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Anotace 

Burda J. Charakteristika povodní a ochrana před jejich negativním působením: 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB–TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010.  s.53 

 

Tato bakalářská práce se zabývá negativním vlivem povodní v zastavěném území. 

Jsou zde charakterizovány příčiny vzniku povodní a jejich průběh. Dále vlivy, které působí na 

průběh povodní a následky, které povodně způsobují. V analytické části práce jsem použil 

metodu ETA ke stanovení předpokládaného vývoje povodně v zastavěném území. Část této 

práce je zaměřena na možné opatření proti jejich negativnímu působení na zastavěné území a 

objekty. Součástí práce je sumář negativních vlivů vody na zastavěné území a objekty. 
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Annotation 

Burda J. Characteristics of protection against floods and their negative effects: 

Bachelor thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010. p. 53 

 

This bachelor thesis deals with the negative impact of floods in built-up areas. There 

are characterized causes of flooding and course. Further factors that affect the course and 

consequences of floods, which caused flooding. In the analytical part, I used the method of 

ETA to determine the prospective flooding in urban areas. Part of this work is focused on 

possible measures to counter their negative effects on the built-up areas or objects. Part of this 

work is a summary of negative effects of water on the built-up areas or objects. 
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1. Úvod 

Povodně se na celém světě vyskytují již celá staletí. Lidé stavěli své sídelní celky v 

blízkosti řek, ale respektovali jejich přirozená záplavová území, tak nedocházelo k takovým 

ztrátám na lidských životech a majetku. Avšak v poslední době byla běžná výstavba velkých 

městských zástaveb v blízkosti řek na úkor lužních lesů nebo častá úprava krajiny pro 

zemědělské využití. Byla narušena přirozená záplavová území a snížena retenční schopnost 

krajiny. Krajina již při dešť ových srážkách nedokáže zadržet takové množství vody, které 

zadržela před zásahem člověka do vzhledu krajiny. Velké městské celky, které se nacházejí v 

bývalých přirozených záplavových oblastech, jsou tedy ohroženy povodní a při vzniku 

povodně dochází k mnohem větším škodám. Důkazem jsou tomu povodně z roku 1997, které 

ohromily celou Moravu nebo povodně z roku 2002, které napáchaly obrovské škody v 

Čechách. S výstavbou velkých zastavěných ploch se dá předpokládat, že se výskyt povodní 

nebo extrémních hydrologických jevů zvýší. Proto je nezbytné se zabývat vlivy, které 

ovlivňují průběh povodní a hlavními příčinami povodní. Pokud budeme znát jednotlivé vlivy 

a jejich charakteristiky, můžeme pomocí těchto informací a dat lépe porozumět průběhu 

povodňové vlny nebo vzniku povodně. To nám pomůže při návrhu preventivních opatření, 

kterými snížíme riziko vzniku povodní a při uskutečnění ochranných opatření, které budou 

chránit zastavěné území. Tyto opatření jsou důležitá ke snížení ztrát na životech a majetku 

způsobených povodněmi. Pro ochranu území se nabízí několik možností jak ho chránit. 

Využít se dají stálá i mobilní ochranná opatření, které dokáží usměrnit chod povodně. Voda 

nemá negativní vliv jen na zastavěné území, ale i na samotné objekty, které se v něm 

nacházejí. Pro vyšší odolnost objektů proti těmto vlivům musíme porozumět jakým způsobem 

voda působí na daný objekt. Podle typu negativního působení vody, poté zvolit správný typ 

opatření, který sníží nebo zcela eliminuje tyto negativní vlivy. Cílem této práce je tedy studie 

možných negativních vlivů povodní na objekty a ochrana před nimi. 
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2. Rešerše prostudované literatury 

 

VAISHAR, Antonín, et al. Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy  : 

regionálně geografická studie. 1. vyd. Brno : REGIGORAPH, 2002. 131 s. ISBN 80-

86377-08-3. Kniha popisuje povodeň z roku 1997 a škody, které povodeň napáchala 

v jednotlivých místech [5]. 

 

Ing. SLAVÍKOVÁ, Lenka, et al. Ochrana před povodněmi v urbanizovaných 

celcích. Praha : [s.n.], ISBN 978-80-86684-48-2. Létajicí Bota, 26.4.2010 23:52:50: 

Tato kniha srozumitelnou formou rozebírá problematiku povodní, protipovodňovou 

ochranu a způsoby nakládání s dešť ovou vodou v zastavěných územích [6]. 

 

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

znění pozdějších předpisů. Zákon řeší oblast ochrany povrchové a podzemní vody a jsou 

v něm uvedeny důležité pojmy z oblasti povodní [1]. 

 

NETOPIL, Rostislav, et al. Fyzická geografie I. 1. vyd. Praha: Státní  

pedagogické nakladatelství, 1984. 273 s. ISBN 14-383-84. Kniha obsahuje několik kapitol 

zabývajících se hydrosférou. Je zde množství  informací charakterizující povodně, povrchové 

i podzemní vody [4].    

 

Shrnutí rešerše: 

Tyto zdroje mi poskytli přehled v oblastech vodního režimu v krajině a rizik,  které 

s vodním živlem souvisí či možnosti jak se chránit před povodněmi. Obecné informace a 

přehled jsem čerpal také ze starých novinových výtisků a internetových stránek. 
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3. Povodně obecně 

Povodeň je běžný přírodní a očekávaný jev, který se svou činností významně podílí na 

vývoji krajiny. Geologické studie povodňových naplavenin toto potvrzují, však lidé, kteří jsou 

povodní postiženi, jsou často překvapeni [5]. 

Povodeň může být vyvolána nerovnoměrnou distribucí srážek. Jiný typ povodní se 

nachází na pobřeží a deltách řek, které jsou zapříčiněny bouřemi nebo tsunami (nejčastěji 

následek po podmořském zemětřesení). Tyto povodně zasahují nízko položená pobřežní 

území, kde páchají vysoké ztráty na životech a velké materiální škody. V zaledněných 

oblastech s vysokou vulkanickou aktivitou se objevuje specifický druh povodně, tzv. 

jökulhauo. Jökulhauo vzniká při erupcích pod ledovcovým příkrovem. Uvolněné ledovcové 

bloky otevírají cestu tavné vodě, která společně s povrchovou rozpuštěnou vodou ze zmrzlých 

zásob ledovce dosahuje průtoku v údolích až 105 m3s-1 [5]. 

Pro podmínky České republiky jsou typické povodně způsobené nerovnoměrnou 

distribucí srážek. Další možností je povodeň způsobená technickým selháním vodního díla 

[5]. Přesnou definici povodně pro Českou Republiku uvádí Zákon č.254/2001 Sb., (§ 64) 

o vodách, tzv. Vodní zákon: 

„Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny 

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

vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z 

určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, 

případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.“ 
1 

 

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při [1]: 

• dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci 

• déletrvajících vydatných dešť ových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí 

intenzivních dešť ových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů 

nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

• vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. 

 

                                                 
1 Česká republika. Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách. In Sbírka zákonů, ČR. 2001, č. 98/2001, 

s. 36. 
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Základní dělení povodní je na povodně přirozené, které jsou způsobeny přírodními 

vlivy a zvláštní povodně mohou být způsobeny činností člověka. 

3.1 Přirozené povodně  

Podle povodňového plánu ČR jsou hydrologické příčinné jevy rozhodující ve většině 

případů pro vznik přirozených povodní. 

Přirozené povodně se dělí na [7]: 

• Letní 

• Bouřkové 

• Zimní a jarní 

• Povodně způsobené ledovými jevy 

3.1.1 Letní povodně 

Jsou způsobeny dešť ovými srážkami. Mohou to být dlouhotrvající regionální deště 

nebo intenzivní krátkodobé srážky velké intenzity na poměrně malém území. U intenzivních 

krátkodobých srážek je běžné, že napadne více než 100 mm srážek za několik hodin a to 

vyvolává vznik rozsáhlých povodní na regionální úrovni. V zasaženém území postihují 

většinou všechny toky a často s výraznými důsledky na větších a středních tocích [7].  

3.1.2 Bouřkové povodně 

Vyskytují se na malých tocích v letním období, kdy krátkodobé srážky velké intenzity 

zasáhnou poměrně malé území. U povodích se sklonitým a vějířovitým, tvarem mají tyto 

povodně katastrofální následky [7]. 

3.1.3 Zimní a jarní povodně 

Jsou nejčastěji způsobeny v kombinaci s táním sněhové pokrývky a vydatnými 

dešť ovými srážkami. Tento typ povodní se vyskytuje nejvíce na podhorských tocích, 

vyskytuje se také i v nížinných úsecích velkých toků. Období tání sněhové pokrývky není 

pravidelné a povodně mohou nastat prakticky od prosince až do konce dubna. V roce bohatém 

na sněhovou pokrývku je na celém území akumulováno přibližně 5 mld. m3 vody [7]. 
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3.1.4 Povodně způsobené ledovými jevy 

V úsecích náchylných k tvorbě ledových nápěchů a zácp se povodně mohou tvořit i při 

relativně menších průtocích. Při přehrazení toku dochází ke vzdutí hladiny i bez zvýšení 

průtoků [7]. 

3.2 Zvláštní povodně  

Zvláštní povodně jsou způsobeny umělými vlivy. Tyto vlivy mohou nastat na vodních 

dílech vzdouvající vodu. Vlastníci, uživatelé nebo správci vodních děl mají povinnost zajistit 

odborný technickobezpečnostní dohled, kterým se průběžně zjišť uje technický stav vodního 

díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti a možných poruch i navrhovaní vhodných opatření 

k nápravě. Podle výše škod, které pod vodním dílem mohou vzniknout při jeho havárii, 

se vodní díla zařazují do kategorií I. až IV. Vlastník, uživatel nebo správce jehož vodní dílo 

spadá do I. a II. kategorie je povinen zajistit provádění dohledu prostřednictvím pověřené 

odborné organizace. V České republice je to akciová společnost Vodní díla -

 technickobezpečnosstní dohled. V ČR je do I. kategorie zařazeno 24 vodních děl 

(24 přehrad), do II. kategorie je zařazeno 62 vodních děl (52 přehrad, 3 jezy, 7 odkališť ). 

K hrožení bezpečnosti za povodňových situacích dochází často u vodních děl 

III. a V. kategorie. Týká se to zejména malých vodních nádrží a rybníků, kterých je v ČR 

přibližně 21000. Z důvodů nedostatečné kapacity přelivných objektů, špatného technického 

stavu nebo zanedbané údržby jsou tyto vodní díla zdrojem dalšího povodňového nebezpečí. 

V ČR nevyhovuje technickobezpečnostnímu dozoru pro převedení 50-letých a 100-letých 

povodní zhruba 20 - 30% malých vodních nádrží III. a IV. kategorie. Z důvodů přelití hráze se 

v ČR protrhne 3 až 5 rybníků každý rok. Pracovníci technickobezpečnostího dohledu 

spolupracují s vlastníky, uživateli nebo správci malých vodních nádrží i povodňovými orgány 

a zpracovávají pro ně odborné posudky technického stavu hrází s návrhem opatření k zajištění 

jejich bezpečnosti. Pomáhají snižovat rizika havárií hrází v oblastech zasažených povodní 

[13].  

3.3 Povodně v urbanizovaném území 

Zatopení urbanizovaného území v důsledku selhání systému městského odvodnění je 

zvláštním typem povodní, který může vzniknout např. ucpání kanalizace, překročení kapacity 

kanalizace, zpětné vzdutí apod. Tyto povodně mohou doprovázet již probíhající povodně 

a nebo mohou vznikat samostatně. Povodně jsou rozděleny na 5 typů a jsou vyobrazeny na 

obrázku (Obrázek 1) [6].  
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3.3.1 Povodeň typ A 

Povodeň typu A je způsobena většinou způsobena lokální srážkou vysoké intenzity, 

kdy uliční vpusti a šachty nestačí odvádět srážkovou vodu. Zaplavení trvá většinou několik 

minut nebo maximálně pár hodin [6]. 

3.3.2 Povodeň typ B 

Tento typ je stejně jako typ A způsoben většinou lokálními intenzivními srážkami. Pro 

odtok vody je ale překročena kapacita kanalizační sítě o voda musí z části odtékat po 

vozovce. Zaplavení trvá většinou několik minut nebo maximálně pár hodin [6]. 

3.3.3 Povodeň typ C 

Povodeň je v tomto případě způsobena zpětným vzdutím vody z rozvodněného 

recipientu kanalizační sítí. Smíšená odpadní voda dle principu spojených nádob vytéká na 

povrch. S výstavbou proti povodňových opatření na vodním toku (např. zvyšování hráze 

koryta) roste riziko vzniku tohoto druhu povodní [6]. 

3.3.4 Povodeň typ D 

Vznik tohoto druhu povodně je kombinací typu A(B) a C. Při povodňové situaci na 

přilehlém vodním toku se současně vyskytuje na daném území přívalový déšť . Dešť ové vodě 

v kanalizaci brání v odtoku vzdutí vody z recipientu [6]. 

3.3.5 Povodeň typ E 

Tento druh povodně je nebezpečný zvláště pro malé toky, které slouží jako recipienty 

pro odvod dešť ových vod z velkých urbanizovaných celků. Přívalové srážky odtékají 

kanalizací do recipientu, kde vzniká výrazné zvýšení průtoku [6]. 
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Obrázek 1: Zobrazení povodní typu A až E. Vlastní úprava podle [6] 

Vysvětlivky: 1 – uliční vpusti a šachty, 2 – úsek s překročenou kapacitou, 3 – zvýšená 

hladina recipientu, 4 – povodňová vlna.  
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4. Příčiny povodní 

Velikost odtoku a jeho rozložení v čase ovlivňují klimatické poměry povodí. Jedná se 

především o úhrn srážek za určitý časový úsek (např. za rok, měsíc) a jejich intenzitu. Další 

důležitý klimatický prvek pro režim odtoku je teplota vzduchu a její roční rozdělení [5]. 

Vodní pára je vždy určitým podílem obsažena ve vzduchu a čím je vyšší teplota, tím větší 

množství vody může být ve vzduchu obsaženo. Ohřátý vzduch stoupá a vyšších polohách se 

ochlazuje. Při snížení teploty vzdušná vlhkost začne kondenzovat v podobě malých kapek, 

které tvoří mraky. Pokud jsou tyto kapky tak těžké, že je už stoupající vzduch nemůže 

zadržet, tak padají na zem ve formě deště nebo za nízkých teplot jako sníh. Ve střední 

Evrpopě se rozlišují různé povětrnostní situace. Rozlišují se podle uspořádání oblastí nízkého 

a vysokého tlaku vzduchu,  které určují ráz počasí, dále se rozlišují podle hlavního směru 

větru. V zimě přichází ze západu až severozápadu vlhký a teplý vzduch, naopak v létě je tento 

vzduch relativně chladný. Mnoho povodňových situací vzniká při meteorologických situacích, 

když masy vzduchu v oblastech nízkého tlaku nebo ve výběžcích tlakové níže zvednou a 

dochází k dešť ovým srážkám [6]. Pro lepší představu jsou na obrázku (Obrázek 2) zobrazeny 

roční srážkové úhrny na území České republiky 

4.1.1 Dlouhotrvající deště 

Dlouhodobé deště vznikají v souvislosti s meteorologickými frontami. Když se setká 

teplý proud vzduchu se studeným, dochází k jeho pomalému a neustálému stoupání. 

Následkem toho je, že jsou na velkém území slabší, ale dlouhotrvající srážky. Tyto srážky 

jsou významným povodňovým faktorem zvláště v povodí velkých řek, kde nasytí půdu. 

Do půdy se už z větší části nevsákne voda a ta okamžitě odtéká. Pravděpodobnost vzniku 

povodně pak přichází, kdy během 24 hodin napadne více než 15-30 mm srážek. Vodní toky, 

do kterých se dostane voda z okolí, už nestačí pojmout takové množství vody [6]. 

4.1.2 Přívalové deště 

Při rychlém stoupání teplého a velmi vlhkého vzduchu, můžou vznikat mohutné 

mraky.  Vydatné srážky mohou vznikat také při tzv. studené frontě. Kdy se pod teplý vzduch 

podsouvá studený a proto teplý vzduch musí prudce a rychle stoupat. Tyto mraky, které jsou 

ohnisky bouřek a přeháněk, se omezují na poměrně malý prostor o rozloze většinou jen 

několik čtverečních kilometrů. Přívalové srážky mají vliv na povodně zvláště na menších 
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vodních tocích. Při extrémních  srážkách, kdy za hodinu může napadnout až 100 mm, mohou 

vzniknout i bleskové povodně [6]. 

 
Obrázek 2: Roční srážkové úhrny na území České republiky (1916-1990) [6]. 

4.1.3 Tání sněhu 

Voda zadržená ve sněhové pokrývce začíná z území odtékat teprve při oblevě. Když 

při tání sněhu prší, tak se množství odtékající vody načítá. Objem vody zadržované sněhovou 

pokrývkou se liší. Vrstva 1 cm prachového sněhu odpovídá 1 mm dešť ových srážek 

(1 litru/m2 vody). Vlastní vahou a vlivem opakovaného odtávání a přimrzání sníh dále sesedá 

a vzniká tzv. starý sníh. Takový sníh má velkou hustotu, protože neobsahuje téměř žádné 

vzduchové "dutiny". Centimetr mocná vrstva starého sněhu obsahuje až 4 litry/m2. Sníh k tání 

potřebuje teplo, které mu může dodat sluneční záření, teplota vzduchu, vítr nebo také dešť ová 

voda, která má oproti sněhu vyšší teplotu. Vysoká sněhová pokrývka je schopna povodeň 

zbrzdit, protože ve svých pórech může zadržet velké množství vody a mnohem později tato 

voda z tajícího sněhu odteče. Tenká sněhová pokrývka taje při dešti velmi rychle. Pod tenkou 

vrstvou sněhu je půda promrzlá a dešť ová voda s tajícím sněhem odtéká aniž by se vsákla do 

půdy. Pokud tedy při tání sněhu prší, je větší pravděpodobnost vzniku povodní [6]. 

4.1.4 Led ve vodním toku 

Led na vodních tocích může zpomalit odtok vody z území. Voda začíná souvisle 

zamrzat pod bodem mrazu. Krystalky ledu začínají narůstat a při mrazu, který trvá 
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dostatečnou dobu, dochází k zamrznutí i tekoucí hladiny vodního toku. Nejdříve se vytvoří 

u břehu okrajové ledy. Když začnou tvořit ledové kry vzniká tzv. ledová tříšť . Při uvíznutí 

těchto ker na mělčinách nebo se zaklíní u jezů nebo mostů je pravděpodobnost vzniku 

městnání ledů. To může způsobit, že lokální vzestup hladiny až o několik metrů. Zvětšující se 

barikáda z ker zabrání odtoku vody a to způsobí vylití řeky z koryta. Ledové krystalky vlivem 

turbulence mohou přimrznout i ke dnu koryta. Koryto řeky se pak v tomto místě zužuje až 

dojde ke snížení odtoku. Voda si pro odtok najde jinou cestu [6]. 

4.2 Vlivy zemského povrchu 

Voda, která se za deště vsakuje do půdy, zachytává se v terénních nerovnostech a část 

srážek ve formě kapek zůstane na listech rostlin, neodtéká a proto nezpůsobuje povodňové 

nebezpečí. Až déle trvající déšť  způsobí, že nemůže být voda zachycena a dochází k jejímu 

odtoku (Obrázek 3). U vodních toků, které jsou krátké nebo mají velký spád, se voda stéká 

rychleji. Odvádí se současně značné množství vody, které zvyšuje pravděpodobnost vzniku 

povodní. Mírné toky s dlouhou odtokovou cestou odvádí množství odtokové vody 

rovnoměrněji za delší časový interval a koncentrace odtoku se zpomaluje. Odtékající vodu 

v korytě zpomaluje kamení a porost. Čím je tedy koryto drsnější, tím je i pomalejší průběh 

povodňové vlny. Utlumení povodňové vlny může způsobit také, kdy dojde k rozlivu mimo 

koryto a říční niva zachytí část vody.  Pokud říční niva zachytí málo vody a povodňová vlna 

má rychlejší průběh, může dojít ke zhoršení povodňové situace po proudu toku [6]. 

 
Obrázek 3: Vliv zemského povrchu na koloběh vody v krajině [6]. 
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4.2.1 Vegetace 

Porost při dešti zachytí na svých listech nebo jehličí kapky vody. Déšť  se k půdě 

dostává jen pozvolna. V podobě kapek dokáže les zachytit  až 5 mm srážek a na loukách 

2 mm srážek. Po méně vydatných srážkách se tyto kapky začnou odpařovat zpět do ovzduší. 

To se může opakovat i celé měsíce a do půdy se nedostane téměř žádná voda.  Vegetace 

spotřebuje také část vody pro svůj růst. Do vyschlé a pórovité půdy voda proniká hlouběji 

a rychleji. Při intenzivních srážkách 30-40 mm půda vsákne část vody a zmenší odtok vody. 

U letitých porostů na rovinaté lesní půdě je podíl infiltrace největší. Za hodinu se vsákne 

až 70 l/m2.  Pastvina, která je jen řídce prorostlá pojme jen 20 l/m2. Na půdách, kde se pěstují 

okopaniny, obilí nebo pícniny je podíl infiltrace ještě menší. Vegetace zadržuje vodu, ale také 

zlepšuje propustnost povrchu a tím působí jako tlumivý povodňový faktor [6]. 

4.2.2 Terén 

Voda zachycená ve strouhách a v prohlubních terénu při povrchovém otoku zůstává 

stát a neodtéká do řek. Je tzv. retenční schopnost krajiny. V terénních nerovnostech se může 

zachytit až 5 l/m2 vody. V příkrém terénu je tato retenční schopnost menší než v rovinatém 

terénu. Retenční schopnost krajiny je však omezena do doby, dokud není půda nasycena 

vodou.  Pro počáteční fáze povodně je tato schopnost významným faktorem [6]. 

4.2.3 Půda 

Retenční vlastnosti půdy ovlivňuje její zornění, druh, mocnost, míry zhutnění a obsah 

humusu. Vlhká jílovitá půda může zadržet v hloubce 1 m pod povrchem až 150 l/ m2, což je 

větší množství srážek, než spadne obvykle za dva měsíce. Při krátkodobých a intenzivních 

deštích nemusí půda vsáknout veškerou dešť ovou vodu, i když ještě není vyčerpána její 

retenční schopnost. Množství vody vsáknuté do půdy za hodinu určuje podíl infiltrace. Čím je 

půda více nasycená vodou, tím je podíl infiltrace menší. Vodu vsakuje nejrychleji písek  

a štěrk. Hlinitá půda s jemnými póry vsakuje vodu velmi pomalu [6]. Rozdíly mezi velikostí 

odtoku v závislosti na druhu půdy je na obrázku (Obrázek 4). 
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Obrázek 4:  Velikost odtoku v závislosti na druhu půdy. Vlastní úprava podle [6] 
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5. Charakteristika povodní 

Tvar povodně se dá vyjádřit hodnotou průtoku, který určuje počátek, vrcholení 

a ukončení povodně. Okamžik (hodina nebo den), od kterého nastalo výrazné, obvykle 

i rychlé zvýšení průtoku, je označován za počátek nebo-li patu povodňové vlny. Době 

vrcholení povodně odpovídá největší průtok (Qmax), tzv. kulminační nebo vrcholový průtok. 

Ukončení povodně lze charakterizovat rychlým poklesem průtoku, kdy dochází jen 

k mírnějším a nevýraznějším výkyvům. Však vymezení doby ukončení povodně je složité, 

protože v mnoha případech je nevýrazné. Někdy se stane, že jedna povodeň plynule přechází 

bez ukončení na druhou [4].  

Dalším kritériem povodní je doba jejich trvání daná časovým úsekem mezi počátkem 

a ukončením povodně. Trvání povodně se směrem po toku často zvětšuje, protože povodeň se 

zplošť uje. Toto nastává zvlášť  při průchodu povodně inundační nivou  [4]. 

Posledním ukazatelem velikost povodní je jejich objem (W), který zahrnuje celkové 

množství vody, která odteče za dobu trvání povodně v určitém profilu [4]. 

Významná vlastnost povodňové vlny, která je potřebná pro předpověď jejího vývoje, 

je rychlost jejího průběhu. Tato rychlost se určí podle doby, za kterou povodeň proběhne mezi 

dvěma vodoměrnými stanicemi. Doba se určí z rozdílů mezi časem kulminačního průtoku 

v obou stanicích. Ve vodohospodářské, technické a meliorační praxi nelze používat jen 

hodnoty maximálního kulminačního průtoku zjištěné pozorováním, ale je nutno odvozovat 

i takové kulminační průtoky, které se opakují jen s velmi malou pravděpodobností 

např. jednou za sto let [4]. Kulminační průtok N-leté vody je takový, který je dosažen  nebo 

překročen jednou za N let. Jde ale o statistickou charakteristiku, která udává pravděpodobnost 

výskytu N-leté povodně v každém běžném roce. Takže neplatí, že v případě 100-leté povodně 

se tato povodeň může vyskytnout jen jednou za 100 let, ale že pravděpodobnost jejího 

výskytu v každém běžném roce je p=0,01 tedy 1%. U N-letých vod také neplatí lineární 

úměra mezi jednotlivými hodnotami. To znamená, že hodnota 100-leté vody není 

10 násobkem povodně 10-leté [23]. 

5.1 Fyzickogeografické a klimatické poměry 

Fyzickogeografické poměry povodí mají rozhodující vliv na velikost odtoku, jeho 

plošné a časové rozložení a na vývoj mnoha hydrologických jevů spojených s odtokem 

a doprovázejících ho. Plocha každého povodí je určena především jeho zeměpisnou polohou. 

Geografická poloha se obvykle doplňuje i o hydrologickou polohu, tj. postavením vůči 
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sousedním povodím nebo v povodí hlavní řeky. Vlastnosti reliéfu lze vyjádřit jednak údaji 

o výškových a sklonových poměrech povodí, jednak číselnými hodnotami, které vystihují 

jeho geomorfologické vlastnosti [4].  

5.2 Průběh povodňové vlny 

Na řece na první pohled nejde poznat, že se jedná o vlnu, protože hladina vodního 

toku pomalu stoupá hodinu za hodinou, den za dnem a ještě pomaleji klesá. Teprve když se 

stav zaznamená na vodoměrné stanici po delší časový úsek, tak se projeví linie povodňového 

průtoku v charakteristickém tvaru vlny. Zprvu strmě stoupá a po kulminaci pozvolně klesá. 

Čas, který potřebuje povodňová vlna k přesunu mezi dvěma body, se nazývá doba proběhu 

vlny (Obrázek 5). Při postupu povodňové vlny dochází k její transformaci, která je ovlivněna 

stavem koryta toku a podmínkami pro tlumivé rozlivy v říční nivě. K tlumení povodňové vlny 

rozlivem do nivy dochází zejména u koryta toku, které je přírodní nebo přírodě blízké, má 

tedy malou kapacitu, je mělké, drsné a členité. V prohlubních a nerovnostech říčních niv se 

zadržuje část vody, a proto není kulminace povodně tak dramatická a vlna postupně opadne. 

U technicky upravených koryt, kdy je jejich kapacita navýšena, jsou přímé a hydraulicky 

hladké může postup vlny zrychlovat. S pomocí proběhové doby různých povodní 

v jednotlivých údolích, lze předpovědět kdy a kde se setkají povodňové vlny několika toků 

a jakého stavu vody bude dosaženo. Zvyšující se stav vody a pomalu tekoucí řeka snižuje 

povodňové nebezpečí.  Rychlý odtok přispívá k tomu, že z území se odvádí velké množství 

vody během krátké doby a odtékající řeky představují celkem malé nebezpečí, ale přenášejí 

problém povodní na jiné místo. Do řek přitéká velké množství z přítoků a stejně jako 

v trychtýři se voda vměstnává tam, kde je jí příliš těsno. Čím více vody mohou zadržet 

přítoky a nivy v horním povodí, tím hrozí menší riziko povodní na dolním povodí [6].  
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Obrázek 5: Průběh povodňové vlny v čase [6]. 
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6. Hlásná povodňová a předpovědní služba  (HPPA)  

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace pro povodňové orgány. Pomocí 

těchto informací se varuje obyvatelstvo, řídí a vyhodnocují opatření pro ochranu před 

povodněmi. Povodňové orgány organizují hlásnou povodňovou službu a podílejí se na ní 

účastníci ochrany před povodněmi. Povodňové orgány obcí v případě potřeby zabezpečení 

hlásné povodňové služby organizují hlídkovou službu. Povodňové plány upravují podrobnosti 

o organizaci hlásné povodňové služby [10].  

6.1 Hlásné profily 

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné 

profily se podle významu rozdělují do tří kategorií [10]: 

Základní hlásné profily – kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými 

stanicemi na významných tocích a jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci 

povodí. Tyto profily podávají nezbytné informace pro řízení opatření k ochraně před 

povodněmi na národní úrovni. Jsou také využívány pro předpovědní povodňovou službu. 

Doplňkové hlásné profily – kategorie B se nacházejí na vodních tocích, které jsou 

důležité pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Tyto 

hlásné profily zřizují krajské úřady a jsou provozovány místně příslušnými obcemi. 

Pomocné hlásné profily – kategorie C jsou využívány účelově na vodních tocích. 

Zřizují a provozují je pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. 

6.2 Předpovědní povodňová služba  

Předpovědní povodňová služba podává informace o možnosti vzniku povodně 

a dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích rozhodných pro vznik 

a vývoj povodně. Tyto informace se týkají především srážek, vodních stavech a průtocích 

ve vybraných (předpovědních) profilech. Předpovědní povodňová služba informuje 

povodňové orgány a další účastníky ochrany před povodněmi [10]. 

Předpověď se vydává buď pravidelně nebo při povodni (mimořádná povodňová 

předpověď). Je to kvantifikovaná informace o očekávaných srážkách nebo průtocích 

v určeném místě a čase [10]. 

Předpovědní profil je místo na vodním toku, pro které je vydávána předpověď 

vodních stavů nebo průtoků [10]. 
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Výstraha ČHMÚ je mimořádná zpráva předpovědní povodňové služby. Tato zpráva 

upozorňuje na možnost výskytu nebo na výskyt extrémních meteorologických nebo 

hydrologických jevů, např. extrémní srážky a výrazný vzestup hladin vodních toků  

s překročením směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity. Informace obsahují den 

a čas vydání, období na jaké jsou vydány a jakého území se týkají [10]. 

Informační zpráva (ČHMÚ, správce povodí, hlásné služby) informuje povodňové 

orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace, s cílem umožnit jim 

vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajišť ování opatření k ochraně před povodněmi 

[10]. 
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7. Stupně povodňové aktivity (SPA) 

U přirozených nebo zvláštních povodní se průběžně sleduje vývoj povodňové situace. 

Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity podávají příslušné povodňové orgány. 

Tyto informace lze také získat u správců vodních toků a ze zpráv hromadných sdělovacích 

prostředků. Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí 

nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové 

aktivity, a to jak na vodních tocích, tak na vodních dílech [3].  

1. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI nastává při nebezpečí přirozené 

povodně. Na vodních dílech stav bdělosti nastává při dosažení mezních hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní 

povodně. Hlásná a hlídková služba na vodních tocích zahajuje svou činnost [3]. 

2. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI je vyhlášen příslušným 

povodňovým orgánem tehdy, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň nebo při 

překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti. Aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi. 

Do pohotovosti se uvádějí prostředky na zabezpečovací práce a jsou prováděna opatření 

ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu [3]. 

3. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ vyhlašuje příslušný povodňový 

orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků 

v zaplaveném území nebo při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na 

vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. 

Provádějí se zabezpečovací a záchranné práce a evakuace [3]. 
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8. Záplavová území 

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

povodně zaplavena. Vymezením záplavových území pomůže při předcházení a snižování 

škod způsobených povodněmi, protože dochází k vytvoření územního limitu pro zástavbu 

v oblastech s nejvyšším ohrožením lidských životů a majetku. Příslušný vodoprávní úřad má 

povinnost stanovit záplavové území podle návrhu správce vodního toku. Vodoprávní úřad má 

právo uložit příslušnému správci vodního toku povinnost zpracovat návrh záplavového území 

jím spravovaného vodního toku nebo jeho úseku, pokud tato povinnost vyplývá z plánů 

hlavních povodí nebo z plánů oblastí povodí [9].  

8.1 Aktivní zóna 

Aktivní zóna je část zaplaveného území, kterou je při povodni odváděna rozhodující 

část povodňového průtoku. Aktivní zóna se stanovuje v zastavěných územích a v územích 

určených k zástavbě podle platných územních plánů. Vodní zákon zavádí příslušná omezení 

(např. skladování odplavitelného materiálu, stavba plotů, zřizování kempů, apod.) platná 

ve stanovených záplavových územích, především pak v aktivních zónách [9]. 

8.2 Zjišťování záplavového území  

Záplavové území se zjišť uje převážně podle matematického modelování 

nerovnoměrného proudění nad digitálním modelem terénu řešené oblasti. Matematické 

modelování proudění je časově a finančně velmi náročné. Správci vodních toků pomocí 

matematického modelování spočítají průběh hladiny návrhového průtoku a s digitálním 

modelem terénu určí průsečík, který tvoří tzv. záplavovou čáru  Záplavová území se zjišť ují 

pro 5-leté, 20-leté a 100-leté povodně [9]. 
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9. Negativní působení povodní 

Vznikání povodní nelze zabránit a jejich nepravidelný výskyt a proměnlivost 

znemožňuje systematickou tvorbu preventivních opatření. Povodně nezpůsobují jen rozsáhlé 

materiální škody, ale také mají dopad na životní prostředí a v neposlední řadě na ztrátách na 

životech. 

9.1 Dopady na životní prostředí 

Dopad povodní a sesuvů na obyvatelstvo bývá katastrofální, ale pro volně žijící 

živočichy a planě rostoucí rostliny nemá jen negativní vliv. 

9.1.1 Změny říčních koryt a niv 

Vlivem vysokého průtoku je  velké množství plavenin a splavenin odnášeno. To má za 

následek, že v korytě je zvýšeno břehové a dnové smykového napětí, které způsobuje 

hloubkové i boční eroze. Eroze jsou způsobeny nejen vlivem plných koryt, ale také rozlivem a 

inundací niv a návratem vody zpět do koryta. Inundace niv může způsobit snížení jejich 

povrchu nebo naopak vzniku nánosů a valů. Při erozi způsobené zaplavením říční nivy 

dochází k rozšíření aktivního koryta, vzniku rozlivových, výmolových nebo průvalových 

koryt. Důsledkem  transportu splavenin dochází i k migraci a nebo větvení štěrkových koryt. 

Množství přeneseného materiálu, antropogenní změny v krajině (např. regulace koryt, 

zúžení profilu údolí mosty, náspy silnic, železnice, atd.), ucpání říčních koryt dřevní sutí či 

střídání úseků kotliny s těsnými úseky údolí má zásadní vliv na změnu tvaru koryta a nivy, 

protože zvyšuje účinek smykového napětí s ohledem na šířku zaplaveného údolí a ovlivňují i 

směr povodňové proudnice [5]. 

9.1.2 Poškození půdy a půdní sesuvy 

V horních částech toků bývá velká unášecí síla a při vylití z koryta dochází vlivem 

silného proudu k vyvracení stromů, pařezů a staveb. Vytvoří se nová koryta a ramena odkud 

voda odebírá množství materiálu a ten se pak ukládá na jiném místě. Vrstva nově uloženého 

materiálu může být mocná až několik desítek centimetrů [5]. 

Vlivem lidské činnosti jakou je výstavba na starých sesuvných územích nebo jejich 

neúměrné zatížení přístavbami a nástavbami domů, vytváření jednostranných zářezů při 

výstavbě objektů nebo náspy a zářezy u silnic, dochází k aktivaci pohybů. Také necitlivé 

odlesňováním, likvidace protierozních opatření na zemědělské půdě a neudržování lesních 
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melioračních rýh jsou příčinami vzniku sesuvů. Následkem povodní vznikají nejčastěji sesuvy 

kategorií II a III [5]. Tabulce je popsáno rozdělení kategorií rizika ohrožení svahovými 

pohyby (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Kategorie rizika ohrožení svahovými pohyby (sesuvy) dle interního pokynu MŽP [20]: 
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Sesuv dočasně uklidněný s možností obnovení svahových pohybů. Příčiny 

vzniku svahových pohybů dosud trvají, svahové deformace jsou sice převážně v klidu, 

hlavní příčina vzniku svahových pohybů však není odstraněna a pohyby se mohou 

znovu obnovit. Svahové pohyby bezprostředně neohrožují stabilitu staveb, 

komunikací, pozemků a vodních toků. 

Okamžitá technická sanace není nutná, sesuv je však třeba periodicky sledovat 

a na základě výsledků tohoto sledování teprve rozhodnout další kroky. 
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Sesuv stále aktivní, příčiny vzniku svahových pohybů dosud trvají, hlavní 

příčina vzniku svahových pohybů není odstraněna. Stále existuje nebezpečí ohrožení 

staveb(obytné, hospodářské, průmyslové, hydrotechnické, komunikační apod.), 

pozemků a vodních toků. Toto nebezpečí však není bezprostřední. 

Sanační práce je nutno realizovat v blízkém výhledu na základě projektu 

opírajícího se o výsledky předcházejícího sledování a vyhodnocení 

inženýrskogeologického průzkumu. 
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Svahové pohyby jsou stále aktivní a nesou výrazné stopy čerstvosti tvarů 

deformace (trhliny, zátrhy, vyvinutá odlučná stěna, terénní stupně, vyboulená čela, 

nakupení hmot,apod.). Povrch deformace je zamokřený, příp. rozbahněný s drobnými 

jezírky nebo povrchovými potůčky. Svahové pohyby a sesuvné hmoty porušily stavby, 

komunikace, pozemky a vodní toky.Havarijní sanační práce je nutno realizovat 

okamžitě bez dlouhé projekční přípravy a složitých technických zabezpečovacích 

prací, zejména povrchovým odvodňováním a zemními terénními úpravami (zatěsnění 

zejících trhlin a zatěžovací lavice). Teprve na základě vyhodnocení úspěšnosti této 

havarijní sanace lze přistoupit k definitivnímu řešení, které se opírá o sledování a 

předchozí inženýrskogeologický průzkum. 
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9.1.3 Dopady na  faunu 

Živočichové, i když povodeň přijde náhle, instinktivně většinou opustí nejohroženější 

území. Jsou ohroženi povodní tehdy, kdy jim zaplaví teritorium nebo potravu a následně 

mohou uhynout na vyčerpání. U lovné zvěře bývá nejvíce postižena populace srnce, dančí a 

zajíců. Populace méně pohyblivých živočichů (např. ježci, krtci, drobní hlodavci) je ohrožena 

více. Při rozlivu do polních kultur na nižších tocích mohou vzniknout určité ztráty u populace 

ryb, kdy se ryby dostanou mimo koryto, jezero nebo rybník a při opadnutí vody se už 

nemohou vrátit zpět. Povodeň u některých druhů drobnějších savců působí selektivně, 

například u hraboše polního se může  snížit jeho populace, ale u jeho vlhkomilných 

příbuzných se tato populace může rozšířit. Jedním z dopadů povodní může být také 

přemnožení komárů jako se to stalo při povodních v roce 1997 [5]. 

9.1.4 Dopady na flóru 

Lužních lesů, které mají velký význam pro zpomalení povodně, v poslední době ve 

velké míře ubylo. Při dlouhodobější záplavě břehových porostů tvořených listnatými lesy 

může dojít k úhynu kořenového systému. To je způsobeno nedostatkem kyslíku nebo 

znečištěním vody. V lužních lesích dochází také k úhynu keřového patra. Nevhodně vysázené 

monokultury stromů  (např. smrků) v nivách jsou nejvíce ohroženy, protože povodňová vlna 

je může lehce vyvrátit [5]. 

Rostliny, které se nacházejí v blízkosti toků a jsou pravidelně zaplavována mají větší 

odolnost proti povodním. Následky povodní pro říční ekosystémy jsou většinou jen dočasné 

a lze je v delším časovém horizontu hodnotit pozitivně [5]. 

9.1.5 Změna kvality vody 

Při povodních dochází k zaplavení studní, vodních zdrojů, kanalizací, průmyslových 

zón, jímek a také ČOV. To se může projevit na jakosti vody ihned nebo až za řadu měsíců. 

Toto snížení jakosti vody má negativní vliv na vegetaci a může způsobit alergie, nemoci nebo 

také úhyn zvěře. Při větším znečištění, např. znečištěním nebezpečnou látkou v průmyslovém 

objektu, může dojít k velkým škodám na životním prostředí nebo ztrátám na životech. 

Dochází také k znečištění podzemních vod. Při povodních v roce 1997 došlo ke změnám 

hodnocených parametrů jakosti vody. U kovů, vodivosti, nerozpustných a organických látek 

došlo k výraznému zvýšení koncentrace. Naopak výrazný pokles koncentrací chloridů, 
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vápníku, fosforu a dusičnanového dusíku. Zaplavení a následné odstavení ČOV se nejdříve 

projeví na horních částech tocích a na dolních tocích později [8]. 

9.2 Dopady na zemědělství 

Polní kultury nedokáží zachytit tolik vody a půda se rychleji nasytí vodou. Dochází 

k velkým odtokům. Zemědělsky obdělávaná půda trpí erozemi a sesuvy půdy více než 

přirozené lesy a louky. 

V zemědělství povodeň způsobuje největší škody na polních plodinách (např. 

obiloviny,  luskoviny, olejniny, zelenina, atd.), kdy je zaplaveno velké území a dochází 

k uhynutí kořenových systémů. Některé plodiny nezničí samotná voda, ale její následky jako 

jsou přemnožení škůdci nebo plísně. 

Velké škody také vznikají při úhynu zvířat. Zvířata mohou uhynout přímo při 

povodních nebo po povodni musí být utracena kvůli jejich zranění, která utrpěla při povodni. 

U zvířat se můžou vyskytnout také nemoci nebo infekce, kvůli kterým musí být utracena.  

Nemalé náklady na obnovu zahrnují také zemědělské stroje (traktory, kombajny,atd.), 

technologie (technologie na odchov drůbeže, atd.), stavby. Zemědělské zásoby včetně 

hotových výrobků můžou být působení vody rozmočeny, kontaminovány nebo dynamickým 

účinky vody odplaveny. 

9.3 Dopady v dopravě 

Povodeň způsobuje nemalé potíže a škody v dopravě. Zvlášť  tehdy, kdy zatopí část 

komunikace nebo železniční tratě a ty nemohou být využívány. Ale nemusí jít jen o zatopení, 

při velkém průtoku se rozemílá vozovka a vznikají trhliny, které se zvětšují. U železniční tratě 

vzniká obdobný problém, kdy silný proud vody odnáší podkladový materiál a pražce společně 

s kolejnicemi se propadají. U náspů silnic a železničních tratí vysoký průtok podemele 

komunikaci a dochází k erozím a sesuvům. To způsobí, že komunikace po celé své šířce může 

během pár okamžiků zmizet. Na obrázku (Obrázek 6) je zobrazen sesuv pod železniční tratí. 

Mosty jsou povodní často poškozeny tehdy, kdy se u nich začne hromadit dřevo a plavený 

odpad.  Na most působí velký tlak, který může poničit zábradlí mostu nebo i strhnout celý 

most. Po povodni dochází k následným škodám na komunikacích v důsledku snížení 

únosnosti vozovek,  které je způsobeno dlouhodobým podmáčením podloží a konstrukčních 

vrstev. 

Velkou hrozbou jsou malé mostky a propustky. Propustky jsou obvykle z betonového 

potrubí, které odvádí vodu z příkopu vedle komunikace. Při velkých srážkách může dojít 
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k ucpání průchodu plaveným materiálem nebo může být překročena maximální kapacita 

odváděné vody. Voda nestačí odtékat a rychle se zvedá vodní hladina. To způsobuje vznik a 

erozí, sesuvů a podemílání komunikace. 

Škody na železnici nevznikají jen na železniční trati, ale i na železničním napájecím 

zařízení, sdělovacím, informačním a přejezdovém zabezpečovacím zařízení. Poškozeny 

mohou být budovy, depa kolejových vozidel, výhybky, lokomotivy, vagony, atd. 

 
Obrázek 6:  Podemletá železniční trať  [21].  

9.4 Dopady v zastavěném území 

V zastavěném území vznikají škody, které zasahují do více oblastí. Mezi oblasti, které 

jsou nejvíce postiženy patří průmysl, podnikání, oblast historických památek, kultury, sportu 

a obydlené zástavby. Velkým problémem jsou i technické sítě – kanalizační síť , vodovody, 

vedení plynu, teplé vody, elektřiny a telefonní sítě. Povodni se v zastavěném území staví do 

cesty různé překážky, které poškozuje. K těmto překážkám patří například různé ploty a 

zábradlí na mostech, u kterých se hromadí dřevo a jiný materiál a voda nemůže volně odtékat. 

Voda svým tlakem zábradlí prorazí nebo si najde jinou cestu kudy odtéká.  Kromě staveb, 

které může povodeň poškodit, jsou ohroženy například prostředky hromadné dopravy, osobní 

nebo nákladní automobily. Velké škody jsou způsobeny i na zeleni, protože výsadba a údržba 

zeleně stojí nemalé náklady. 
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9.4.1 Škody způsobené v oblasti podnikání a průmyslu 

V oblasti podnikání a průmyslu vznikají velké škody na předmětech podnikání jako 

jsou výrobky, zboží a zásoby, ale také na samotném vybavení objektu. Poškozeny mohou být 

technologie, stroje a zařízení určené pro výrobu, uskladnění, distribuci, dále administrativní 

vybavení, stavby a objekty. Vznikají velké ekonomické ztráty, které jsou spojeny s odstávkou 

výroby, distribuce a prodeje. 

V průmyslových zónách, kde se pracuje s nebezpečnými látkami, je velké riziko, že se 

tyto nebezpečné látky dostanou do vody a dopady této kontaminace by mohli způsobit 

mnohem větší škody než samotná povodeň. 

9.4.2 Škody v oblasti památek, kultury a sportu 

Na historických památkách zasažených povodní vznikají velké náklady na jejich 

obnovu. Škody se netýkají jen práce a opravy na fasádách a statice, ale také jeho vnitřního 

vybavení, které má vysokou historickou hodnotu a je jeho renovace je velmi obtížná. Povodeň 

archivům a knihovnám, které vlastní velké množství knih a dokumentů, způsobuje obrovské 

škody. Vyčištění a renovace knih, zvlášť  u starých exemplářů, je velice nákladná.  

Při zaplavení objektů jako jsou kulturní domy, kina a divadla vznikají škody na 

sedacích soupravách sálů a technickém vybavení (promítací plátna, promítací stroje, zvuková 

a světelná aparatura, atd.) a na kulisách a či kostýmech. 

 Škody, které nastanou v souvislosti povodní, na sportovištích se týkají většinou 

poškozené podlahové krytiny, venkovních sportovních ploch (tráva, škvára, antuka, umělý 

povrch, atd.)  a škod na výstroji, zařízení a vybavení. 

9.4.3 Škody způsobené v souvislosti se stokovou sítí 

Při velkých dešť ových srážkách, kdy je překročena kapacita stokové sítě, dochází ke 

škodám na síti samotné, tak i v urbanizovaném území. Z důvodu překročení kapacity 

stokového systému nebo ucpání uličních vpustí a šachet dochází k tomu, že voda ze 

stokového systému odtéká příliš pomalu nebo vytéká na povrch. Tato situace je nebezpečná 

zejména tehdy, kdy jsou ohroženy podzemní prostory jako jsou například stanice metra, 

podjezdy, podzemní garáže a sklepy. K zatopení těchto prostor může dojít, i když není 

zatopena ulice. Voda se do sklepních prostor může dostat přes kanalizační přípojky. Ohroženo 

je jak zdraví lidí, tak i majetek.  Poškození stokové sítě určuje její technický stav, výstroj 

šachet a riziko poškození a či ztráty zařízení pro monitorování a ovládání funkce stokového 
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systému. V extremním případě poškození stokového systému, může dojít ke kolapsu stoky 

nebo k vytvoření kráteru, který je zobrazen na obrázku (Obrázek 7) [6].  

 
Obrázek 7: Propad vozovky v Lisabonu v r. 2004 způsobený přívalovým deštěm[6]. 
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10. Negativní vliv povodní na objekty 

Na stavební materiály v konstrukcích budov působí voda negativními účinky na 

fyzikální, mechanické i chemické vlastnosti materiálů. Voda je příčinou změny původně 

předpokládaných vlastností materiálu, negativně působí na estetické vlastnosti objektů, 

snižuje užitnou hodnotu staveb, zhoršuje kvalitu vnitřního prostředí, zvyšuje tepelné ztráty 

objektů a tím i náklady na jejich vytápění a zvyšuje celkovou hmotnost stavby. Zvýšená 

vlhkost ohrožuje bezpečnost elektro instalací, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Často 

se při těchto jevech tvoří nebezpečná plíseň, řasy a houby. Výraznou úlohu má materiál, ze 

kterého jsou postaveny nosné zdi objektu, protože při povodních dochází k porušení statiky 

nebo až ke zhroucení celé stavby nebo její části [12]. Nepálené cihly, uhnětené z hlíny a 

sušené na větru - tzv. vepřovice, se často používali pro snadnou dostupnost, byly levné a mají 

dobré tepelné izolační vlastnosti. Vepřovice se, ale při dlouhodobém styku s vodou rozpouští. 

Roubené dřevěné stavby většinou povodeň nezbortí, ale jsou povodní odneseny. Panelové 

domy jsou povodní poškozeny méně [5]. Voda neohrožuje nejen konstrukci budov, ale také 

výplně otvorů a vnitřní prostory staveb. Povodní jsou poškozeny hlavně podlahy, vybavení 

(nábytek, elektronika, bílá technika, atd.) a technické zařízení budov (kotelna, 

vzduchotechnika, apod.).  

10.1 Vliv spodní vody na objekty 

Podzemní stavební konstrukce mohou být poškozovány spodní vodou, která může 

zapříčinit poškození konstrukce svým prouděním, tzn. že podzemní voda se vlivem tíže 

pohybuje podle reliéfu nepropustného podloží a odnáší s sebou malé částečky obsažené 

v půdě a dochází k erozím, Dále podzemní voda působí na objekty svými agresivními 

vlastnostmi (voda síranová, uhličitanová) nebo svojí schopností se penetrovat do nasákavých 

materiálů. Voda má také korozivní vliv na stavební konstrukce, protože zhoršuje jejich 

vlastnosti nebo je časem dokonce zcela zlikviduje [11].  

10.2 Vliv povrchové vody na objekty 

Když voda vystoupí nad úroveň základů, dochází k hydrostatickému tlakovému 

zatížení zdiva a vznikají hydrostatické vztlakové síly na budovu. Velikost vztlakové síly 

závisí na úrovni hladiny a objemu vytlačené vody. K oddělení od základové spáry a tím 

 i k nadnesení budovy dochází, když vztlaková síla převýší vlastní tíhu budovy. Menší objekty 

mohou být strhávány dynamickým zatížením proudící vody. Erozí zeminy může docházet 
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k podemílání základů a tím i k porušení budovy. Eroze vznikají při překročení přípustných 

mezních hodnot rychlosti proudění a smykového napětí pro danou zeminu. Také vyplavením 

jemných frakcí z půdního profilu se mění struktura půdy a dochází k tvorbě dutin 

pod základy, následkem toho dochází k sedání objektu [14].  

10.3 Vliv vody na zděné konstrukce 

Zvýšená vlhkost může být příčinou mineralogických a chemických změn, degradace a 

rozpadu struktury (např. pojiva, cihel, kamene, apod.) a má vliv také na změny mechanických 

a fyzikálních vlastností porézních materiálů. Jednotlivé negativní vlivy vody na konstrukce 

jsou vypsány v tabulce [16].  

10.3.1 Degradace stavebního materiálu 

Agresivní látky transponované do nitra stavebních hmot způsobují degradační procesy. 

Tyto procesy jsou charakteristické postupným rozpadem, degradací a uvolňováním kusového 

staviva a malty ve spárách, postupným rozrušováním zdiva, což má za následek snížení 

únosnosti a ztráty funkční způsobilosti zděné konstrukce. Degradační procesy lze rozdělit na 

fyzikální a chemické degradační procesy. Oba tyto druhy degradace působí současně [16]. 

Fyzikálně degradační procesy způsobují tlaky, které vznikají uvnitř struktury. 

Struktura je tlakem narušována. Tyto tlaky jsou způsobené krystalizací solí v pórech a 

kapilárách. Také nerovnoměrný obsah solí v cihelném zdivu způsobuje značné vnitřní pnutí, 

které vede obvykle k rozpadu a odlupování povrchových vrstev zdiva [16]. 

Chemické degradační děje a procesy jsou charakteristické změnou pórovitého 

systému, která je následkem chemických reakcí rozpuštěných solí se složkami stavební 

hmoty, především pojiva. Vápenné a vápenocementové malty a cihelné výrobky obsahují 

CaCO3, popř. CA(OH)2. Tyto sloučeniny jsou významnou pojivou složkou, ale jsou také 

nejméně stabilní. Reakce s roztoky slabých kyselin (součást např. spodních vod, dešť ových 

srážek, apod.) vznikají rozpustné soli, které jsou vyplavovány na povrch a dochází k jejich 

krystalizaci - typické výkvěty soli. Vymývání těchto pojivých složek ze stavebních hmot 

(např. malty, betony, atd.) způsobuje pokles jejich mechanických vlastností  a zvýšení jejich 

pórovitosti a nasákavosti [16]. 
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10.4 Sumář negativních vlivů vody na objetky 

Tabulka 2: Sumář negativních vlivů - 1 

Příčina Vliv Objekt Dopad na 
objekt 

Dopad na 
vnitřní 
prostory 
objektu 

Dopad na 
okolí 
objektu 

proudění 
spodní vody 

stavba, 
dům 

poškození 
konstrukce 

 eroze půdy, 
sesuvy, 
propad 
podloží 

P
od

ze
m

ní
 v

od
a 

Z
vý

še
ní

 h
la

di
ny

 s
po

dn
íc

h 
vo

d 

působení 
zvýšené 
hladiny 
podzemní 
vody 

stavba, 
dům 

poškození 
konstrukce 

zvýšení 
vlhkosti, vznik 
plísní, řas a 
hub 

eroze půdy, 
propad 
podloží 

Příčina Vliv Objekt Dopad na 
objekt 

Dopad na 
vnitřní 
prostory 
objektu 

Dopad na 
okolí 
objektu 

pomalý odtok 
vody, odtok 
vody po 
povrchu 

kanalizační 
síť  

poškození 
stokového 
systému 

kolapsu stoky, 
poškození 
ovládacích a 
kontrolních 
prvků 

eroze, vznik 
trhlin, 
propad 
terénu, 
vytvoření 
kráteru 

K
an

al
iz

ač
ní

 s
íť

 

P
ře

kr
oč

en
í k

ap
ac

it
y 

st
ok

ov
é 

sí
tě

 

 

odtok vody 
přes 
kanalizační 
přípojky do 
objektů 

stavba, 
dům 

poškození 
konstrukce, 
omítky, 
podlahy, 
vybavení 

zvýšení 
vlhkosti, vznik 
plísní, řas a 
hub 

Poškození 
sklepních 
prostor 
objektů 
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Tabulka 3: Sumář negativních vlivů - 2 

Příčina Vliv Objekt Dopad na 
objekt 

Dopad na vnitřní 
prostory objektu 

Dopad na 
okolí 
objektu 

dynamické 
působení 
vody 

stavba, 
dům 

poškození 
omítky, 
výplně 
otvorů, 
narušení 
statiky stavby, 
zhroucení 
stavby 

zvýšení vlhkosti, 
vznik plísní, řas a 
hub, poškození 
podlah, vybavení, 
elektroinstalace, 
technické 
vybavení 

eroze, 
podemletí 
základů, 
sedání 
objektu 

hydrostatické 
tlakové 
zatížení 

stavba, 
dům 

oddělení od 
základové 
spáry, 
nadnesení 
objektu 

zvýšení vlhkosti, 
vznik plísní, řas a 
hub, poškození 
podlah, vybavení, 
elektroinstalace, 
technické 
vybavení 

eroze, 
sedání 
objektu 
 
 
 
 

 

silnice, 
železniční 
trať  

vznik trhlin,  
snížení 
únosnosti 

 eroze, 
sesuv 

zaplavení a 
podmáčení 
terénu 

stavba, 
dům 

vznik trhlin, 
snížení 
únosnosti 

zvýšení vlhkosti, 
vznik plísní, řas a 
hub 

eroze, 
sedání 
objektu 
 

silnice, 
železniční 
trať  

propad 
komunikace, 
snížení 
únosnosti 

 eroze, 
sesuv 

P
ov

rc
ho

vá
 v

od
a 

Z
vý

še
ní

 h
la

di
ny

 v
od

y 
na

d 
úr

ov
eň

 te
ré

nu
 

odnos 
podkladového 
materiálu 

stavba, 
dům 

vznik trhlin, 
snížení 
únosnosti,  
narušení 
statiky stavby, 
zhroucení 
stavby 

 eroze, 
podemletí 
základů, 
sedání 
objektu 
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Tabulka 4: Rozdělení negativních vlivů vody na objekty podle druhu účinku[15] 

Vliv vody na zděné konstrukce 

Zvětšení hmotnosti konstrukce 

Snížení  pevnosti konstrukcí 

Zhoršení tepelně izolační vlastnosti konstrukcí 

Zanášení kapilár a zvýšení difúzního odporu znemožňuje prodyšnost 

a mikroventilační schopnost materiálu 

 

Fyzikální 

účinky 

Snížení mrazuvzdornosti  

Objemové změny vlivem bobtnání 

Změny stavu vnitřní napjatosti v materiálu 

Vznik trhlin 

Dochází k drcení materiálu 

Vznik deformací konstrukcí 

 

Mechanické 

účinky 

Dochází k rozvrstvování některých materiálů 

Působení vyšších rostlin, kterým vlhkost vyhovuje (kořenový tlak, 

biofyzikální reakce při prorůstání kořenových systémů) 

Působení nižších rostlin, kterým vlhkost vyhovuje (mechy a 

lišejníky, plísně, řasy, houby) 

 

Biologické 

účinky 

Působení bakterií, biochemické reakce metabolitů mikrobů 

(hniloby) 

Koroze materiálu způsobená chemickými reakcemi 

Změny mineralogického složení 

Změny krystalických mřížek a pórového a kapilárního systému 

 

Chemické 

účinky 

Krystalizace solí, tlak solí v pórech uvnitř struktury hmot 
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11. Analýza negativního působení povodní 

v zastavěném území 

Pro analýzu vlivu povodní v zastavěném území, jsem zvolil analýzu stromu událostí, 

protože touto metodou mohu sledovat celý průběh povodní od iniciační události přes 

konstruování událostí, které se při povodni dějí až po následky, které mohou vzniknout. 

Pravděpodobnost, s kterou vzniknou tyto škody, záleží na maximální výšce hladiny, které 

bude při povodni dosaženo. Tuto pravděpodobnost nám pomohou určit kulminační průtoky 

N - letých povodní, např. v námi daném fiktivním území dojde k zatopení objetu do výšky 

0,5 m při 50 – leté povodni, 50 – letá povodeň s v roce může vyskytnout s pravděpodobností 

p= 2 %, pro zatopení celé výšky 1. NP (2,5 m) je to 100 – letá povodeň, které odpovídá 

pravděpodobnost p= 1 %, atd. 

11.1 Analýza strom událostí – ETA (Event Tree Analysis) 

 Analýza stromu událostí sleduje průběh procesu od iniciační události přes sestavení 

události vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. Výsledný graf se postupně 

rozvětvuje jako větve stromu podle počtu událostí. Rozvětvený graf stromu událostí s 

dohodnutou symbolikou a popisem vytváří názorné zobrazení událostí a jejich dopadů. Jsou 

znázorněny všechny události, které se mohou vyskytnout v posuzovaném systému [17].  

11.2 Analýza stromu událostí při povodni v zastavěném 

území 

Iniciační událostí jsou dlouhodobé dešť ové srážky, jejichž vlivem dochází k nasycení 

půdy vodou. Srážky, které půda již nevsákne, odtékají po povrchu a odnášejí materiál čímž 

vznikají eroze. Tato voda je zachycována ve stokovém systému odkud stéká do recipientu. 

Voda do recipientu přitéká také z jeho okolí po povrchu. Hladina v recipientu se pozvolna 

zvyšuje. Až hladina vody v recipientu zaplaví přípojku stokového systému, může dojít ke 

zvyšování hladiny ve stokovém systému, což je způsobeno principem spojených nádob. Voda 

ze stokového systému nemůže odtékat nebo odtéká velmi pomalu. Do stokového systému 

přitéká více vody než odtéká a dochází k tomu, že voda je vytlačována ven z kanalizace. 

Dochází k zaplavení částí ulic.  

Zvyšují se také hladiny toků, protože do nich stéká voda ze srážek z celého povodí.  

Hráz koryta je podmáčená a tvoří se na ní eroze. Silný proud společně s erozí narušuje hráz a 
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může dojít i k protržení hráze. Při protržení hráze dojde k vylití toku a k zaplavení nejprve  

místa, kde byla hráz porušena a pak se postupně zaplavuje celé území. K vylití může dojít, 

i když není hráz koryta poškozena, ale hladina toku vystoupí na takovou úroveň, že hráz 

přeteče.



 37 

Následky negativního působení povodně 

v zastavěném území 

1) Žádné následky 

2) Voda odtéká po povrchu, dochází 

k odplavení materiálu a zeminy z okolí. 

Možný vznik erozí a sesuvů. Odplavený 

materiál se může hromadit v zastavěném 

území – nánosy bahna. 

3) Snížení odtoku vody z kanalizační sítě. 

Může dojít k překročení kapacity 

stokového systému. 

4) Kontaminace vody z kanalizační sítě 

a možné poškození stokového systému. 

5) Zaplavení částí ulic. Dochází k zaplavení 

objektů v podzemních podlažích 

v blízkosti kanalizačních vpustí. 

6) Dochází ke vzniku erozí a nebo sesuvů na 

hrázy koryta. Zaplavení v blízkosti 

koryta. 

7) Viz 4) a 6) + Poškození objektů 

v blízkosti koryta vlivem dynamického 

působení vody. 

8) Viz 4) + Narušení objektů negativním 

působením vody v zatopeném území. 

9) Viz 8) + Poškození území a objektů 

vlivem dynamického působení vody 

v zastavěném území postihnutého 

povodní. 

Nasycení 
půdy 
vodou 

Zvýšení 
hladiny 
toku 

Voda  teče 
z recipientu 
přes 
přípojku do 
kanalizace 

Voda 
vytlačována 
z kanalizace 

Zvýšení 
hladiny 
vodního toku 
nad úroveň 
terénu 

Protržení 
hráze 
koryta 
toku 

Zaplavení 
zastavěného 
území 

Velké 
proudění 
vody 
v zastavěném 
území 

Následky 
negativníh
o působení 
vody 

 

5 

6 

7 

8 

9 

  NE 

ANO 

V
el

ké
 d

eš
ťo

vé
 s

rá
žk

y 

5 
6 

7 

9 
7 

8 
9 

4 

6 
7 

9 
7 

8 

9 

5 
6 

7 

9 
7 

8 

9 

1 

2 

3 
6 

7 
9 

7 

8 
9 

 

 

 

                      

Analýza stromu událostí při povodni v zastavěném území 
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11.3 Analýza stromu událostí na objekt zasažený 

povodní 

Iniciační události jsou opět dlouhodobé dešť ové srážky. Při nasycení půdy těmito 

srážkami může dojít ke zvýšení hladiny spodní vody. Spodní voda ovlivňuje jak půdu tak i 

stavbu. Při zvýšené vlhkosti dochází k erozím půdy nebo k poškození konstrukce budovy 

negativním působením vody. Zvýšené srážky také působí na proudění spodní vody, kterým je 

myšleno, že podzemní voda se vlivem tíže pohybuje podle reliéfu nepropustného podloží. 

Proudící podzemní voda odnáší s sebou malé částečky obsažené v půdě a dochází k erozím. 

Voda se  do  budovy může dostat několika způsoby. Jedním je, že se voda dostane do 

objektu přes kanalizační přípojku, která není opatřena zpětným ventilem. Druhým způsobem 

jak se voda dostane do objektu je, že voda stéká po povrchu těsně vedle objektu. Voda přes 

výplň otvorů, které jsou otevřené nebo je proud vody poškodí, začne vtékat do objektu.  

Při zaplavení zastavěného území dojde k zaplavení veškerých podzemních prostor, 

kde voda poškozuje veškeré vybavení. Se zvedající se hladinou v území se hladina vody 

zvedá i v objektu, kde způsobuje další škody. Voda negativně působí na objekt, i když se 

nedostane dovnitř. Na objekt působí hydrostatická tlaková síla, která způsobuje narušení 

statiky, oddělení stavby od základové spáry, které způsobuje nadnesení objektu a může dojít 

až ke zhroucení celé stavby nebo její části.  
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Zvýšení hladiny 

spodní vody 

Zvýšení hladiny vody na 

úroveň základů 

(voda v podzemním 

podlaží) 

Zvýšení hladiny vody 

na 0,5 m nad úroveň 

základů objektu 

Zatopení 

1. NP 

Velké dešť ové srážky 

Proudění 

spodní vody 

  NE 

ANO 

1 

4 

5 

6 

2 

4 

5 

6 

3 

4 

5 

6 

Následky negativního působení povodně na dům 

 

1) Žádné následky 

2) Zvýšení vlhkosti. Vznik plísní, hub a řas. 

3) Vznik trhlin, erozí a sesuvů pod objektem. Vznik 

trhlin a poškození konstrukce budov. Zvýšení 

hmotnosti stavby - sedání objektu. 

4) Viz 2) a 3) + Poškození podzemního podlaží 

včetně poškození vybavení (kotle, výplně dveří, 

nábytek, apod.) 

5) Viz 4) + Poškození omítky, výplně otvorů, 

vnitřního vybavení  (nábytek,  podlahy, 

elektroinstalace, technické zařízení, atd.). Vzniká 

hydrostatické tlakové zatížení budovy, narušení 

statiky, zborcení stavby. 

6) Viz 5) + Vzniká vysoké hydrostatické tlakové 

zatížení, které může způsobit oddělení od 

základové spáry a nadnesení objektu. 

 

Následky 

negativního 

působení vody 

Analýza stromu událostí na objekt zasažený povodní 
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11.4 Výsledek analýzy stromu událostí 

Touto analýzou byly vytvořeny možné scénáře, které mohou vzniknout v zastavěném 

území při dlouhodobých srážkách. Byly charakterizovány dopady povodní na objekt. 

Ohrožení objektů negativními vlivy souvisí s tím, v jakém území se nachází. Je-li 

v zastavěném území udržena velká retenční schopnost krajiny, dochází k menšímu odtoku 

vody do řeky. V opačném případě dochází častěji k nasycení půdy vodou, zvýšení vlhkosti 

a ke stoupání vodní hladiny, popř. i k vylití řeky. Z analýzy je patrné, že k největším škodám 

dochází právě při vylití toku z koryta. To platí pro zastavěné území i pro objekty. 

K nejčastějšímu ohrožení objektu však patří zvýšení vlhkosti, která narušuje konstrukce 

budovy a způsobuje tvorbu plísní. Pro ochranu objektu před negativními vlivy povodní je 

nezbytné vytvořit preventivní i ochranná opatření pro zastavěné území, ve kterém se objekt 

nachází. 

Opatření, která snižují negativní působení vody na objekty jsou uvedena v následující 

kapitole. 
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12. Opatření snižující negativní působení vody na 

objekty 

Pro snížení negativního dopadu vody na objekty nestačí jen chránit samotný objekt, 

ale je důležité, aby se voda nedostala do zastavěného území. Pro ochranu území a také objektů 

lze využít mobilních a stálých opatření. 

12.1 Stálá opatření 

Mezi stálá základní opatření patří omezení výstavby v území, které je ohrožené 

povodní, zvýšení retenční schopnosti krajiny a vybudování technických opatření. 

Respektováním přirozených záplavových území a lužních lesů zvyšuje ochranu proti vzniku 

povodní. 

12.1.1 Stálá opatření pro celé území 

Stanovení záplavového území  omezí výstavbu v povodní ohroženém území a tím 

dojde i ke snížení potencionálních škod na objektech. 

Zvýšení retenční vlastnosti krajiny způsobí, že krajina bude schopna zachytit velké 

množství dešť ové vody a tím zpomalit příchod povodně nebo ji úplně zabránit. Zvýšení 

retenční schopnosti krajiny lze pomocí zalesnění a zatravnění především orné půdy, která je 

ohrožená erozí a sesuvy. Obnova a údržba lužních lesů, které jsou na zaplavení vodou 

přizpůsobené, pomáhá ke zmírnění průběhu povodně. V zastavěném území se zvýší retenční 

vlastnost omezením velkých ploch s nepropustným povrchem a vytvořením nových ploch se 

zelení.  

Retenční nádrže a kanály zadržují dešť ovou vodu, která se řízeně odpouští a tím 

ovlivňují průběh povodně. Nevýhoda retenčních nádrží je velká plocha, která je potřebná pro 

jejich výstavbu. Retenční kanál je potrubí o velkém průměru pod povrchem. Je důležité 

kontrolovat maximální kapacitu kanálu, protože by při jejím překročení mohlo dojít ke vzdutí 

vody pod objekty [6]. 

Poldr je hrází ohraničené území, které je v blízkosti koryta řeky. Při nebezpečí 

povodně se poldr zaplaví, což vede ke snížení hladiny toku. V poldru se nesmí nacházet žádná 

stavba ani infrastruktura.  

Zvýšení kapacity koryta zvětší maximální průtoky vody, která může korytem 

protékat, aniž by z koryta přetekla a působila škody. Zvýšení kapacity koryta se může provést 

pomocí valů a hrází podél koryta řeky. 
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12.1.2 Stálá opatření na objektu 

Respektování stanoveného záplavového území je jedním ze základních opatření pro 

ochranu objektu před negativním působením povodně. 

Stavební materiál určuje odolnost stavby vůči negativnímu dopadu vody na 

konstrukci domu. Nevhodným materiálem je například tzv. vepřovice, která se při delším 

styku s vodou zcela rozpadá. Materiál, který vodě odolává lepé je např. beton. 

Hydroizolace stavebních konstrukcí zvláště v podzemních částech stavby je důležitá 

pro ochranu objektu proti spodní vodě. Ke zvýšení vlhkosti nebo spodní hladiny vody dochází 

častěji než k povodním samotným a proto je důležitá ochrana základů staveb [11]. 

Kanalizační přípojka se zpětným uzávěrem znemožní vzdouvající se vodě 

z kanalizace vtéct do podzemních podlaží stavby a tím ji ochránit před negativními dopady 

vody, které by zde způsobila. 

Údržba objektu zvýší odolnost proti povodni, protože na poškozený objekt, na 

kterém jsou trhliny a nefunkční hydroizolace, působí negativní vlivy vody rychleji. 

12.2 Mobilní opatření 

Mobilní opatření je vhodné použít tam, kde není místo nebo nelze využít stálých 

opatření. Velkou výhodou mobilních opatření je ta, že jejich instalace může být provedena 

téměř kdekoliv a není zapotřebí větších úprav v místě jejich instalace.  

12.2.1 Mobilní opatření pro celé území 

Pytle s pískem jsou určeny pro zvýšení hráze koryta nebo vytvoření hráze pro 

usměrnění vody. Účinnost hráze z pytlů se zvětší použitím těsnicí fólie. Pytle jsou klasické 

nebo tandemové.  

Velkoobjemový vak hadicový je tvořen jednoduchým válcem o různých průměrech. 

Tento vak je určen jako jednoduchá, relativně nízká zábrana, která dosahuje výšky až 0,75 m. 

Plní se tuhými směsi např. štěrk, kamenný prach, atd. [18].  

Velkoobjemový vak ledvina (Obrázek 8) je tvořen dvěmi nebo třemi hadicovými 

vaky. Jeho použití je vhodné pro postavení hráze až do výšky 2 m, která vytvoří masivní 

frontu k ochraně  území, sídlišť , průmyslových zón nebo pro výstavbu improvizovaných 

suchých poldrů. Plní se tuhými směsi např. štěrk, kamenný prach, atd. [18]. 
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Obrázek 8: Velkoobjemový vak ledvina [18]. 

 

Velkoobjemový stavebnicový vak (Obrázek 9) má tvar hranolu o různých rozměrech. 

Je určen pro utěsnění, např. protržených hrází kdy se použije místo standardního zásypu 

lomovým kamenem. Plní se tuhými směsi např. štěrk, kamenný prach, atd. [18]. 

 
Obrázek 9: Velkoobjemový stavebnicový vak [18]. 

 

Velkoobjemový vak matrace (Obrázek 10) je tvořen několika jednoduchými válci. Je 

určen pro posílení prosakující hráze nebo pro ochranu ploch netěsných hrází, apod. Plní se 

tuhými směsi např. štěrk, kamenný prach, atd. [18]. 

 
Obrázek 10: Velkoobjemový vak matrace [18]. 

Velkoobjemové vaky a koše se plní různými materiály, záleží na výrobci, který 

materiál určí jako nejvhodnější. Vaky se plní např. vodou, vzduchem, pískem nebo i betonem. 

Protipovodňová hrazení se sklopnou konstrukcí vytváří na zpevněném i 

nezpevněném povrchu stabilní a těsnou bariéru. Konstrukce se skládá ze sklopného kovového 

rámu, těsnící zástěry a kotvících tyčí. Na pevném povrchu se zatíží pytli s pískem nebo se 

upevní lany [19]. 
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Gabionové systémy jsou tvořeny drátěnými koši, které lze využít jako mobilní 

protipovodňové hráze nebo upravení hrází a břehů vodních toků nebo rybníků, dále se dají 

využít pro zabezpečení svahů, u kterých hrozí sesuvy, apod. [19]. 

Stacionárně mobilní systémy pro své zprovoznění potřebují předem připravené 

kotvící prvky, ke kterým jsou následně připevněny. Tyto prvky neovlivňují vzhled zástavby, a 

proto je vhodné jejich použití i v památkových zónách. Mezi tyto prvky patří tzv. povodňové 

stěny (Obrázek 11) [19]. 

 
Obrázek 11: Stacionárně mobilní systém při povodních v Praze roce 2002 [6].  
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12.2.2 Mobilní opatření pro objekt 

Tyto mobilní opatření zabrání vniknutí vody do objektu, ale při zvýšení vodní hladiny 

může dojít k tomu, že tlak na konstrukci objektu bude tak velký, že dojde k narušení statiky 

objektu. Může také dojít k tomu, že vodní hladina dosáhne takové výšky, že bariéru přeteče a 

dostane se do objektu. 

Pytle s pískem se ukládají před výplně otvorů nebo se s nimi vytváří hráz, která 

usměrňuje tok vody tak, aby odtékala směrem od objektu. 

Hliníkové profily, ocelové a plastové pláty (Obrázek 12) se upevňují před výplně 

otvorů na plášť  budovy a chrání tak objekt před vniknutím vody do objektu. Ochranná výška 

je přibližně do 1,5 m [22]. 

 
Obrázek 12: Ochrana dveří pomocí hliníkových profilů. 

 

Vodovzdorné fólie se mohou upevnit před výplně otvorů nebo okolo celého pláště 

budovy a chrání tak celý plášť  a nedochází k poškození stavební konstrukce vlivem 

negativního působení vody [19]. 

Zatopení budovy čistou vodou způsobuje mnohem menší škody než povodňová 

voda, která obsahuje spoustu nečistot. Navíc zatopení čistou vodou ochrání objekt před 

nepříznivým hydrostatickým tlakem. Toto opatření se používá např. v archivech nebo 

knihovnách, kde nezbývá čas na vyklizení všech dokumentů a knih. 
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13. Závěr 

V bakalářské práci „Charakteristika povodní a ochrana před jejich negativním 

působením“ je uvedena celková charakteristika povodní a následky, které povodeň způsobí 

v zastavěném území. V úvodní části práce jsem se věnoval rozdělení povodní a jejich 

obecným příčinám. Uvedl jsem příčiny přírodních i antropogenních vlivů, které napomáhají 

vzniku povodní. Dále jsem popsal základní vlastnosti povodní, průběh povodní od jejich 

počátku až do konce včetně vlivů, které ovlivňují průběh povodňové vlny. Práce obsahuje 

kapitoly, které se zabývají způsobem informování o stavu hladiny vodních toků pomocí 

hlásné povodňové a předpovědní služby a dále vydáváním výstrah před hrozícími povodněmi. 

V kapitole Negativní působení povodní jsem uvedl dopady povodní na různé oblasti, 

např. životní prostředí, průmysl, doprava, zastavěné území, atd. Popsal jsem jakým způsobem 

dochází k jednotlivým škodám. Tyto poznatky jsem využil v dalších kapitolách. 

Naplnění cíle této práce je v soupisu negativních vlivů povodní, které jsem uvedl 

v desáté kapitole nazvané Negativní vliv povodní na objekty. Je zde také uveden sumář 

negativních vlivů, kterými povodeň působí na objekty a zastavěné území. Sumář jsem sestavil 

podle dopadů, které jsem uvedl v kapitole Negativní působení povodní. Sumář je rozdělen do 

několika kategorií a to podle působení podzemní vody, povrchové vody a vody, která je 

v kanalizačním systému a dále podle druhů účinků vody, kterými působí na objekty. 

V následující kapitole je uvedena analýza stromu událostí, kterou jsem zmapoval vliv povodní 

v zastavěném území. Touto analýzou jsem potvrdil negativní účinky povodní na objekty. 

V poslední části práce jsem se věnoval ochranným opatřením před povodněmi, které zmenší 

pravděpodobnost vzniku povodní nebo sníží škody způsobené povodněmi. Opatření jsem 

rozdělil do dvou kategorií, na stálá a na mobilní. Tato práce dále poukazuje na to, že ochrana 

objektu před povodněmi je propojena s ochranou zastavěného území. Pokud nebudeme 

schopni uchránit před povodněmi zastavěné území, potom povodeň způsobí i škody na 

samotných objektech. Je nutné se problému povodní věnovat komplexně a zaměřit se i na 

vlivy, které vznik povodní podporují. Jsou to terénní úpravy, které snižují retenční schopnost 

krajiny, zánik přirozených záplavových území nebo nevhodná úprava koryt vodních toků, atd. 

Protože pokud se nebudeme věnovat ochraně před povodněmi komplexně a budeme chránit 

jen zastavěné území, potom přesuneme problém jinam, kde způsobí mnohem větší škody.  

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

problematikou povodní. 
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