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Povodňové prohlídky 
 

Vodní zákon  - § 72 -  Povodňové prohlídky 
 

 (1) Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v 
záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích 
nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. 
  
 (2) Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle 
povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně. 
  
 (3) Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky 
pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které 
mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud 
tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost 
rozhodnutím. 

 

Jen nutné si uvědomit, že povodňová prohlídka je dle definice vodního zákona povinností 
povodňového orgánu obce, ale účastnit se jí musí i vlastníci staveb a pozemků nacházejících 
se v záplavovém území nebo zhoršujícím průběh povodně, což nařizuje i vodní zákon.  

Vlastníci  ve spolupráci s povodňovými orgány prověřují zejména  stav objektů v záplavovém 
území z hlediska možného ovlivnění odtokových podmínek za povodně a možného odplavení 
staveb, jejich částí a movitých věcí. Zde se jedná zejména o kontrolu stavu koryt vodních 
toků, stavu malých vodních nádrží, umístění odplavitelného materiálu a i stavu mostů  
a  mostních lávek přes vodní toky a dalších lokálních specifik.  

 

Na základě vyhodnocení závěrů studií záplavových území v Karlovarském kraji se jeví  jako 
velké riziko v kraji konstrukční a výškové řešení mnoha mostů a lávek pro pěší. Tyto objekty 
jsou většinou nekapacitní pro převod vyšších N-letých průtoků. Lávky nejsou často pevně 
ukotveny k terénu a jejich odplavením tak může vzniknout nepříjemná situace níže na toku, 
kde mohou např. u další mostní konstrukce způsobit těžko odstranitelný nápěch a ucpat 
průtočný profil s následkem vzdutí a mnohem většího rozlivu do okolí.  

 

Dalším celoregionálním problémem je skladování odplavitelného materiálu v bezprostřední 
blízkosti vodního toku. Jedná se zejména o volně umístěné palivové dřevo, stavební řezivo,  
komposty  a skládky dřevní hmoty z prořezávek.  I tyto materiály mohou při povodni výrazně 
zhoršit odtokové poměry. Proto je vhodné umístit tyto materiály minimálně mimo aktivní 
zónu záplavového území, nelépe do pevně kotvených objektů – kotvené dřevníky atd.  

 

Důležitou součásti povodňové prohlídky je i kontrola technické stavu a připravenosti malých 
vodních nádrží v povodí, které mohou v lokálním měřítku výrazně přispět k transformaci 
povodňové vlny.  Při přívalových povodních v roce 2009 a 2010 se ukázalo, že zejména 
drobní vlastníci či uživatelé nemají dostatečné pracovní kapacity ani finanční prostředky na 
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opravy a údržbu, a to hlavně na malých a často obtížně přístupných rybnících v horních 
částech povodí. Jedná se zejména o restituované nádrže, často převzaté současnými vlastníky  
v devastovaném stavu.  V případech malých vodních nádrží je nutná nejen povodňová 
prohlídka v terénu, ale také kontrola dokumentace jednotlivých nádrží, zejména existence 
povolení k nakládání s vodami a manipulačního řádu, včetně kontroly jeho dodržování  
a zajištění dostatečné retence.  Zde je nutná určitá metodická pomoc obcí a zejména 
vodoprávních úřadů, jelikož drobní vlastníci či uživatelé méně významných rybníků  
a vodních nádrží nejsou dostatečně obeznámeni s legislativním rámcem provozu nádrže,  
s povinnostmi a činnostmi při povodni – předávání informací povodňovým komisím  
a vodoprávním úřadům, kontrola stavu díla za mimořádného zatěžovacího stavu, 
dokumentace povodně, přestože tyto povinnosti jsou obecně ustanoveny ve vodním zákoně.  

 

Celá povodňová prohlídka musí být  orgánem obce zaprotokolována, o jejím absolvování 
proveden  záznam do povodňové knihy a protokol z prohlídky by měl předat nadřízenému 
povodňovému orgánu.  

Na základě zjištěných skutečností přistoupí povodňový orgán obce k nařízení opatření 
jednotlivým právnickým a fyzickým osobám k sjednání nápravy.  Osoby na příkaz 
povodňového orgánu odstraní své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení 
odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud osoby nereagují na nařízená 
opatření, uloží tato opatření obec rozhodnutím.  

 

Jelikož je institut povodňových prohlídek stále málo frekventovaný a zejména náprava 
zjištěných závad není nijak centrálně či regionálně evidována, připravuje Krajský úřad 
Karlovarského kraje  zavedení jednotné evidence protokolů z povodňových prohlídek, která 
by pomohla k zajištění přehlednosti odstraňování zjištěných závad a usnadnila i další 
evidenční a dokumentační práce prováděné v rámci prevence před povodněmi a zpracování 
případných zpráv po povodni. K základní evidenci přispěje i dokončení digitální povodňové 
knihy, jako součásti systému POVIS.  

 

 
 


