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protipovodňových zařízení. První část práce obsahuje kapitoly věnující se historii 

povodní, organizaci povodňové ochrany a orgánům, které ji zajišťují. Druhá část 

obsahuje popis konkrétních mobilních zařízení. Je zde uvedeno, které prostředky se 

v současné době v České republice používají, kdo těmito prostředky disponuje a jaké 

jsou jejich výhody. 
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1. Úvod  
 Voda je jeden ze základních předpokladů života na Zemi na které zabírá 70 % 

její plochy, což je celkem 1 392 000 000 000 km3 vody.[12] Také by bez ní před mnoha 

milióny lety život vůbec nevznikl, a tím pádem by tady nebyl nikdo z nás. I dnes je 

lidské tělo tvořeno ze 71 % vodou. V poslední době se pro nás dostatek pitné vody stal 

samozřejmostí. Stále jsou však na světě oblasti kde je vody nedostatek, a kde má často 

větší cenu než lidský život. Těchto oblastí stále přibývá a vysychání vodních toků se 

stává vážným globálním problémem. Organizace OSN dokonce odhaduje, že pokud 

populace poroste stále stejným tempem, bude lidstvo v roce 2025 využívat již 70 % 

všech dostupných zásob sladké vody a 3,5 mld. lidí na celém světě pocítí nedostatek 

pitné vody. [22] 

Bez vody by naše společnost nemohla fungovat, protože je jí zapotřebí v mnoha 

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

různé technologické procesy v průmyslu. Pomáhá udržovat klima na Zemi a poskytuje 

životní prostor tisícům druhů rostlin a živočichů.   

Voda nám však nepřináší pouze užitek. Naopak se stává zdrojem mnoha starostí 

a problémů, a to především v podobě povodní. Ty naši republiku postihují v různé 

velikosti téměř každý rok. Několikrát již musel být kvůli nim vyhlášen krizový stav. Pro 

ochranu obyvatel a jejich majetku před škodlivými účinky povodní se využívají různá 

opatření. Některá, jako jsou úpravy koryt, zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo 

určování záplavových zón, se přijímají před vznikem povodně, jiná až po jejím vzniku. 

Mezi následná opatření patří i výstavba hrází z mobilních protipovodňových zařízení. 

Právě těmto prostředkům se má práce věnuje. Cílem bylo vytvořit ucelený přehled 

prostředků, se kterými se můžeme v České republice setkat a definovat jaké jsou jejich 

výhody oproti výstavbě stálých protipovodňových zařízení. Součástí práce jsou také 

informace o tom, na které typy povodní je vhodné tyto prostředky použít a které složky 

Integrovaného záchranného systému si je pořizují do své výbavy.  
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2. Rešerše literatury 
Při tvorbě práce jsem čerpal především z této literatury. 

 

KOVÁŘ, M.: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi. Praha: MV – 

Generální ředitelství HZS ČR, 2003, 39 s. ISBN 80-86640-17-5 

Jedná se o příručku zabývající se ochranou obyvatelstva před povodněmi. Poskytuje 

celkový pohled na povodňovou situaci v ČR, včetně přehledu souvisejících právních 

předpisů.  

 

KOZÁK, Jan T., et al. Povodně v Českých zemích. vyd. 1. [s.l.] : Professional 

Publishing, 2007. 141 s. ISBN 978-80-86946-39-9 

Kniha pojednává o velkých povodích, které postihly území České republiky v minulosti. 

Zabývá se také historií protipovodňové ochrany. 

 

MATĚJKA, Jiří.: Metodická příručka pro stavbu mobilních protipovodňových stěn. 

vyd. 1. Praha: MV - Generální ředitelství HZS ČR, 2003, 137 s. ISBN 80-86640-16-7. 

Příručka obsahuje informace o různých typech mobilních protipovodňových stěn, o 

jejich možnostech použití a účinnosti. 

 

SLAVÍKOVÁ, L.: Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích. vyd. 1. Praha: 

IREAS, 2007, 82 s. ISBN 978-80-86684-48-2 

Publikace shrnuje dosavadní poznatky a zahraniční zkušenosti související 

s problematikou povodní a předcházení povodňovým škodám. 

 

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

předpisů 

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

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

děl. 
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3. Historie povodní 
 Naši předkové si začali svá první obydlí stavět v okolí řek, protože blízkost vody 

byla jedna z věcí, která jim usnadňovala život. Vodou z řek zavlažovali svá pole, která 

si postupem času vybudovali poblíž svých sídel. Lidé ale brzy přišli na to, že voda jim 

nepřináší jen užitek, ale umí je i velmi potrápit. V následující kapitole se budu věnovat 

povodním, které postihli lidstvo v minulosti. 

3.1 Velké povodně ve světě 
 Za nejstarší povodeň je označována „Potopa světa“, o níž se zmiňuje nejen 

Bible, ale i literatura starých Sumerů a Babylóňanů. Je možné, že tato povodeň má 

reálný základ. Pří archeologickém průzkumu oblasti tehdejší Mezopotámie byla 

objevena pět metrů silná naplavenina bahna, což vede vědce k domněnce, že oblast 

opravdu postihla pohroma, která vybočovala z běžných úkazů tehdejší doby.  

Velké povodně postihly Zemi od té doby ještě několikrát. Za řeku, která 

způsobila na světě nejvíce škod, je považována Žlutá řeka v Číně. Nejstarší údaj o 

rozsahu povodně a počtu obětí, o kterém se zmiňuje literatura, je z roku 1642. Tehdy 

bylo povodně dokonce využito k potlačení povstání. Ochranné hráze byly prokopnuty a 

voda zaplavila město Kchaj-feng, kde se zrovna zdržovala povstalecká armáda. Ve 

vlnách zahynulo na 300 000 lidí. Také nejtragičtější světová povodeň byla způsobena 

Žlutou řekou. Uvádí se, že v roce 1931 zemřelo ve vlnách přes 3 mil. lidí a hladina řeky 

se zvedla o neuvěřitelných 30 metrů nad normál. Další velké světové povodně jsou 

uvedeny v následující tabulce. Povodeň která postihla USA v roce 1993 si v porovnání 

s ostatními nevyžádala tak velké množství obětí, ale zasáhla obrovskou plochu. Pod 

vodou se ocitlo 80 000 km2 území. [25] 

 

                            Tabulka 1, velké světové povodně [3,25] 

rok stát řeka počet obětí 

1737 Indie Ganga 300 000 

1887 Čína Žlutá řeka 2 700 000 

1931 Čína Žlutá řeka 3 000 000 

1938 Čína Žlutá řeka 500 000 

1970 Bangladéš Ganga 500 000 

1993 USA Mississippi 50 



 

Podle některých zdroj

povodněmi, rostoucí trend

už 160. Počet obětí povodní však z

přírodními katastrofami pr

na povodně. 

3.2. Historie povodní v Č
 Ani území České republiky nez

o které máme písemnou zmínku, postihla území 

ní píše ve svém díle takto: „ …

povodeň, jaké myslím nebylo na zemi od potopy sv

náhle vyrazivší překotem ze svého koryta, ach, kolik to vsí, kolik v

domů, chýší a kostelů úprkem svým pobrala! Málokdy se stává, aby voda vystoupila až 

do výše desíti loktů přes most...“

 Další se objevily na ja

kamenný most přes Vltavu. Místo n

vydržel až do dnešních dn

Poprvé v červenci 1432, dále pak v roce 1784 a 1890. Za nejv

2002 považována ta, která postihla 

tehdy protékalo 4 500 m

 I ve své novodobé historii musela 

povodním. Naposledy to bylo v

sebou zanechala milionové škody, zni

prostředí.  

 

              

         

 

       

 

 

       

Graf 1 - srovnání následk
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kterých zdrojů [22] má počet katastrof, které jsou ve sv

mi, rostoucí trend. V roce 1991 bylo zaznamenáno 80 případů

tí povodní však zůstává zhruba stejný. V období 1991 

írodními katastrofami průměrně postiženo 147 mil. lidí ročně, z toho 2/3 jich p

v ČR 
eské republiky nezůstalo ve své historii povodní ušet

písemnou zmínku, postihla území Čech v roce 1118 a kroniká

ní píše ve svém díle takto: „ …Léta od Narození Páně 1118 v měsíci zá

myslím nebylo na zemi od potopy světa. Nebo řeka tato naše Vltava, 

ekotem ze svého koryta, ach, kolik to vsí, kolik v

 úprkem svým pobrala! Málokdy se stává, aby voda vystoupila až 

řes most...“ [5] 

Další se objevily na jaře 1272, 1273 a 1342, kdy velká voda v

es Vltavu. Místo něj byl později postaven slavný Karl

vydržel až do dnešních dnů. I on však byl při povodních několikrát vážn

ervenci 1432, dále pak v roce 1784 a 1890. Za největší povode

2002 považována ta, která postihla Čechy koncem března 1845. Odhaduje se že Prahou 

500 m3/s a hladina v Děčíně vystoupala devět metrů

I ve své novodobé historii musela Česká republika už několikrát 

povodním. Naposledy to bylo v letech 1997, 2002 a 2009. Každá z

sebou zanechala milionové škody, zničenou infrastrukturu a poškozené životní 

srovnání následků povodní v posledních patnácti letech. [1,4,8]

1998 2000 2002 2006 2009

počet usmrcených osob

způsobené škody v mld. 
Kč

počet postižených kraj

et katastrof, které jsou ve světě vyvolány 

řípadů, ale v roce 2001 

období 1991 – 2000 bylo 

toho 2/3 jich připadají 

stalo ve své historii povodní ušetřeno. Nejstarší, 

roce 1118 a kronikář Kosmas o 

ěsíci září byla taková 

eka tato naše Vltava, 

ekotem ze svého koryta, ach, kolik to vsí, kolik v tomto podhradí 

 úprkem svým pobrala! Málokdy se stává, aby voda vystoupila až 

e 1272, 1273 a 1342, kdy velká voda v Praze strhla první 

ji postaven slavný Karlův most, který 

kolikrát vážně poškozen. 

tší povodeň byla do roku 

ezna 1845. Odhaduje se že Prahou 

t metrů nad normál. [5]  

ěkolikrát čelit velkým 

letech 1997, 2002 a 2009. Každá z těchto pohrom za 

enou infrastrukturu a poškozené životní 

 povodní v posledních patnácti letech. [1,4,8] 

et usmrcených osob

sobené škody v mld. 

et postižených kraj ů



 

Povodeň v roce 1997  

Za příčinu této povodn

přinesl vydatné srážky. Tímto zpomalením se 

perioda prodloužila o celé dva dny. Déš

což se projevilo zejména v Jeseníkách a Beskydech. Výjime

fakt, že na třiceti srážkových stanicích byl

úhrn větší než 200 mm. Maximální denní úhrn srážek byl hlášen z

naměřeno 234 mm. Celkem spadlo v

Byly zasaženy toky v povodí Odry i Moravy a povode

Slezska. [21] 

V době od 6. července do 29. 

povodňové aktivity) zahynulo 50 osob, bylo zni

na několik dnů zcela zastaven provoz na klí

byly odhadnuty na 63 mld. K

soutoku Moravy a Bečvy, kde bylo zni

Povodeň prokázala mnohá selhání státních i soukromých orgán

institucí. Chyběly protipovod

některých podnicích bylo zjišt

měla i jeden kladný efekt. Ur

největších nedostatků na celém území 

zmírnění následků povodní v 
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inu této povodně se považuje zpomalení frontálního systému, který 

inesl vydatné srážky. Tímto zpomalením se obvykle jeden až tři dny trvající srážková 

perioda prodloužila o celé dva dny. Déšť navíc zesiloval s návětrným ú

což se projevilo zejména v Jeseníkách a Beskydech. Výjimečnost této povodn

iceti srážkových stanicích byl zaznamenán v té době dvoudenní srážkový 

tší než 200 mm. Maximální denní úhrn srážek byl hlášen z Lysé hory, kde bylo 

Celkem spadlo v povodí Moravy za pět dnů přes 1,7 mld. m

povodí Odry i Moravy a povodeň tak zasáhla 1/3 území Moravy a 

července do 29. července (kdy byl odvolán poslední t

ové aktivity) zahynulo 50 osob, bylo zničeno 2151domů a 26 most

 zcela zastaven provoz na klíčových železničních tratích.

byly odhadnuty na 63 mld. Kč. Za nejhůře postiženou obec se považují Troubky na 

čvy, kde bylo zničeno 150 domů a 9 lidí zahynulo. [4]

 prokázala mnohá selhání státních i soukromých orgán

ly protipovodňové plány, koryta mnoha řek byla neudržovaná a v 

kterých podnicích bylo zjištěno nedodržování bezpečnostních předpis

la i jeden kladný efekt. Určitě přispěla k přijetí nové legislativy a odstran

ů na celém území České republiky, což vedlo k podstatnému 

 povodní v Čechách o pět let později.   

Graf 2 - porovnání průtoků v m3/s na řekách v Krnov
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 se považuje zpomalení frontálního systému, který 

ři dny trvající srážková 

ětrným účinkem pohoří, 

nost této povodně dokládá 

ě dvoudenní srážkový 

Lysé hory, kde bylo 

řes 1,7 mld. m3 vody. 

 tak zasáhla 1/3 území Moravy a 

ervence (kdy byl odvolán poslední třetí stupeň 

 a 26 mostů. Navíc byl 

ních tratích. Celkové škody 

e postiženou obec se považují Troubky na 

 a 9 lidí zahynulo. [4] 

 prokázala mnohá selhání státních i soukromých orgánů, organizací a 

ek byla neudržovaná a v 

ředpisů. Povodeň však 

ijetí nové legislativy a odstranění 

eské republiky, což vedlo k podstatnému 

      

Krnově [6] 

jší max. 

povodni v roce 
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Povodeň v roce 2002 

 Povodňová situace v srpnu 2002 nastala v důsledku mimořádných regionálních 

srážek, které zasáhly naše území ve dvou vlnách. První vlna srážek ve dnech 6. až 

7. srpna zasáhla hlavně jižní Čechy a způsobila rozvodnění toků v horní části povodí 

Vltavy. Nejvíce srážek za tyto dva dny spadlo v jižní části Šumavy a Novohradských 

hor.  

Druhá vlna srážek přišla 11. až 13. srpna a zasáhla již i západní, střední a severní 

Čechy. Denní srážkové maximum bylo naměřeno na Cínovci v Krušných horách, kde 

spadlo 312 mm. Vzhledem k nasycenosti povodí a již plným korytům řek nastal rychlý 

vzestup a rozvodnění všech toků v zasažené oblasti. V Praze na Vltavě byl zaznamenán 

zatím největší průtok a to 5 160 m3/s, což je asi 100krát více než je průměrný průtok 

v srpnu a odpovídá to hodnotě pětisetleté vody. Úroveň hladiny dosáhla 785 cm. [21] 

 Povodně se dotkly 963 obcí v deseti krajích. Během povodní došlo ke ztrátě 

17 lidských životů, bylo evakuováno přes 200 000 obyvatel a celkové škody jsou 

odhadovány na 75 mld. Kč. Při povodních bylo nasazeno 27 tisíc tuzemských 

záchranářů a pomoc poskytlo i dvacet zahraničních zemí. Během povodní došlo také k 

zaplavení řady průmyslových objektů a k vyplavení nebezpečných látek. [1] 

Během srpnových povodní se projevily zkušenosti z roku 1997 a řada přijatých 

opatření. Především měl velký pozitivní vliv nový vodní zákon a přijatá krizová 

legislativa, které jasně definovaly postavení jednotlivých účastníků ochrany před 

povodněmi a zejména umožnily včasnou evakuaci a uzavření zaplavených území.  

 

Povodeň v roce 2009 

 Bleskové povodně z června a července 2009 byly třetí nejtragičtější v novodobé 

historii České republiky. Zasáhly devět krajů a v nich 451 obcí, nejhůře postiženo bylo 

Novojičínsko, Jesenicko, Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko. Ve čtyřech krajích byl 

vyhlášen stav nebezpečí. Záplavy si vyžádaly 15 obětí, 53 osob bylo zraněno a několik 

tisíc lidí muselo opustit své domovy. Bylo zachráněno 369 osob a celkové škody 

dosáhly částky 8,52 mld. Kč. [8] 

Povodně začaly v úterý 23. června vytrvalými dešti v jižních Čechách. 

Následující den začalo pršet i v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byly 

přívalovými dešti nejvíce postiženy obce na Jesenicku. Situace se začala uklidňovat až 

4. července. Oproti situaci při povodních v roce 2002, kdy byl systém krizového řízení 

v počátcích, bylo jeho fungování v roce 2009 výrazně lepší. 
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4. Organizace povodňové ochrany v ČR 
Už ve středověku se začaly objevovat první myšlenky jak snížit negativní 

dopady povodní. První zprávy o regulacích řek pocházejí ze 14. století, kdy císař    

Karel IV začal s odstraňováním překážek z toků a se stavbou prvních jezů. [9] Opatření 

však byla pouze lokálního charakteru. V 16. století se objevují pokyny a nařízení proti 

účinkům velké vody na jednotlivých panstvích. Systematické zásahy do přirozeného 

charakteru řek se objevují až v 18 a 19. století, kdy byl zahájen plán regulace Vltavy a 

Labe. Tento proces sebou nesl výstavbu plavebních stupňů, vyrovnání dna řek a břehů a 

byl ukončen až výstavbou přehrad Vltavské kaskády. [5] 

V současné době řeší problematiku vod v České republice zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). Tento zákon se 

zabývá povrchovými i podzemními vodami a obsahuje požadavky na fyzické a 

právnické osoby ve vztahu k užívání vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu před 

povodněmi, výkon státní správy a bezpečnost vodních děl. 

4.1. Základní pojmy 
Povodeň  - povodní se podle vodního 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. [14] 

 

Záplava - občas se toto slovo používá jako synonymum povodně, ale fakticky 

jde o důsledek, tj. o vylití vody z koryta v důsledku povodně. [9] 

 

Záplavové území - administrativně určené území, které může být při výskytu 

přirozené povodně zaplaveno vodou. [9] 

 

Povodňová vlna – nazývá se tak proces vzestupu a sestupu povodně. [9] 

 

Průtok – je množství vody, které proteče uvažovaným průřezem za jednotku 

času. Uvádí se v l/s nebo m3/s. [9] 



11 
 

Tvar povodňové vlny  - je ovlivněn plochou povodí, jeho výškovou členitostí, 

povrchem, tvarem říční sítě, geomorfologickou charakteristikou říčního koryta a 

velikostí i intenzitou srážek, které na povodí spadly. [9] 

 

Povodí - uzavřená oblast, ze které srážková voda odtéká jedním závěrečným 

profilem. Hranice povodí je vyznačena rozvodím. [9] 

 

Průtok Q vody - Q představuje množství vody, která protekla korytem řeky za 

jednotku času, nejčastěji v m3/s. [9] 

 

Průtok n-letý – je v uvažovaném profilu dosažen nebo překročen průměrně 

jednou za N let. Např. 100-letý průtok je takové množství vody, které je v daném 

místě dosaženo nebo překročeno v dlouhodobém průměru 10krát za 1000 let, tj. 

každý rok máme 1% pravděpodobnost, že přijde 100-letá voda. Statisticky vzato 

by tedy měla stoletá voda přijít jednou za 100 let. Ve skutečnosti se však může 

objevit vícekrát nebo vůbec. [9] 

 

 

    Obrázek 1 – ukázka síly povodně [6] 
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4.2. Rozdělení povodní 
Vodní zákon rozlišuje dva typy povodní a to přirozenou a zvláštní povodeň. 

4.2.1. Přirozená povodeň 
 Je způsobena přírodními vlivy a podle období kdy vznikají, si je můžeme 

rozdělit: 

a) Jarní povodeň – bývá způsobena táním sněhové pokrývky, často doplněné o 

dešťové srážky. Velmi záleží na intenzitě oteplení, mocnosti sněhové pokrývky, 

nadmořské výšce a vodní hodnotě sněhu, protože 1 cm čerstvého prachového 

sněhu odpovídá 1 mm vody (tj. 1 litr vody na m2), ale 1 cm starého slehlého 

sněhu představuje 4 mm vody.  

 

b) Letní povodeň z dlouhotrvajících srážek – zpravidla je způsobena 

několikadenními vytrvalými srážkami. Má pomalejší nástup, ale postihuje větší 

území a trvá dlouhou dobu, než voda opadne. Stává se, že si řeka při povodni 

vytvoří nové koryto a to staré buď vyschne, nebo se změní ve slepé rameno řeky. 

 

c) Letní povodeň z krátkodobých srážek – je způsobena krátkými, ale 

intenzivními srážkami (až 100 mm za 1 hodinu), které se vyskytují v letních 

měsících. Častěji se objevuje na menších tocích a zasažená oblast bývá menší 

než u povodní z trvalých srážek. Občas se také nazývá blesková, protože má 

rychlý nástup, ale povodňová vlna brzy přejde.  

 

d) Zimní povodeň – do této kategorie patří povodně vzniklé nahromaděním 

ledových ker v užším místě koryta řeky a většinou vytváří pouze lokální 

ohrožení. Může se objevit i na tocích s menšími průtoky. 

4.2.2. Zvláštní povodeň 
 Vzniká z jiných než z přírodních příčin. Patří sem především protržení hráze 

vodního díla z důvodu špatného nadimenzování stavby, havárie na vodním díle nebo při 

teroristickém útoku. Největší nebezpečí spočívá v tom, že by tato povodeň měla velmi 

rychlý nástup a postihla by velké území. Je proto nutné zabezpečit bezchybné fungování 

systému varování obyvatelstva na ohroženém území a informovat obyvatele žijící „pod“ 

vodním dílem o možných nebezpečích. 
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4.3. Ochrana před povodněmi v ČR 
Ochrana před povodněmi vychází z dokumentu Strategie ochrany před 

povodněmi pro území ČR, který byl schválen vládním usnesením č. 382 ze dne          

19. dubna 2000. Tvoří ji soubor opatření k předcházení a zamezení ohrožení zdraví, 

života a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních. 

Ochrana před povodněmi je tvořena z: 

- přípravných opatření – patří sem stanovování záplavových zón, organizační a 

technická příprava, tvorba povodňových plánů, organizace předpovědní a hlásné 

služby, povodňové prohlídky a odborná příprava účastníků povodňové ochrany 

- organizačního zajištění situace při příchodu samotné povodně. 

4.3.1. Povodňové orgány 
 Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány, které se při své 

činnosti řídí povodňovými plány. Ve své územní působnosti zodpovídají za organizaci 

povodňové ochrany a řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany 

před povodněmi. V případě vyhlášení krizového stavu podle zákona 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, přecházejí oprávnění a povinnosti 

povodňových orgánů na příslušné krizové štáby. Povodňové orgány se rozlišují podle 

toho zda je období mimo povodeň, nebo povodeň už nastala. [14] 

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány: 

- orgány obcí, 

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

- krajské úřady, 

- Ministerstvo životního prostředí, 

- Ministerstvo vnitra (zabezpečuje přípravu záchranných prací). 

 

Povodňové orgány v době trvání povodně: 

- povodňové komise obcí, 

- povodňové komise obcí s rozšířenou působností, 

- povodňové komise krajů, 

- Ústřední povodňová komise. 
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Povodňové komise zřizují orgány veřejné správy jako své výkonné složky 

k plnění úkolů v době povodně. Obce je zřizují pouze tehdy, pokud v jejich územních 

obvodech hrozí možnost vzniku povodně. Jejím předsedou je pak starosta obce, u 

povodňové komise kraje pak jeho hejtman. Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda. 

Jí pak přísluší centrální řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad němi 

v době, kdy povodně ohrožují rozsáhlá území a povodňové komise krajů nestačí činit 

potřebná opatření. [23] 

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru 

povodňové situace a místních podmínkách. Při povodni tyto subjekty postupují podle 

vlastních povodňových plánů a jejich zástupci jsou součástí povodňových komisí. Mezi 

další účastníky povodňové ochrany patří: 

- správci významných vodních toků, 

- správci drobných vodních toků, 

- vlastníci, uživatelé nebo správci objektů na vodních tocích, 

- pracoviště Předpovědní povodňové služby, 

- vlastníci, uživatelé nebo správci nemovitostí v ohroženém území, 

- Hasičský záchranný sbor a další jednotky požární ochrany, 

- útvary Policie ČR, 

- složky Armády ČR, 

- orgány veřejného zdraví, 

- organizace pověřená prováděním technickobezpečnostního dohledu na vodních 

dílech. 

 4.3.2. Rozdělení povodí 
 Výkon správy povodí, kterým se rozumí správa významných a určených 

drobných vodních toků a provoz vodních děl, vykonávají správci povodí. Tím je vždy 

státní podnik, vykonávající činnost podle vodního zákona a zákona č. 305/2000 Sb. o 

povodích, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto právních předpisů vyplývají povodím 

povinnosti, mezi které mimo jiné patří plnit úkoly při ochraně před povodněmi a 

zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území. Jednotlivá povodí 

jsou také často investory protipovodňových opatření prováděných na vodních tocích, 

protože povinnost pečovat o ně jim vyplývá z legislativy. I z tohoto důvodu jsou jejich 

pracovníci nedílnou součástí povodňových orgánů na všech úrovních. 
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Území České republiky je rozděleno mezi pět subjektů, které spravují jednotlivá  

povodí. Jejich vzájemné srovnání je uvedeno v příloze této práce.  

 

 

Obrázek 2 - mapa rozdělení povodí (vlastní úpravy) [17] 

1 – povodí Ohře,  

2 – povodí Labe,  

3 – povodí Vltavy,  

4 – povodí Moravy,  

5 – povodí Odry. 

 

4.3.3. Předpovídání povodní 
Úspěšnost předpovídání povodní je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou přírodní 

zákonitosti, množství vstupních údajů nebo dostatek metodických a technických 

prostředků pro jejich simulaci. Relativně jednodušší je předpovídání povodní na větších 

tocích, kde lze využít informace o průtocích ze systému měřících stanic. Na tomto 

základě vydává Český hydrometeorologický ústav (dále je ČHMÚ) standardně 

hydrologickou předpověď pro 18 profilů na hlavních tocích. Naopak předpovídání 

povodní vzniklých v důsledku bouřkových přívalových dešťů v letním období na 

malých tocích je prakticky nemožné. Tyto deště zpravidla zasahují relativně malé 

území, a proto povodňová odezva nastává téměř okamžitě nebo v průběhu několika 

málo hodin. [16] 

 

1 
2 

3 
4 

5 
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Předpovědní povodňovou službu zajišťuje v České republice ČHMÚ. Zřizuje ho 

Ministerstvo životního prostředí a je tvořen úsekem klimatologie a meteorologie, 

ochrany čistoty ovzduší, hydrologie správního úseku.  

Mezi hlavní úkoly ČHMÚ patří: 

- racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby, 

- zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě, 

- odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování 

- vytvářet a spravovat databáze, 

- poskytovat předpovědi a výstrahy, 

- provádět a koordinovat vědeckou a výzkumnou činnost. 

Nutnost předpovídat a varovat obyvatelstvo před přírodními mimořádnými 

událostmi vedla ČHMÚ k vytvoření Předpovědní a výstražné služby. Na jejím 

fungování se podílí úseky hydrologie a meteorologie ve spolupráci s regionálními 

pobočkami ČHMÚ a vodohospodářských dispečinků jednotlivých Povodí.  

 

Obrázek 3 - zapojení předpovědní a výstražné služby ČHMÚ do celostátního systému 

(CPP – centrální předpovědní pracoviště, RPP – regionální předpovědní pracoviště) [16] 
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4.3.4. Stupně povodňové aktivity 
 Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na 

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

na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v 

příslušném povodňovém plánu. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a 

odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. [14] 

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

pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dílech nastává tento stav při 

dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti 

díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku 

zvláštní povodně. Zahajuje se při něm činnost hlásné a hlídkové služby. [14] 

 

Druhý stupeň (stav pohotovosti) - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené 

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

sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. 

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

pohotovosti se uvádějí prostředky na zabezpečovací práce a provádějí se 

opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. [14] 

  

Třetí stupeň (stav ohrožení) - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího 

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

dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z 

hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí 

se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. [14] 

4.4. Povodňové plány 
 Povodňovým plánem se řeší ochrana určitého území, vodního toku, objektu 

nebo stavby. Je to dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých 

informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a 

přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace 

povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby, ochranu objektů, přípravu 

a organizaci záchranných prací, zajištění povodní narušených základních funkcí v 

objektech a v území a stanovení směrodatných limitů pro jednotlivé stupně povodňové 

aktivity. [14] 
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Zpracovatelé povodňových plánů jsou: 

- obce, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni, 

- obce s rozšířenou působností, 

- kraje, 

- Ministerstvo životního prostředí, 

- správci vodních toků 

- vlastníci nebo uživatelé vodních děl,  

- vlastníci nebo uživatelé nemovitostí na vodním toku nebo v zátopovém 

území. 

Správci vodních toku, vlastníci nebo uživatelé vodních děl a nemovitostí 

zpracovávají plán na základě rozhodnutí povodňového orgánu. Podkladem pro jeho 

vypracování jsou nejčastěji hydrologické, hydraulické, technické a organizační údaje 

území, pro které je vytvářen. Obsah a rozsah povodňového plánu se stanoví 

s přihlédnutím k jeho druhu a místním podmínkám a člení se na věcnou, organizační a 

grafickou část. Zpracované plány se každý rok musí prověřovat, aktualizovat a 

doplňovat. 

Základním dokumentem pro centrální řízení povodňové ochrany je Povodňový 

plán České republiky, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí. Jeho součástí 

je rozdělení úkolů pro provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni 

ústředních orgánů státní správy, organizací s celorepublikovou působností a podklady 

pro činnost Ústřední povodňové komise. [23] 

5. Stálá protipovodňová zařízení 
 Mezi stálá protipovodňová zařízení řadíme všechna vodní díla, která se staví na 

vodním toku a slouží k ochraně území před povodněmi. Patří sem jak přehrady, hráze, 

jezy, zdrže a poldry, tak i stavby, jimiž se upravují nebo zřizují koryta vodních toků. 

V této kapitole se budu zabývat pouze přehradami a suchými poldry, kterých využiji ke 

srovnání s mobilními prostředky.  

5.1. Přehrady a hráze 
 Velká část veřejnosti si pod pojmem přehrada představuje celé vodní dílo. Jedná 

se však pouze o stavbu, která přehradila vodní tok. Pro prostor, kde je voda zadržována, 

se užívá termín nádrž. Někdy se jako synonyma přehrady užívá i slova hráz.           

Tento termín však v sobě zahrnuje i stavby ochranných hrází nebo hráze průplavů         
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a kanálů. Přehrady se nestaví pouze z jednoho důvodu, ale mívají několik způsobů 

využití. Nejčastěji se jedná o kombinaci těchto účelů: 

- zásobování pitnou vodou, 

- zásobování průmyslu a zemědělství vodou, 

- výroba elektrické energie, 

- ochrana před povodněmi, 

- rekreace, 

- chov ryb, 

- zajištění minimálního průtoku v řece pod přehradou. 

Podle kritérií Mezinárodní přehradní komise je v České republice 118 přehrad 

různých typů. [11] Uvádí se, že nejstarší přehradou je Dvořiště. Leží na Lučním potoku 

nedaleko Třeboně a byla postavena už v roce 1367. Nejčastěji se v České republice 

objevují tížné (gravitační) přehrady. Přehled dalších typů je uveden v tabulce. [28] 

 

Tabulka 2, typy přehrad v ČR [28] 

typ přehrady příklad vodní tok rok dokončení 
výška/délka 
hráze [m] 

Kamenitá Slezská Harta Moravice 1998 65/540 

Zemní Plumlov Hloučela 1932 18/466 

Klenbová Vrchlice Vrchlice 1970 40/168 

Pilířová Fláje Flájský potok 1963 56/416 

Gravitační Slapy Vltava 1958 65/229 

         

Výstavba přehrady sebou nese velké množství vlivů pro společnost i pro okolní přírodu. 

Jde především o: 

- nutnost přesídlení obyvatel před výstavbou, 

- výstavba nové infrastruktury,  

- zvýšení vlhkosti okolního prostředí, 

- přerušení chodu splavenin z výše ležících úseků, 

- vyrovnání teplotních rozdílů v řece během roku, 

- zlepšení kvality vody pod vodním dílem, 

- omezení pohybu ryb a vodních živočichů v řece, 

- změna hladin podzemní vody. 
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Protipovodňové využití přehrad není prioritním důvodem jejich výstavby a často 

dokonce bývá v rozporu s požadavky na jejich zásobovací funkci. Ta vyžaduje, aby byla 

nádrž co nejvíc zaplněna pro pokrytí dodávek vody i v období sucha. Naopak pro 

zachycení povodňové vlny je třeba mít v nádrži co nejvíce „volného místa“. V současné 

době výstavba přehrad v České republice stagnuje, především kvůli odporu 

ekologických organizací a velké finanční náročnosti těchto staveb. 

5.2. Suché poldry 
 Suché poldry jsou trvale prázdné nádrže sloužící k zachycení vody při 

povodňových stavech. Nejčastěji jsou vytvořeny pomocí umělých hrází, kterými 

vznikne tzv. retenční prostor, kde se voda může rozlévat. Tato plocha může být i 

zemědělsky využita.  

 

 

 

 

 

 

 

  

             

           Obrázek 4 – suchý poldr (vlastní úpravy) [15] 

 

Rozeznáváme dva typy poldrů: 

a) Jednoúčelové - slouží pouze k zadržení povodňových průtoků s hospodářsky 

využívanou zátopovou plochou.  

b)  Víceúčelové - uplatňují se jako malá vodní nádrž. Tento typ tak můžeme 

považovat za revitalizační objekt, který je budován tak, že jeho retenční prostor 

a příslušné obvodové území bude přírodě blízkého charakteru. Můžeme v něm 

tak nalézt hladinu stálého vodního nadržení, tůně, mokřady, zatravněné plochy a 

porosty stromů a keřů. [15] 

 

 

Poldr neznamená jen posílení protipovodňové ochrany, ale také obohacení 

krajiny a přírody. Poldr funguje tak, že při zvýšení hladiny řeky, se začne zaplňovat 

uměle vytvořená 
hráz 

vodní tok 

retenční prostor 
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retenční prostor a dochází tak k rozlití řeky v předem určeném místě. Musí být vybaven 

bezpečnostním přelivem, který nedovoluje překročit maximální přípustnou úroveň 

hladiny. Po odeznění povodně odtéká voda postupně z retenčního prostoru vytvořenou 

spodní výpustí až do dosažení normální hladiny.  

Například suchý poldr Čihadla postavený v katastru Prahy 14 - Hostavicích v   

80 letech 20. století, který slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky, 

zabírá plochu 391 650 m2 a objem nádrže má 681 835 m3. Při revitalizaci v roce 2008 

byly v okolí vodních toků vytvořeny vlhké podmáčené louky, mokřady, dvě tůně a 

břehy byly osázeny mladými stromky. Vzniklo tak území které se stalo útočištěm pro 

řadu rostlin a živočichů. V případě vzniku povodně pak zadrží povodňovou vlnu, která 

se rozlije po jeho ploše. [20] 

 

 

 

        

 

 

 

 

          

                                 Obrázek 5 – fotografie poldru Čihadla [20] 

  

Výhodou těchto staveb je, že protipovodňová ochrana je řešena v souladu 

s přírodou. Zátopová plocha poldru i její širší obvod, která byla dříve zemědělsky 

obdělávána, je přeměněna v louky a háje, případně v jiné biotopy (tůně, mokřady). 

Někteří hydrotechnici upozorňují na fakt, že pokud by došlo k prudkému napuštění, 

nemusela by to hráz vydržet. Za problematickou je považována výška hráze nad            

3 metry. Proto je lepší tvořit spíše ploché, nížinné terény, kde by byla povodňová vlna 

zachycena na velké ploše. Ne vždy je ale k dispozici prostor, kde by bylo možné takový 

poldr vybudovat. 

 



22 
 

6. Mobilní protipovodňová zařízení 
 Mezi mobilní opatření patří zařízení a zábrany, které jsou lehce přemístitelné a 

mohou být postaveny tam, kde zrovna hrozí nebezpečí vylití řeky z koryta. Do své 

výbavy si je pořizují jednotlivé Hasičské záchranné sbory krajů, obce, ale také velké 

organizace a podniky, které mohou být ohroženy účinky povodní. Výrobou těchto 

zařízení se zabývá velké množství firem. Každá z nich nabízí různé typy, proto se 

v následující kapitole zaměřím pouze na zařízení, se kterými se u nás můžeme setkat 

nejčastěji.  

6.1. Pytle s pískem 
 Pytle plněné pískem nebo jinou sypkou hmotou, ze kterých se vytváří pytlové 

hráze, jsou vlastně nejstarší mobilní prostředek užívaný k usměrnění toku a zmírnění 

následků povodní. U nás se nejčastěji používají jednokomorové a dvoukomorové pytle 

o šíři od 50 do 75 cm a výšce od 80 do 110 cm. Hmotnost naplněného pytle se pohybuje 

kolem 30 kg, podle použitého plnícího materiálu. Vyrábějí se z materiálu, který musí 

mít velkou pevnost a odolnost vůči tlaku, nejčastěji z polypropylenu. Pytle se musí plnit 

ručně, rychlost je však možné zvýšit použitím plnicích zařízení, která se dají umístit na 

zem nebo zavěsit na korbu nákladního automobilu.  

 Naplněné pytle je třeba skládat tak aby se vzájemně překrývaly, jako při stavbě 

cihlové zdi (klasická cihlová vazba). Pokud pytle klademe do jedné řady můžeme 

vytvořit hráz do výše 1,5 m. Při víceřadém kladení je maximální výška 2 m. Hráz však 

musíme převazovat lanem a tím ji zpevnit. [2] 

 Hlavní výhodou je, že pytle je možné použít vícekrát a lze je snadno 

přepravovat. Pracovníci, kteří pomáhají se stavbou hrází, nemusí procházet dlouhým 

školením a pro plnění je možné využít i civilní osoby. Výstavba těchto hrází je však 

velmi fyzicky náročná a pracná. Je třeba mít zajištěn dostatečný počet pracovníků nejen 

k plnění a výstavbě, ale i ke střídání. Pokud se nedodrží správný způsob kladení, může 

docházet k průsakům vody nebo k sesutí časti hráze.  
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6.2. Velkoobjemové vaky plněné vodou 
 Jedná se o vaky vyrobené ze speciálního materiálu, sloužící k ochraně území 

nebo jednotlivých objektů. Dají se vzájemně lehce spojovat a k plnění může být použita 

voda z jakéhokoliv zdroje. Ochranná výška se pohybuje kolem jednoho metru a vyrábějí 

se v délkách od 2m do 15m. Složené se dají snadno přemisťovat, jsou odolné vůči 

mechanickému poškození a k jejich postavení stačí pouze dva pracovníci. Jejich využití 

nemusí být jen jako prostředek ochrany před povodněmi, ale mohou plnit také funkci 

zásobníku užitkové vody nebo havarijního vaku vhodného k jímání vody znečištěné 

nebezpečnými látkami. 

 V České republice jsou v současnosti nejvíce rozšířeny pryžotextilní vaky firmy 

Rubena, které se vyrábějí ve třech základních typech (typ A, B, C). Typy A a C jsou 

samonosné, typ B je primárně určen k ochraně objektů, kterých používá jako nutnou 

oporu. Jejich vzájemné srovnání je uvedeno v tabulce. Výrobce uvádí, že na vybudování 

100m dlouhé hráze je potřeba 20 kusů vaků typu A, zatímco pokud postavíme stejně 

dlouhou hráz z pytlů s pískem, budeme potřebovat na 7000 pytlů, 280t písku a velké 

množství pracovníků. [26] 

 

Tabulka 3, srovnání různých typů vaků Rubena [26] 

Parametry typ A typ B typ C120 typ C140 

Délka [m] 5 5 5 5 

Šířka  [m] 2,55 1,8 3,2 3,5 

Ochranná výška [m] 0,8 0,8 1,2 1,4 

Objem [l] 6600 6600 9000 16000 

Hmotnost (prázdný vak) [kg] 70 75 115 210 

6.3. Mobilní protipovodňové zdi 
 V současné době se nejčastěji používají dva typy protipovodňových zdí, které se 

liší způsobem sestavení a konstrukcí. 

  

a) mobilní protipovodňové zdi z hradidel 

Systém se skládá ze dvou komponentů. Ze střední podpory a hradidel, které se 

mezi ně vkládají. Při stavbě jsou zapotřebí ještě další dva systémové prvky. Šroubové 

spojení a přítlačná technika. Střední podpora je sešroubovaná v pouzdře se 

železobetonovou konstrukcí. Hradidla jsou ve svislém směru lisované. Tím se hradidla 
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mezi sebou utěsní a přitlačí nejspodnější hradidlo na dotykovou plochu. Takto můžeme 

realizovat mobilní zeď až do výšky 4,0m. Předem je třeba určit, kde bude zeď v případě 

ohrožení stát a mít v těchto místech připravené otvory, do kterých se umístí střední 

podpora. Tento systém je použit pro ochranu hlavního města Prahy a jeho historické 

části. 

Hradidla se vyrábějí z hliníku, mají tedy malou hmotnost a lze s nimi lehce 

manipulovat.  Jejich šířka je buď 50mm nebo 100mm a výška jednoho hradidla se 

pohybuje od 150mm do 300mm, podle typu. V České republice se jejich výrobou 

zabývá firma P B S Rotava s.r.o. Na svých webových stránkách uvádí, že pro výstavbu 

100m dlouhé a 1,2m vysoké zdi je potřeba asi dvě hodiny času a osmi pracovníků. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 6 - postup výstavby zdí z hradidel [27] 

 

b) mobilní protipovodňové zábrany 

 Může se z nich postavit stěna o výšce 0,5m, 1m nebo 1,5m. Oproti zdem 

z hradidel není potřeba mít předem připravené otvory v zemi. Lze je tedy postavit 

kdekoliv kolem řeky a tím odklonit nebo usměrnit přílivovou vlnu.  

Sestávají se ze tří komponentů: 

  - sklolaminátové desky, 

  - opěrné konstrukce, 

  - spojovací díly. 
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Protipovodňové desky se vyrábějí v základním rozměru 3000 x 1450mm. Jejich 

vysoká pevnost proti mechanickému poškození je zajištěna laminovanou ocelovou 

výztuží. Ve spodní části je nanýtován gumotextilní pás, který je utěsňuje v místě styku 

s terénem, popřípadě vyrovnává terénní nerovnosti, a zabraňuje průsaku vody pod 

deskou. Opěrná konstrukce je svařena z ocelových profilů. Proti posuvu je opatřena 

ocelovými hroty a na vrchní části trubkové konstrukce jsou posuvné opěrné patky, které 

vyrovnávají nerovnosti terénu vůči protipovodňové desce. Tuto konstrukci je možno 

postavit jak na měkkém, tak i na pevném podkladu. Spojovací díly slouží ke spojení 

jednotlivých desek a zabraňují průsaku vody mezi nimi. Při použití speciálních dílů se 

může celá stěna mírně zaoblit. V České republice se výrobě těchto typů zábran věnuje 

firma Výrobní a opravárenský podnik Dolní Bousov. [29] 

 

                      

,,,,,,,,Obrázek 7 -  zábrany firmy VOP [29] 

6.4. Gabionové systémy 
 Gabion je slovo pocházející z francouzštiny a znamená drátěný koš. Gabiony 

neslouží jen jako mobilní protipovodňové hráze, ale využívají se i při úpravě 

a rekultivaci hrází, břehů vodních toků a rybníků, při úpravě svahů a k vytváření 

dočasných náspů. Jednotlivé bloky se vyrábějí v základní výšce 1,4 m a ve výškách 

nástavbových. 

Gabionové protipovodňové stěny jsou v podstatě různě pospojované drátokoše 

a drátomatrace různých velikostí, které jsou zevnitř potaženy netkanou textilií 

a naplněny zeminou, štěrkem nebo pískem. Tato protipovodňová ochrana vytváří velice 

stabilní hráze, které vykazují vysokou účinnost. Pro jejich přepravu a stavbu je však 

třeba využít těžkou techniku a nelze je stavět pouze za použití „lidské síly. Literatura 

uvádí, že stavba 100 m dlouhé hráze o výšce 1,4 m, trvá sedmi pracovníkům se dvěmi 

nakladači asi 1 hodinu. [7] 
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7. Srovnání mobilních prostředků se stálými 
 Jednotlivé mobilní prostředky se od sebe mohou lišit konstrukcí, ochrannou 

výškou, způsobem výstavby nebo mechanickou odolností. Jejich používání má ale 

oproti stálým prostředkům několik výhod. 

 

7.1. Vliv na životní prostředí 
 Stavba přehrady je vždy zásah do okolní přírody. Nejen, že změní ráz krajiny a 

naruší životní prostor mnoha druhů rostlin a živočichů, ale jsou známy i případy, kdy po 

dostavění přehrady došlo ke změně podnebí nebo změně dlouhodobého teplotního 

průměru. Poldry sebou zase nesou riziko, že po opadnutí vody se budou v jejich 

retenčním prostoru tvořit plísně nebo líhně komárů.  

 Při použití mobilních zábran tyto problémy nehrozí. Jejich stavba životní 

prostředí nijak vážně nenaruší a ve většině případů není nutné předem provádět terénní 

úpravy. 

7.2. Časový faktor výstavby 
 Z mobilních prostředků se hráze staví pouze pro období, kdy hrozí nebezpečí 

povodní. V období mimo povodeň jsou skladovány na vhodných místech. Musí být 

jasně definováno, jakým způsobem budou při nebezpečí přemístěny na místo určení a 

kdo za to zodpovídá. Výhodou je také možnost jejich několikanásobného použití. 

Výrobci uvádí, že při dodržení skladovacích postupů, má většina mobilních prostředků 

neomezenou skladovací dobu.  

Aby tyto prostředky dobře splnily svůj úkol, musí být včas podána informace o 

hrozícím nebezpečí. Dají se proto použít pouze při povodních vzniklých 

z dlouhotrvajících srážek. Při bleskových povodních není čas pro jejich stavbu a 

nemohou tedy splnit svůj účel. 

7.3. Investiční a provozní náklady 
 Srovnání finanční náročnosti na pořízení mobilních prostředků s výstavbou 

přehrad a poldrů je velice obtížné. Náklady na stavbu stálých protipovodňových 

prostředků se značně liší podle jejich typu, velikosti a náročnosti. Při plánování jejich 

stavby se počítá s tím, že budou poskytovat ochranu velkému území. Zatím poslední 

velká přehrada se plánuje stavět v Nových Heřmínovech v okrese Bruntál. Měla by 

poskytovat ochranu před povodněmi obcím v okolí horní Opavy. Zatím odhadnuté 
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náklady na celý projekt se pohybují kolem 2,5 mld. Kč. [19] Je třeba si také uvědomit, 

že provozní náklady stálých opatření jsou mnohem vyšší než u mobilních prostředků. 

Například rekonstrukce přehrady Morávka v Beskydech si vyžádala investici téměř 500 

mil. Kč, přestože je v provozu teprve 35 let.  

 Nejlepší využití mobilních prostředků je ochrana dílčích částí území nebo 

doplnění stálých opatření. Porovnání investiční náročnosti na jejich pořízení je uvedeno 

v tabulce 4. Náklady jsou spočteny pro stavbu 10 m dlouhé a 1,5 m vysoké hráze. Pro 

menší obce může být právě cena rozhodujícím faktorem při volbě, jaký druh 

protipovodňové ochrany na svém území zvolit. Většina z nich ve svých rozpočtech asi 

nenajde finanční prostředky na stavbu velkých protipovodňových opatření, které by 

ochránily celou obec. Proto mohou být mobilní prostředky vhodným nástrojem jak 

snížit riziko povodně v místech, kde by způsobila největší škody. 

 

     Tabulka 4 – porovnání investiční náročnosti mobilních prostředků 

mobilní prostředek počet kusů cena v Kč 

zábrany firmy VOP 3 30 000 

vaky Rubena 2 ks typ A 44 000 

zábrany firmy P.B.S. vždy záleží na konkrétním 
projektu 

50 000 

pytle od firmy Juta 600 6 000 

pytle od firmy Jan Dočekal 500 8 000 

  

 

Investice do protipovodňové ochrany jsou určitě vhodně vynaložené prostředky, 

protože škody, které povodně způsobí, bývají několikanásobně vyšší. Například v roce 

2002 způsobila letní povodeň škody za 75 mld. Kč, z toho 27 mld. Kč bylo jen v Praze. 

Od té doby hlavní město vynaložilo na protipovodňovou ochranu přes 3 mld. Kč.[30]  

Zda tyto prostředky byly použity správně a zda pomohou snížit povodňové škody nám 

může ukázat zase až další povodeň.  
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7.4. Ochrana území a objektů 
 Mobilními prostředky lze chránit pouze část území nebo se mohou operativně 

přemisťovat do míst, kde hrozí největší nebezpečí. Je potřeba mít ještě před vznikem 

povodně vytypovaná místa, kde by bylo možné tyty prostředky umístit a kde by nejlépe 

splnily svůj účel. Mobilní prostředky si mohou také pořídit fyzické osoby na ochranu 

svého soukromého majetku. Výrobci v současnosti nabízejí zařízení upravené pro 

použití na ochranu jednotlivých budov. 

8. Vybavení jednotlivých HZS krajů 
Vybavení, které jsem popsal v předcházející kapitole, se nejčastěji nachází ve 

výbavě Hasičských záchranných sborů (dále jen HZS) krajů. Skladované množství a 

typy se kraj od kraje liší. Údaje o vybavenosti mi poskytla buď krajská operační a 

informační střediska, nebo pracovníci odborů ochrany obyvatelstva či krizového řízení. 

Velké množství mobilních prostředků vlastní i Správa státních hmotných rezerv (dále 

jen SSHR). Jedná se hlavně o protipovodňové vaky různých typů, kterých eviduje 554 

kusů. Asi 200 z nich je zapůjčeno a uloženo u jednotlivých HZS krajů, které jsou jejími 

ochraňovateli. V případě mimořádných událostí jsou pak oprávněny je použít.            

Pro potřeby celé České republiky jsou ještě některé typy mobilních prostředků uloženy 

ve skladech Základny logistiky HZS.  

 

HZS hl. města Praha 

Pro ochranu hlavního města Prahy má HZS k dispozici 29 protipovodňových vaků a 

7 000 kusů pytlů, z toho jich je asi 1 800 naplněno a připraveno k použití. Tyto a další 

prostředky, které se při povodni používají (např. čerpadla, čluny, ženijní nářadí) jsou 

uloženy ve skladu HZS v Jílovém u Prahy. Velké množství mobilních prostředků má ve 

vlastnictví magistrát a HZS je ve spolupráci s jednotkami sborů dobrovolných hasičů 

pomáhá stavět. 

 

HZS Středočeského kraje 

Disponuje pouze 45 kusy vaků, které jsou uloženy na Územních odborech Příbram, 

Kolín a Mělník. Jinými prostředky není kraj vybaven, ale v případě potřeby má 

nasmlouvané firmy, které jsou schopny dodat další prostředky. 
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HZS Plzeňského kraje 

Je vybaven vaky plněnými vodou v celkové délce 255m, uloženými na Územních 

odborech. Jednotlivé hasičské stanice mají ve výbavě pouze malé množství 

protipovodňových pytlů pro vytvoření menších hrází při lokálním ohrožení.  

 

HZS Karlovarského kraje 

Disponuje protipovodňovými pytli v počtu 2 300 kusů včetně 4 plniček a 15 kusy vaků 

Rubena. V současné době řeší objednávku na nákup dalších 3 400 ks pytlů. Vše je 

uloženo v centrálním skladu HZS. 

 

HZS Ústeckého kraje 

Vlastní pouze pytle, kterých je na hasičských stanicích uloženo několik tisíc. Hasičský 

záchranný sbor dále spolupracuje s městem Ústí nad Labem. To si pořídilo 20 000 kusů 

pytlů na ochranu svých městských částí. V případě potřeby by hráze stavěli členové 

místních jednotek sborů dobrovolných hasičů a HZS zajišťuje jejich pravidelnou 

odbornou přípravu. 

 

HZS Jihočeského kraje 

Má ve výbavě jen 31 kusů protipovodňových vaků uložených ve skladu v Hluboké a 25 

kusů uložených na centrální stanici v Českých Budějovicích. Další prostředky by 

v případě ohrožení dodávala Základna logistiky HZS. 

 

HZS Libereckého kraje 

Pro stavbu hrází je k dispozici 15 kusů protipovodňových vaků plněných vodou. Jiné 

věcné prostředky nejsou v evidenci. V případě potřeby by další prostředky žádal po 

Správě státních hmotných rezerv. 

 

HZS Pardubického kraje 

U HZS Pardubického kraje se nachází 6 000 kusů protipovodňových pytlů a 5 kusů 

vaků. Tyto prostředky slouží především pro ochranu jejich vlastních objektů. Pro případ 

povodní počítají s distribucí prostředků uložených ve skladech Základny logistiky HZS. 
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HZS Královehradeckého kraje 

Je vybaven 48 kusy protipovodňových vaků. Každý Územní odbor je vybaven i menším 

množstvím pytlů (řádově stovky kusů) pro stavbu hrází kolem vodních toků a pro 

ochranu nejdůležitějších objektů. 

 

HZS kraje Vysočina 

HZS kraje Vysočina může v případě potřeby použít 5 000 kusů pytlů a 30 kusů 

protipovodňových vaků. V rámci kraje je pět Jednotek sborů dobrovolných hasičů 

předurčených pro činnost při povodních. Tyto jednotky prochází pravidelnou odbornou 

přípravou a v případě potřeby by pomáhali koordinovat stavbu protipovodňových hrází. 

   

HZS Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj má mobilní zařízení uložené ve čtyřech protipovodňových 

kontejnerech. Jsou umístěny na centrálních stanicích jednotlivých územních odborů. 

Součástí každého kontejneru je 25 kusů vaků pro výstavbu hráze v celkové délce 23m. 

Dále má ve skladech uloženo 30 000 kusů jednokomorových pytlů a 20 000 

dvoukomorových. Z tohoto množství je cca 2 500 pytlů naplněno a připraveno 

k použití. 

 

HZS Olomouckého kraje 

Pro ochranu olomouckého kraje je ve skladech uloženo 44 000 kusů jednokomorových 

pytlů, 21 000 pytlů dvoukomorových a 14 násypníků. Dále vaky plněné vodou v počtu 

46 kusů.  

 

HZS Zlínského kraje 

Ve výbavě je pouze několik kusů protipovodňových vaků. Jinými prostředky HZS 

nedisponuje. V případě nutnosti by požádal Základnu logistiky Olomouc o distribuci 

prostředků uložených v jejich skladech.  

 

HZS Jihomoravského kraje 

Má v evidenci 8 000 kusů protipovodňových pytlů, 11 kusů plniček a 32 kusů 

povodňových vaků Rubena typ C. Prostředky jsou uloženy na stanicích v jejichž 

hasebních obvodech hrozí nebezpečí povodní. 
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že mobilní prostředky se nacházejí v každém 

kraji, a že s nimi lze počítat jako s aktivním prvkem protipovodňové ochrany. Je vidět, 

že jejich pořizování není centrálně řízeno, a že zatím nejsou k dispozici informace, jaké 

množství těchto prostředků je optimální mít k dispozici. Většina HZS krajů má ve 

výbavě prostředky, které stačí na výstavbu hráze dlouhé v řádech stovek metrů. Je proto 

pravděpodobné, že při výskytu povodně postihující větší část kraje, by nemuselo 

množství těchto prostředků stačit. Je sice možné využít mobilní prostředky ze skladů 

SSHR nebo Základny logistiky HZS ČR, ale je třeba počítat s časovou prodlevou při 

jejich dopravě na místo ohrožení.  

9. Výhled do budoucnosti 

9.1. Budoucnost protipovodňové ochrany v ČR 
 Statistiky z minulých let ukazují stoupající výskyt povodní na území České 

republiky. Dá se tedy předpokládat, že i v budoucnu se budou objevovat čím dál častěji. 

V současné době se připravuje několik větších projektů, které by měly snížit následky 

povodní. Jejich investory jsou jednotlivá Povodí, Ministerstvo životního prostředí nebo 

zemědělství a někde i samotné obce. Například Ministerstvo životního prostředí začne 

v letošním roce přijímat žádosti o dotace z Operačního programu Životního prostředí, 

na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. V rámci tohoto projektu 

mohou obce a právnické osoby žádat o dotace až do výše 90 % nákladů na úpravy, které 

budou zvyšovat retenční schopnost krajiny, obnovovat přirozené odtokové poměry nebo 

chránit území před vodní a větrnou erozí. 

 Velkým projektem, který by se měl začít realizovat v horizontu několika let je i 

výstavba vodní nádrže v Nových Heřmínovech v okrese Bruntál. Tato stavba by měla 

v budoucnu ochránit před velkou vodou obce v okolí horního toku řeky Opavy. Původní 

návrh počítal s nádrží, na jejímž dně by se ocitla celá obec Nové Heřmínovy. Díky 

odporu obyvatel obce a ekologických organizací se povedlo připravovanou nádrž 

zmenšit o 1/3 a stavba přehrady bude doplněna o protipovodňová opatření po celém 

toku řeky. Předpokládané zahájení celého projektu je plánováno na rok 2012. [19] 

Velké množství menších i větších projektů chystají správci povodí. Například 

Povodí Odry se chystá při protipovodňové ochraně města Ostravy proinvestovat do roku 

2012 na 140 mil. Kč. Povodí Moravy začalo provádět úpravy řeky Moravy v okolí 

města Olomouc, za účelem zabránit či v maximální míře omezit škody vznikající při 

záplavách. Rozpočet těchto úprav se pohybuje kolem 240 mil. Kč. V povodí Labe byla 
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v oblasti povodní navázána mezinárodní spolupráce a byl schválen Akční plán 

povodňové ochrany, který je základem česko – německé spolupráce. Jsou připravovány 

projekty u kterých se počítá i s financemi ze zdrojů Evropské unie. To že investice do 

těchto staveb a úprav mají své opodstatnění, se několikrát projevilo i v praxi. Například 

při lokální povodni v okrese Bruntál v září 2007 byly povodňové škody na tocích, které 

už byly upraveny, výrazně nižší. 

Je třeba, aby se také v budoucnu nezapomínalo na přípravu povodňových a 

krizových orgánů a přípravu organizačních opatření prováděných po vzniku povodně. 

Fungování celého systému protipovodňové ochrany je vhodné prověřovat formou 

cvičení, jako bylo cvičení Vltava a Labe 2007 na podzim roku 2007. Tehdy se do něj 

zapojilo přes 1 000 osob ať už na centrální, krajské nebo obecní úrovni. 

9.2. Novinky v oblasti mobilních prostředků 
 Vývoj mobilních protipovodňových zařízení jde ustavičně kupředu a výrobci 

přicházejí stále s novými myšlenkami. Snaží se především o snížení hmotnosti 

jednotlivých komponentů, lepší manipulovatelnost a jednoduchost při zachování co 

největší ochranné výšky. Někteří se začínají spíše zaměřovat na fyzické osoby a nabízejí 

prostředky, kterými lze ochránit jednotlivé objekty. Tímto způsobem se dají ochránit i 

domy, které leží v záplavovém území. Touto cestou se například vydala firma 

Průmyslové a bariérové systémy Rotava s.r.o., o které jsem se již zmiňoval v kapitole 

6.4. Ta vyvinula bariérové systémy k ochraně objektu, oken, dveří, bran i celých budov 

proti vniknutí povrchové vody. Nabízí velké množství variant, které se liší způsobem 

montáže. Několik příkladů využití těchto bezpečnostních prvků se nachází v příloze této 

práce. [27] 

 

 

     Obrázek 8 – použití zábran při ochraně budov [27] 
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Jiné firmy nabízejí pro ochranu budov speciální vodovzdorné fólie, které slouží 

k vytvoření vodotěsného obalu po celém obvodu ohroženého objektu. Fólie se vyrábí 

z plastů (PES, PVC) a musí být odolná proti mechanickému poškození. Při instalaci se 

horní okraj pouze volně zavěsí na linii háčků po obvodu objektu a spodní část se umístí 

do U-profilu, který je instalován v nejnižší úrovni zdiva. Těsnosti se docílí hranolem, 

který je vložen do U-profilu, případně se může použít těsnící tmel. Dveře a okna jsou 

vyplněny dřevenými nebo plastovými deskami a jsou překryty fólií. Jak tento typ 

ochrany budov vypadá v praxi je znázorněno v příloze 5. [7] 

 Kanadská firma Megasecur vyvinula stěny označované jako Wotergate. Tyto 

stěny nevyžadují téměř žádnou obsluhu, protože se položí v roli proti proudu a nechají 

se samy postavit vodou. Jsou složeny ze spodního lemu, který se podhrne na dno a 

zatěžká pytli s pískem. Horní lem se rozhrne na hladině vody tak, že se voda bez 

problémů dostane pod tento lem. Pro stavbu není třeba žádné speciální techniky. Čas 

rozložení závisí na tom, jak rychle se zvedá hladina vody a ochranná výška se pohybuje 

kolem 70cm. [7] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                   

                            

                           Obrázek 9 - stěny Wotergate [7] 
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10. Závěr 
 Má Bakalářská práce se zabývá praktickým využitím mobilních 

protipovodňových zařízení a zhodnocením jejich výhod. V současné době se s nimi 

můžeme setkat ve všech krajích České republiky. Ve své výbavě je mají především 

Hasičské záchranné sbory nebo obce.  

 Provedeným porovnáním těchto zařízení se stálými prostředky jsem zjistil, že i 

když mají oproti nim určité výhody, jejich použití je nejlepší vzájemně kombinovat. 

Mohou být ideální náhradou protipovodňové ochrany v místech, kde nelze stálá 

opatření provést nebo tam, kde by to bylo ekonomicky náročné. Samotné mobilní 

prostředky však nemohou zaručit ochranu obydleného území před účinky velkých 

povodní, protože jejich ochranná výška je limitována. Dobrým příkladem společného 

využití obou typů protipovodňové ochrany je hlavní město Praha. Zde se s jeho 

komplexním budováním začalo v roce 1997 a v současné době jsou už chráněny 

všechny městské části před účinky stoleté povodně, kromě několika málo čtvrtí, kde by 

náklady na jeho zbudování mnohonásobně převýšily uchráněné hodnoty. Celý systém je 

tvořen mobilními hrazeni, zemními valy, různými zdmi, přečerpávacími stanicemi a 

někde jsou využity i železniční náspy. Celková délka činí přes 17 km, z toho mobilní 

zábrany tvoří asi 6,3 km. [30] 

 Využití a přínos mé práce vidím především v tom, že byl vytvořen stručný 

přehled v současnosti používaných mobilních zábran a že na praktických příkladech 

bylo ukázáno jaké místo nyní zaujímají v systému protipovodňové ochrany. Práci 

mohou využít správci povodí, obce nebo i právnické osoby při rozhodování jaký způsob 

ochrany svého majetku před povodněmi zvolit.  

Její tvorba měla přínos i pro mě samotného. Pracuji totiž u Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje jako velitel družstva a při výkonu své 

funkce se mohu s řešením povodňové situace setkat. Při studování potřebných materiálů 

jsem se detailně seznámil s organizací protipovodňové ochrany a také jsem si rozšířil 

znalosti o prostředcích, kterými lze snížit následky povodní.  

Povodně jsou přírodní fenomén, se kterým se budeme setkávat i v budoucnu, a 

proto je třeba problematice jejich řešení věnovat dostatečnou pozornost.  
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