, její aktivace a postup. Jedná se především o druhou fázi, kdy 

ukončením krizového stavu je ukončena činnosti povodňových komisí s krizovými štáby. 

Organizace a zabezpečení obnovy je plně v režii veřejné správy a ostatních účastníků 

dotčených povodněmi. V této popovodňové fázi vystupují v popředí externí firmy 

poskytující potřebné produkty či služby, které je možno využít, ale pouze na základě 

obchodního vztahu.   

Další zkoumanou problematikou byla oblast plánování v oblasti managementu 

povodňového rizika. Vzhledem k široké škále plánovacích dokumentů byla oblast věcně 

omezena na fázi ochrany reprezentovanou územním plánováním, dále na fázi odezvy, 

do níž zapadal povodňový respektive krizový plán. Co se týče fáze obnovy, spadá sem 

strategie obnovy území, kterou není možno ani v obecném smyslu považovat za plánovací 

dokument. Jedná se o pouhý rámec, který je zpracováván až na základě vzniklé situace, 

tedy v závislosti na aktuálních potřebách obnovy. V této oblasti je tedy evidentní absence 

jakéhokoli plánu sjednocující postupy obnovy a rovněž jakéhokoli plánu v rámci obnovy, 

který by byl zpracováván předem.  
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Analýza stávajícího stavu obnovy po povodních v zahraničí byla zaměřena převážně 

na takové oblasti, které vyplynuly jako nedostatečně řešené v České republice. Dá se říci, 

že jak Spolková republika Německo, tak i Velká Británie jsou v této záležitosti oproti 

České republice napřed.  

Dokazující může být záležitost organizačního řešení obnovy. Příkladem může být Štáb pro 

obnovu v Německé spolkové zemi Sasko, který byl prvotně vytvořen již rokem 2002. Jeho 

činnost byla natolik efektivní, že byl při následujících povodňových událostech nadále 

ustavován. Dalším příkladem byl Strategický koordinační štáb pro obnovu fungující ve 

Velké Británii, jeho činnost byla zpozorována v roce 2005.  

Plánovací činnost je v těchto zemích pevně spojena s danými dílčími skupinami štábů 

obnovy. Tyto vypracovávají v realizační fázi strategie, popřípadě akční plány 

pro následnou obnovu v závislosti na charakteru situace. V obou zemích je obnova řešena 

předem prostřednictvím dlouhodobých plánů obnovy představující zejména údaje 

o subjektech zahrnutých do obnovy. Dále jsou v těchto dokumentech uvedeny pravomoci, 

odpovědnosti, postupy a různé termíny vztahující se na tyto subjekty a potřebné k obnově. 

V rámci britského modelu byly interpretovány i podpůrné prostředky v podobě vývojových 

diagramů postupu obnovy v různých záležitostech a kontrolních seznamů. Jejich přínos lze 

shledat jak při podpoře rozhodování tak i při rychlejším řešení situace a dodržování 

posloupnosti daných aktivit. Tyto jsou zejména používány v případě delegace činností 

veřejné správy na více subjektů.  
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4 Návrh postupu  

Inspirace pro návrh modelu byla získána prostudováním postupu uplatňovaného ve Velké 

Británii.  Dá se tedy říci, že model je již navržen. V následující části práce bude tedy 

stěžejní záležitostí transpozice britského modelu do podmínek České republiky 

a posouzení jeho aplikovatelnosti.  

Model je třeba přijmout se všemi komponentami, kterými jsou skupiny pro obnovu 

a rovněž podpůrné prostředky využívané pro usnadnění postupu. O tyto záležitosti 

je nezbytné rozšířit danou problematiku.  

4.1 Model postupu 

Při transpozici zahraničního modelu je nutno brát v úvahu i teoretické poznatky, které 

je třeba při volbě jednotlivých kroků respektovat. Je tedy třeba dbát na to, aby byl model 

postupu uplatňován po takové povodni, po níž byl vyhlášen krizový stav. Jedině tak bude 

možno brát v potaz i etapizaci obnovy a analyzovat klíčové aspekty.  

Oba případy zahraničních povodňových událostí analyzovaných v zahraničí měly charakter 

přívalových povodní. Ani v tomto směru není vhodné se odchýlit od zvoleného druhu 

povodní. Vše se bude tedy odvíjet od nejčastějších povodňových událostí na území České 

republiky, kterými jsou v posledních letech letní povodně. 

Letní povodně jsou charakteristické srážkami přes 100 mm za několik málo hodin a tím, 

že zasahují poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích, 

katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých povodích vějířovitého tvaru.  

Pro následný rozbor byly vybrány letní povodně z roku 2009, k nimž došlo v obci Jeseník 

nad Odrou na Novojičínsku. Tato událost představuje příklad praxe uplatňovaného postupu 

v Moravskoslezském kraji. Zabývání se celou povodňovou událostí je již nad rámec řešené 

problematiky, tudíž budou rozebrány pouze vhodné oblasti, na nichž bude demonstrován 

případný postup. Nyní je možno formulovat obecný univerzální postup, který by přicházel 

v úvahu pro řešení obnovy po povodni v České republice.  
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4.1.1 Možný postup při obnově 

Modelový příklad – Letní přívalové povodně velkého rozsahu (stav nebezpečí) 

1. Fáze první – stav nebezpečí 

- identifikace problematických oblastí  

- sestavení dílčích skupin pro obnovu 

- delegace klíčových činností na členy skupiny 

- využití podpůrných prostředků  

2. Fáze druhá – obnova 

- případná změna skupin pro obnovu podle potřeby 

- provádění přetrvávajících činností 

- provádění nových dalších činností 

3. Zhodnocení činnosti skupin pro obnovu 

- posouzení činnosti všech skupin pro obnovu 

- zhodnocení činnosti ostatních účastníků obnovy 

4. Ponaučení se z události 

- identifikace nedostatků  

- návrh na zlepšení a případná realizace  

- ověření při nastávající povodňové události 

Výše uvedená základní deskripce modelu využitelného při obnově představuje transpozici 

zahraničního modelu a vytýčení prioritních oblastí, které budou podrobněji rozvedeny 

na konkrétním případu.  

Etapizace činností je důležitou oblastí při obnově území po povodni, při níž došlo 

k vyhlášení stavu nebezpečí. Některé záležitosti je nutné řešit bezodkladně a některé 

snesou odkladu až do druhé fáze, tedy po ukončení stavu nebezpečí. V druhé etapě 

je vhodné, po ukončení stěžejních činností ve věci obnovy, posouzení všech dílčích skupin 

a zhodnocení činnosti ostatních účastníků obnovy.  

Již při samotném hodnocení může dojít k identifikaci slabých míst, které by bylo vhodné 

do budoucna posílit. Z tohoto důvodu je žádoucí navržení možných nápravných opatření, 

výběr optimálního řešení a jejich případná realizace. Vzhledem k tomu, že poslední dva 

body je v současnosti nereálné posoudit, jelikož není z čeho vycházet, bude pozornost 

soustředěna především na první dva body.  
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I. Fáze – stav nebezpečí  

Pro lepší představu je vhodné provést rozbor činností, které byly na území obce prováděny. 

První fázi obnovy nejlépe vystihuje časové vyjádření intervalů realizovaných činností 

na Obrázku 8. Intervaly jsou doplněny o subjekty, vykonávající jednotlivé práce v obci. 

Je tedy evidentní, že se v podstatě jednal o klasický zásah základních složek integrovaného 

záchranného systému, který bylo třeba z důvodu velkého rozsahu doplnit o ostatní složky 

IZS.  

 

Obrázek 7 - Časová osa I. fáze  

Vysvětlivky:  

III. SPA – třetí stupeň povodňové aktivity JPO – jednotky požární ochrany 

ZP – záchranné práce PČR – police České republiky 

LP – likvidační práce ZZS – zdravotnická záchranná služba 

OP – obnovovací práce  AČR – armáda České republiky  

III. SPA – třetí stupeň povodňové aktivity HP – humanitární pomoc 

HZS – hasičský záchranný sbor NO – neziskové organizace 
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Z obrázku je zřetelná účast uvedených složek na obnově. Tyto svoji činností značně 

podpořily provádění popovodňových aktivit v obci. V tomto časovém úseku je třeba 

provádět odstraňování povodňových škod, zabezpečení základních funkcí v území 

popřípadě další činnosti směřující k obnově.  

Důležité je v záležitosti veškerého majetku na území obce určení vlastníka majetku, 

infrastruktury, popřípadě provozovatele služeb a jeho následné informování o poškození 

majetku. Po té je vlastník povinen zajistit obnovu tohoto majetku. To se týkalo zejména 

pozemních komunikací, popřípadě dodávek vody a energií. [37] 

V návaznosti na vyhlášený krizový stav bylo vytvořeno na obecním úřadu krizové 

centrum, které zabezpečovalo prostředky pro odstraňování povodňových škod. Zejména 

potřebné byli lidské zdroje, věcných zdrojů byl dostatek. [38] 

II. Fáze – obnova 

Tento časový úsek po povodni nastal v Jeseníku nad Odrou, po ukončení stavu nebezpečí, 

tedy ke dni 25. 7. 2009. Na území obce byly zřídka vykonávány činnosti, jako ve fázi stavu 

nebezpečí a v této fázi již neměly zásadní význam. Do popředí se dostávaly aktivity 

směřující k dalšímu rozvoji obce. [22] 

V tomto intervalu například nadále přetrvávaly činnosti počínající již ve stavu nebezpečí, 

jako práce související s odstraňováním či odklízením škod, lékařskou, psychologickou 

a humanitární pomocí. Obec soustřeďovala a přerozdělovala dary, které lidé odevzdávali 

na obecní úřad. [36]  

Během následujícího půl roku byla práce obce soustředěna na pomoc postiženému 

obyvatelstvu, zejména při vyřizování žádostí o finanční i věcnou pomoc. V této fázi byla 

vyvíjena snaha o získání finančních prostředků na opravy škod z dostupných zdrojů. Celá 

činnost obce tedy směrovala k získání dostatečného množství finančních prostředků 

poskytovaných krajem, státem či Evropskou unií. Dále mohla obec požádat o pomoc 

i ostatní obce. [12] 

Vymezeny byly tři klíčové oblasti, které měla obec přednostně k řešení: 

- obnova majetku k zabezpečení základních funkcí v území,  

- obnova vlastního majetku v obci,  

- poskytnutí pomoci ostatním osobám postiženým povodní na území obce.  
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Stěžejní záležitostí byly povodňové domky. To jsou domky nájemního bydlení 

pro ty občany, kteří v důsledku povodně o dům přišli a nemohli vzniklou situaci vyřešit 

sami. Organizace byla plně v rukou obce, která musela určit částku z obecního rozpočtu 

a přerozdělit finance na obecním účtu zřízeném po povodni. 

Dále bylo zajištěno vybavování zdravotnických a sociálních zařízení škol a dalších objektů 

ve vlastnictví obce [3]. Tyto úkony jsou dlouhodobějšího charakteru, tudíž se řadí mezi 

dlouhodobý proces obnovy.  

4.1.2 Sestavení skupin pro obnovu 

Další záležitostí je i návrh konkrétních skupin zajišťujících úkoly ve svěřené oblasti. V této 

záležitosti bude vhodné posoudit, kdo všechno by se mohl danou oblastí zabývat. Opět 

je vhodné vzcházet reálně vytvořených skupin ve Velké Británii v roce 2005. 

Tyto skupiny budou převedeny opět na povodňovou událost v Jeseníku nad Odrou. Na 

tomto konkrétním případu bude posuzováno, jaká skupina by se mohla zabývat nastalými 

záležitosti, kdo by mohl být hlavním členem této skupiny a jaký by byl uplatňovaný 

postup.  

Obecně uplatňovaný postup skupin podle britského modelu spočívá v: 

- zadání úkolu ve svěřené oblasti,  

- určení vedoucího člena skupiny a rozdělení dalších odpovědností,  

- analýza situace,  

- plán vlastního postupu,  

- realizace činností,  

- informování veřejné správy, 

- záznam z činnosti. 

Nejprve je třeba každé skupině přidělit záležitost, kterou je třeba vyřešit. Po té by mělo 

následovat určení vedoucího dané skupiny, který bude odpovědný za další přerozdělení 

úkolů v rámci skupiny. Ve skupině by tak měla být složka řídící a složka výkonná. 

Je důležité, aby byla každá skupina obeznámena se základními informacemi, týkající 

se svěřené oblasti. Úkol obvykle zadají představitele veřejné správy nejlépe jednotlivým 

řídícím subjektům a tito informace rozšíří dále.  
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Po určení člena, který bude mít veškerou odpovědnost a koordinační roli, je třeba rozdělit 

další odpovědnosti. Může se jednat o plnění dílčích úkolů, například tvorba záznamu 

postupu atd. Záznam z činnosti skupin může být přínosným podkladem pro následující 

povodňové události, pokud k nim dojde. Případně je možné tyto využít pro tvorbu 

samotného plánu, který by byl řešen předem. 

Po provedení analýzy respektive vyhodnocení aktuální situace je vhodné nejdříve nastínit 

postup jednotlivých členů skupin. Vzhledem k nutnosti řešení daných záležitostí v krátkém 

čase není možno vytvářet obsáhlé plány činnosti. Může se jednat o stručný popis postupu 

a toho kdo a jakým způsobem jej provede atd. Po té je již na všech členech realizace 

opatření, popřípadě podávání návrhu veřejné správě v záležitostech, které nemohou 

kompetentně řešit členové skupin. 

Navrhované skupiny a jejich postup  

V této fázi je třeba posoudit možnou činnost všech pěti základních skupin, které 

by pokrývaly tyto oblasti: 

1. Poradenství a pomoc občanům 

2. Ekonomické dopady 

3. Komunikace  

4. Blahobyt občanů  

5. Likvidace následků a infrastruktura 

6. Dokumentace 

V záležitosti poradenství a pomoci občanům je vhodné zřídit skupinu s dostatečným 

počtem osob. Poskytování poradenství občanům vyžaduje dostatečné znalosti, z tohoto 

důvodu je vhodné vedoucí pozici obsadit buďto zaměstnancem obecního úřadu 

či proškolenou osobou, popřípadě osobou dobře se orientující v problematice.  

V Jeseníku nad Odrou bylo zřízeno na obecním úřadě již zmíněné krizové centrum, které 

sloužilo pro poskytování zejména věcných zdrojů na odstraňování následků povodní. 

Jednalo se především o čisticí prostředky, lopaty košťata atd. V této oblasti je důležité 

přerozdělování těchto prostředků, které může být opět pokryto touto skupinou. V této 

oblasti je možnost využití například nezaměstnaného obyvatelstva, zaměstnanců obce, 

popřípadě dobrovolníků, kterých by na území měl být dostatek.  
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Skupina s působností v oblasti ekonomických dopadů by zjišťovala, evidovala 

a shromažďovala údaje o vzniklých škodách. Vedoucím této skupiny by měl být nejlépe 

zaměstnanec obecního úřadu, který by podle potřeby mohl určit další členy. Do této 

skupiny je vhodné zahrnout i znalce pro odhady škod popřípadě pracovníky pojišťoven, 

kteří by byli v přímém spojení s vedoucím této skupiny.  

V této záležitosti je třeba mít na paměti tvorbu přehledu o předběžném odhadu nákladů 

na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Oblast se váže 

na ekonomii, avšak samotnou činnost je vhodné ponechat skupině pro likvidaci následků 

a infrastrukturu. Je tedy nezbytné, aby tyto dvě skupiny mezi sebou komunikovaly 

a předávaly si potřebné informace.  

Skupina pro komunikaci je důležitým mezičlánkem pro získávání a předávání informací 

a pro zajištění komunikace veřejné správy v obci s ostatními skupinami pro obnovu 

a dalšími účastníky obnovy. Prostřednictvím této skupiny bude do procesu obnovy plně 

zapojena veřejná správa. Důležité je rovněž zajištění komunikace mezi jednotlivými 

skupinami mezi sebou.  

Skupinu pro blahobyt je možno obsadit členy, kteří budou zjišťovat dané potřeby 

při obnově na území obce. Může se jednat například o zjišťování požadavků občanů 

v obci. Zejména se bude jednat o zajištění psychologické a sociální pomoci, popřípadě 

ubytování obyvatelstvu, které v důsledku povodně zůstalo bez přístřeší.  

Tato skupina by tedy získávala informace o potřebách obyvatelstva a poté by mohla 

vytvořit soupis potřeb. Tento je možno předložit na obecním úřadě, kde dojde 

ke zprostředkování pomoci. V některých případech může přímo člen skupiny 

zprostředkovat pomoc. Příkladem může být zprostředkování psychologické pomoci, 

kdy je možno se obrátit na poskytovatele této pomoci v území (např. humanitární 

organizace) a to na základě předem připraveného formuláře s kontakty. 

Skupina pro likvidaci následků a infrastrukturu je vytvořena za účelem odstraňování 

následků povodní zejména na majetku a infrastruktuře ve vlastnictví obce. Vzhledem 

k tomu, že v obci se nenachází pouze majetek a infrastruktura ve vlastnictví obce, bude 

nezbytné informovat vlastníky postiženého majetku či infrastruktury o nefunkčnosti 

či poškození. Tito pak zajistí obnovu tohoto majetku. Tato skupina rovněž nemusí být z řad 
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odborníků popřípadě představitelů obce za předpokladu seznámení s postupem a využití 

podpůrných materiálů, které budou níže zmíněny.  

Skupina pro dokumentaci je nedílnou součástí celého týmu obnovy. Její činnost bude 

spočívat v přípravě podkladů pro tvorbu dokumentace a vyhodnocení povodní. Velmi 

důležitá bude fotodokumentace stejně tak jako evidence prováděných opatření či postupech 

a všech souvisejících údajů, které bude nezbytné zaznamenat.  

Je známo, že záležitost dokumentování a vyhodnocování povodní spadá do činnosti 

veřejné správy. V Jeseníku nad Odrou nastal ten problém, že tuto agendu neměl ve fázi 

stavu nebezpečí kdo vést. Většina úředníků řešila jak svěřené záležitosti, tak i vlastní 

obtíže se zaplavenými popřípadě zničenými nemovitostmi.  

4.1.3 Využití podpůrných prostředků 

Posledním podnětem, který bude zaveden, jsou podpůrné prostředky, který mohou zejména 

využít pro podporu svojí činnosti dílčí skupiny pro obnovu, ale také představitelé veřejné 

správy.  

Jedná se o dva významné prvky:  

1. Postup vyjádřený vývojovým diagramem 

2. Kontrolní seznamy  

Tyto prostředky lze využít zejména při výše uvedeném sestavení plánu dílčích skupin 

obnovy. Vývojové diagramy postupu obnovy s sebou přináší jednoduchou vizualizaci 

problému a jeho možného řešení. Jejich porozumění nevyžaduje speciální znalosti 

a dovednosti. Problém může nastat při tvorbě diagramu, ne každý je ovládá a zabývá 

se jimi. Při těchto prostředcích je tedy vhodné zabývat se jimi předem. To stejné platí i pro 

kontrolní seznamy.  
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Postup vyjádřený vývojovým diagramem  

Při tvorbě vývojových diagramů je třeba identifikovat problematické záležitosti, při nichž 

by šel využít a po té sestavit přehlednou strukturu postupu. Jednou z důležitých aspektů 

jsou i rozhodovací procesy popřípadě různé podmínky, které směřují k jinému řešení.  

Pro lepší orientaci v problematice bude třeba uvést konkrétní případ. Jednou z možných 

obtížných oblastí jsem identifikovala postup týkající se oblasti obnovy majetku 

a infrastruktury v obci. Možný postup představuje Obrázek 8.  

 

Obrázek 8 – Postup v oblasti obnovy majetku na území obce 
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Postup prostřednictvím vývojového diagramu při obnově může sloužit například členovi 

ve skupině pro likvidaci následků a infrastrukturu. Po vysvětlení základního principu 

vývojových diagramů by měla daná osoba být schopna postupovat podle jednotlivých 

kroků.  

Úkol popřípadě proces je obsahem rámečku, kosočtverec je typickou značkou 

pro rozhodovací proces a další tvary, jako je rámeček s vlnovkou, značí odkaz na další 

dokument, právní předpis atd. To jsou potřebné znalosti k tomu, aby se bylo možno 

pohybovat podle šipek.  

Vizualizace problému umožní zapojení i takových subjektů, kteří problematice sice dobře 

nerozumí, avšak jsou srozuměni s postupem a umí využívat vývojové diagramy 

znázorňující postup. Na představitelích obce je v přípravné fázi tyto diagramy sestavit, 

popřípadě zajistit jejich sestavení a dalších podpůrných prostředků.  

V Příloze 2 je možno shlédnout postup při získávání lidských či materiálních zdrojů pro 

zajištění obnovy. Tento je obohacen o podporu v oblasti veřejných zakázek, zejména pak 

v jejich orientaci, z toho důvodu je různě barevně rozlišen.  

Co se tedy týče oblasti vývojových diagramů postupu při obnově, je evidentní jejich hojné 

využití v téměř každé oblasti, jejíž postup je složitě popsán. Tato vizualizace problému 

je velmi efektivní a může být jistým přínosem zejména ve vztahu ke skupinám, které 

se podle nich mohou orientovat lépe v problematice a jednoduše řešit svěřený úkol.  

V návaznosti na problematiku obnovy majetku a infrastruktury na území obce je možno 

i využít další materiály, uvedené v Příloze 2. Jedná se o dokument, na nějž je odkazováno 

ve vývojovém diagramu na Obrázku 7. Předpřipravené tabulky mají záhlaví barevně 

rozlišeno podle barev jednotlivých ploch a infrastruktury územního plánu. Tyto materiály 

je možno vidět v příloze, s územním plánem obce Jeseník nad Odrou. 

Na obci je opět povinnost předem doplnit údaje do tabulky. Jedná se o jistý soupis majetku 

a infrastruktury v obci, o identifikaci vlastníka a kontaktu na něj. V neposlední řadě 

je třeba uvést informaci, zda se jedná o majetek, který zabezpečuje základní funkce 

v území. Charakter takového majetku je rovněž součástí přílohy.  
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Díky postupu podle výše uvedeného vývojového diagramu a územnímu plánu a tabulkám, 

bude možno delegovat tuto činnost na osoby, které se v problematice sice neorientují, 

i přesto mohou přispět k řešení v této záležitosti.  

Kontrolní seznamy  

Významným dokumentem při řešení obnovy může být kontrolní seznam. Prostřednictvím 

kontrolních seznamů pak bude možno posuzovat, zda jsou plněna předem stanovená 

opatření. Mohou sloužit i jako stručný přehled posloupnosti významných činností, které 

mohou být rozděleny do několika oblastí. Tyto mohou sloužit pro vedoucím 

představitelům skupin pro kontrolu plnění činnosti všech členů nebo samotným 

představitelům veřejné správy.  

Opět je možno vrátit se do oblasti obnovy majetku a infrastruktury, kde následující 

Tabulka 2 představuje možné otázky pokládané v této záležitosti.  

Tabulka 2 - Možný kontrolní seznam 

Otázka ANO NE 

Jsou určení všichni vlastníci poškozeného majetku?   

Jsou všichni vlastníci informování o poškození majetku?    

Zajišťuje každý vlastník v území obnovu majetku?    

Jsou zajištěny zdroje financování?     

Je zajištěna obnova majetku k zabezpečení základních funkcí v území?    

Je zpracován přehled o předběžném odhadu nákladů?    

Jsou vyřešeny všechny záležitosti obnovy majetku?    

 

Takto stanovené otázky v kontrolním seznamu na sebe navazují podle toho, jak postupují 

jednotlivé aktivity. Jedná se tedy o písemně rozvedenou formu vývojového diagramu 

doplněnou o další souvislosti. Při záležitosti financování je třeba se obrátit na osoby 

odpovědné za zajištění financí, což v tomto případě nemusí být člen skupiny pro likvidaci 

následků povodní a infrastrukturu. Tím dojde k propojenosti a komunikaci jednotlivých 

skupin mezi sebou.  
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Poslední možný formulář představuje Tabulka 3. Jedná se o stručné vyjádření postupu pro 

všechny skupiny ustanovené pro obnovu. Tato může sloužit pro poznámky osoby, která je 

hlavním představitelem skupiny. Je vhodné vypracovat více vyhotovení, přičemž, jedno 

zůstane hlavnímu představiteli skupiny a druhé bude předáno představitelům veřejné 

správy, pokud nejsou členy skupin. Dále mohou být tyto údaje předány ostatním skupinám. 

Údaje v tabulce pak mohou být důležitými průkaznými prostředky. Tuto tabulku obdrží 

a vypracuje (s výjimkou předpřipravených souvisejících údajů) každá skupina zvlášť.  

Tabulka 3 - Postup v rámci jednotlivých skupin 

Činnost Odpovědný orgán Poznámka Termín splnění 

Určení hlavního 

představitele skupiny 

   

Seznámení s postupem 

obnovy 

 
VD 1, CHECK 1 

 

Vydání základních 

pokynů pro obnovu 

   

Odsouhlasení postupu 

a termíny 

   

Rozdělení pravomocí a 

odpovědností 

   

Zapojení dalších osob či 

subjektů  

   

Řešení a zajištění 

finančních zdrojů 

   

Informování o 

prováděných opatření 

   

Vytvoření plánu pro 

obnovu  
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I v tomto případě je vhodné postup demonstrovat na skupině pro likvidaci následků 

povodní a infrastrukturu. Do políčka poznámka je možno uvést odkaz na další dokument, 

který dále rozpracovává danou záležitost, vyžaduje-li to řešení situace. Příkladem může být 

políčko seznámení s postupem obnovy, kdy může být uvedena poznámka VD1. 

To je zkratka pro výše uvedený vývojový diagram číslo 1, který bude součástí všech 

předávaných podkladů. To platí i pro poznámku CHECK 1, což představuje Checklist číslo 

1, tento představuje již zmíněná Tabulka 2.  

Tyto demonstrativně navržené podpůrné prostředky, jak si bylo možno povšimnout, spolu 

úzce souvisí. Je tedy možno využít jednu z forem například vývojový diagram místo 

kontrolního seznamu. Pro efektivnější podporu řešení je vhodné využití všech 

tří uvedených prvků. V ideálním případě by bylo vhodné řešit tyto dokumenty a jejich 

propojení elektronickou formou. 

4.2 Posouzení aplikovatelnosti modelu 

Po popisu možného modelu a rozvedení postupu je třeba zabývat se tím, zda a jaký 

význam má jeho aplikovatelnost. Výstupem této podkapitoly tedy bude zhodnocení toho, 

zda by mohl být model aplikován. Bude opět poukázáno na zkušenosti z povodňové 

události v roce 2009 v Jeseníku nad Odrou, které aplikovatelnost buď vyvrátí, popřípadě 

podpoří.  

Použití při jiných povodních 

Zavádějící je myšlenka, zda by bylo možno využít model na povodně, v jejichž důsledku 

není vyhlášen krizový stav. Model byl sestaven prioritně pro ty povodňové události, 

v jejichž důsledku je vyhlášen krizový stav. Na území České republiky může ale dojít 

i k takovým povodním, jejichž řešení vyhlášení krizového stavu nevyžaduje, nebo 

jednoduše nesplňuje dané podmínky. Takovým případem jsou obvykle lokální bleskové 

povodně, které většinou zasáhnou území jedné obce.  

Tyto se obvykle nedostanou do povědomí široké veřejnosti a zůstávají tak čistě záležitostí 

obce. V rámci bleskových povodní nevzniká nárok na finanční podporu pro obec, tudíž 

musí být většina starostů být schopna s omezenými zdroji vyřešit situaci. V takových 

případech jsou závislí rozhodnutí poskytovatelů pomoci, zda vůbec a jaký objem 

finančních prostředků dostanou. [5] 
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Vzhledem tomu, že není vyhlášen krizový stav, nemusí být od modelu upuštěno, stačí 

se od něj pouze odchýlit.  Je jasné, že bez stavu nebezpečí postrádá samotná etapizace 

smysl a je předpokladatelné, že do řešení situace nejspíše nebudou zahrnuty ani ostatní 

složky IZS. Tím pádem dojde k zúžení okruhu osob účastnících se na obnově.  

V této záležitosti spočívá řešení obnovy plně na veřejné správě a dotčeném obyvatelstvu, 

což vyžaduje maximální stupeň akceschopnosti. Použití plánu a podpůrných prostředků 

z pracovaných předem není tedy vyloučeno, stejně tak jako tvorba skupin odpovídající za 

svěřené úseky. Při dalším možném zpracování lze tento plán využít a orientovat se při jeho 

řešení. V ideálním případě může být právě plán obnovy po lokálních bleskových 

povodních příkladem dobré praxe a na základě těchto je možno dále rozpracovat plány 

obnovy rozsáhlejších povodňových událostí.  

Využitelnost plánu tedy spočívá v prvotním sestavení plánu, který by mohl být podkladem 

pro mnohé obce zasažené povodněmi a tyto by mohly analogicky přepracovávat vlastní 

plány v závislosti na vývoji situace a daných potřeb.  

Podněty pro aplikaci modelu 

V návaznosti na slabé stránky řešení situace v Jeseníku nad Odrou byly identifikovány 

oblasti, při nichž by bylo vhodné model aplikovat. První záležitost spočívá ve vytvoření 

skupin pro obnovu. Tyto skupiny mohou provádět delegované úkoly a tím pádem usnadnit 

některé činnosti úředníkům. V Jeseníku byl problém s tvorbou dokumentace a dokonce i 

s administrací obce. Tuto agendu neměl prakticky kdo vést, většina úředníků se povodeň 

dotkla zatopením jejich domů, což zkomplikovalo řešení situace ze strany veřejné správy.  

Do skupiny pro dokumentaci je možné tedy integrovat například firmu zabývající 

se tvorbou dokumentace, což by s sebou přineslo úhradu nákladů. Při ustavení této skupiny 

je třeba seznámení s tím, jak dokumentaci vypracovat popřípadě vytvořit šablonu. 

Důvodem je zajištění jednotnosti dokumentace obcí, která je evidována na ORP. Tato 

nejednotnost dokumentace byla při těchto povodních odhalena.  

Většina těchto úkonů je vázána na časové termíny, které je třeba stihnout. Díky skupinám 

je reálné zajistit řešení všech záležitostí včas. Tímto způsobem se obec vyhne možným 

nepříjemnostem popřípadě různým sankcím za nedodržení termínu.  
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 Nyní je třeba posoudit i potřebnost různých podpůrných prostředků. Z předchozí kapitoly 

bylo zjištěno, že zejména postupy vyjádřené vývojovými diagramy je možno využít na 

mnoho oblastí. Může se jedna o vizualizaci zákonem stanovených postupů, popřípadě 

jiných doporučených postupů či vysvětlení oblastí, které jsou složitě popsané.  

Při povodni došlo i ke zjištění, že většina starostů nevěděla o možnosti využití armády 

k obnovovacím pracím. Tato ostatní složka IZS dokonce na území obce sehrála 

významnou roli při těchto činnostech a díky ní bylo možno obec vyčistit v průběhu 14 dní.  

V této souvislosti je dobré vědět, že složky IZS využité k obnovovacím pracím jsou na 

území nasazeny výhradně za úhradu nákladů. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásah jako 

takový, nelze složky k obnově využít. O této skutečnosti nemusí většina účastníků obnovy 

vědět. I tato skutečnost byla zakomponována do již zmíněného vývojového diagramu 

obnovy, který je uveden v Příloze 2. Tento znázorňuje možnosti využití sil, popřípadě 

prostředků při obnově území. Na tomto případě je i vidět, že některé oblasti se prolínají, 

tudíž je možno několik záležitostí sloučit do jednoho vývojového diagramu.  

Tabulky a kontrolní seznamy jsou využitelné pro orientaci v plnění úkolů. Jedná se tedy 

o to, zda vůbec a kým byl daný úkol splněn. Kontrolní seznamy mohou být vypracovány 

na všech úrovních počínajících skupinou pro obnovy na úrovni výkonné, dále pak řídící 

a v neposlední řadě i na úrovni veřejné správy, která tak bude mít přehled o již 

provedených delegovaných aktivitách.  

Zhodnocení 

Aplikací navrženého modelu na nastalou povodňovou situaci v Jeseníku nad Odrou v roce 

2009, bylo zjištěno, že by se tento model mohl v praxi reálně využívat. Důležité 

je do samotného postupu integrovat i další osoby, na něž lze delegovat činnosti starostu 

obce, popřípadě dalších představitelů veřejné správy. Tato delegace s sebou samozřejmě 

přináší další komponentu modelu, kterou je sestavení různých podpůrných prostředků, 

které mohou být považovány za plánovací dokumentaci.  

Hlavní přínos modelu spočívá v usnadnění postupu pro veřejnou správu a rovněž 

k možnému zkrácení doby některých činností. To je výhodou pro záležitosti, které jsou 

vázány na časové termíny. Jak je známo, obnova území je svěřena veřejné správě 

a doposud není právní předpis nařizující řešení obnovy předem plánovací činností.  
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Při posuzování aplikovatelnosti modelu jsem se obrátila i na starostu obce Jeseníku 

nad Odrou Mgr. Tomáše Machýčka pro získání posudku osoby z praxe a znající záležitost 

obnovy. Starosta naznal, že zejména plány obnovy při povodních chybí stejně jako 

tak dostatek osob jako už při činnosti výkonné tak i řídící.  

Aplikace navrženého modelu je tedy v první etapě závislá na podpůrných prostředcích, 

kterými by bylo třeba se zabývat a vypracovat je popřípadě i navrhnout softwarové řešení. 

Pokud budou vypracovány tyto dokumenty, může dojít k ověření části modelu, kterou bude 

ověření jejich použitelnosti v praxi. V této fázi je nezbytné ustanovit i dílčí skupiny 

pro obnovu, na něž budou delegovány některé dílčí úkoly. Tyto skupiny obdrží 

tyto podklady a na jejich základě bude možno vykonávat většinu obnovovacích činností.  

Při sestavovaní těchto dokumentů, je vhodné, aby každá obec využila podklady jako 

je hodnotící dokumentace povodní, k nimž došlo na jejím území, pokud tedy tomu 

tak bylo. Je pochopitelné, že ne každá obec se bude zabývat vypracováním těchto 

dokumentů, pokud nebyly doposud povodněmi postiženy.  

Nicméně v současné době je s přispěním klimatických změn velmi složitá predikce těchto 

událostí a na místech kde by nikdo povodeň nečekal, může dojít k události s fatálními 

následky. V tomto případě je ideální požádat obec, v níž došlo k povodni a již aplikovala 

tento model a jeho nástroje, aby poskytla podklady, podle nichž je možno analogicky 

postupovat. Po povodni by opět mohlo dojít k přezkoumání popřípadě úpravě plánu.  

V případě identifikace případných nedostatků je vhodné plány upravit pro efektivnější 

řešení následující povodňové situace. Jak již bylo uvedeno výše, je tedy vhodné začít 

s realizací zlepšení systému popovodňové obnovy a to aplikací výše zmíněného modelu. 

Prvotně je nezbytné zabývat se podpůrnými prostředky a tyto pak integrovat do možných 

plánů obnovy. Tato problematika je již mimo rámec textu diplomové práce, která 

v současné situaci může sloužit jako podklad pro iniciaci postupu začínajícím plány 

a končícím jejich zhodnocením.  
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4.3 Shrnutí kapitoly 

Doporučený model postupu při obnově území postiženého povodněmi, převzatý 

ze zahraničí, byl transponován do podmínek a oblastí připadajících v úvahu na území 

České republiky. Samotný postup byl rozšířen o tvorbu skupin při obnově a o možnost 

využití podpůrných prostředků pro všechny účastníky obnovy v území.  

Model postupu ve čtyřech krocích je uvažován na využití takových povodní, při nichž 

dojde k vyhlášení krizového stavu. Nicméně by bylo možné některé kroky uplatnit i při 

řešení i mimo krizový stav, což je příklad lokálních bleskových povodní. Díky nim 

by mohl být dobře zachycen a zaznamenán postup při obnově, který by sloužil jako 

významný podklad pro rozsáhlejší povodňové události. Tento by byl následně zahrnut 

do případného plánu obnovy a s další povodňovou událostí případně zrevidován.  

V důsledku povodní vznikne několik oblastí, jejich řešení vyžaduje dostatečné množství 

osob. To vše nelze zajistit úředníky v obci. Díky dobře připraveným podpůrným 

materiálům integrovaných do plánů obnovy je možno řešení obnovy rozložit na více 

subjektů. Delegaci činností je třeba provést pouze v případech, v nichž je to kompetentně 

a legislativně možné.   

Aplikovatelnost modelu je tedy velice reálná. Její problematika spočívá v iniciační 

události, kterou je vytvoření podpůrných prostředků zapracovaných do neoficiální 

plánovací dokumentace, kterou je nezbytné se zabývat. Na příkladu vývojových diagramů 

bylo poukázáno, že jejich vypracování je možné prakticky v jakékoli záležitosti a jejich 

použití bude směřovat k větší efektivitě, stejně tak jako zastřešení kontroly daných činností 

kontrolním seznamem.  

Jako podklady pro tvorbu plánovacích a podpůrných dokumentů je nejvhodnější vycházet  

z hodnotící dokumentace povodní. Jedině tak bude možno na konkrétní případ navrhnout 

konkrétní opatření v příslušném území.  
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5 Závěr 

Analýzou současného stavu přístupu k obnově po povodni a jejích aspektů byly 

identifikovány dvě hlavní problémové oblasti obnovy. První oblastí je absence předem 

řešeného plánu obnovy sjednocující postupy při obnově, druhou oblastí je nezajištění 

skupiny či štábu, který by obnovu zajišťoval. Komparací přístupů uplatňovaných v České 

republice, ve Spolkové republice Německo a ve Velké Británii bylo zjištěno, že nejvíce 

zaostává Česká republika. V obou zahraničních státech již poměrně dlouhou dobu fungují 

při obnově organizované štáby a rovněž i plány, které jsou řešeny předem.  

Navržen byl takový postup, který kopíroval model realizovaný ve Velké Británii. Pro jeho 

úspěšné provedení bylo nezbytné do procesu integrovat i jeho další komponenty, kterými 

byly skupiny pro obnovu a podpůrné prostředky v podobě vývojových diagramů postupu 

obnovy, kontrolních seznamů a tabulek.  

Aplikovatelnost tohoto modelu na území České republiky byla vyhodnocena za reálnou. 

V oblasti popovodňové obnovy bylo identifikováno několik základních záležitostí, jejichž 

složitý postup řešení bylo možno vyjádřit snadně vývojovým diagramem postupu. Tento 

prostředek mohou využít pro podporu své činnosti i sestavené skupiny pro obnovu 

a přitom nemusí mít speciální znalosti pro řešení dané problematiky. Díky tomu bude 

možno rozložit některé záležitosti na více subjektů a tím i zkrácení doby obnovy.  

Zmíněné podpůrné prostředky by mohly být součástí možných plánů obnovy. Po první 

povodňové události, při jejíž obnově by byl využit tento plán, by bylo třeba posoudit 

jak přínos daného plánu, tak i smysl činnosti možné skupiny ustanovené pro realizaci 

obnovy ve svěřené oblasti.  

Cíl práce v podobě výstupu upravujícího postup starostu obce při obnově území byl splněn. 

Pro aplikaci tohoto postupu, je nezbytné začít nejprve vyhotovením podpůrných 

prostředků, podle nichž mohou dané skupiny i starosta obce postupovat. V této záležitosti 

může diplomová práce sloužit jako podklad pro další detailnější zpracování. Optimálním 

řešením by bylo navržené podpůrné prostředky řešit elektronickou formou, popřípadě 

navržení aplikace, která by krok po kroku podporovala osoby méně znalé v problematice.  
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