
Pøi 1. SPA (bdìlost) voda ještì zùstává v korytì, prùtok však dosahuje 
nadprùmìrných hodnot. Dosažení 1. SPA  signalizuje nebezpeèí pøíchodu 
povodnì a mìl by sloužit jako signál k pøedbìžné pøípravì na povodeò, napøíklad 
kontroly okolí vodního toku, propustkù atd.). Èinnost také zahajuje hlídková a 
hlásná služba.

Pøi 2. SPA voda již na vystupuje z koryta a zaèíná zaplavovat pøilehlá území. 
Úroveò 2. SPA je však navržena tak, že voda ještì nepùsobí témìø žádné škody, 
zaplavuje totiž jen louky, pastviny, lužní lesy èi ostatní pøíbøežní vegetaci.

Podle vodního zákona ÈR platí, že pokud je dosažena úroveò 2. SPA je daná 
situace oficiálnì považována za povodeò.
Pøi 2. SPA se aktivizují povodòové orgány (povodòové komise) a provádìjí se 
aktivity pro zmírnìní prùbìhu povodnì podle povodòového plánu.

Pøi 3. SPA voda zaèíná zaplavovat i území, kde již vznikají škody. Mùže se jednat    
o obytné domy, prùmyslové areály, významné dopravní spojnice apod.

Pøi 3. SPA se provádìjí zabezpeèovací práce a v pøípadì potøeby záchranné práce 
a evakuace podle podkladù povodòového plánu.

Úrovnì stupòù povodòové aktivity (SPA) jsou stanoveny vždy k jednotlivým hlásným profilùm 
na vodním toku, jejich platnost je však vždy vztažena k delšímu úseku vodního toku. Veškeré 
protipovodòové aktivity v daném úseku se pak øídí SPA a aktuálním prùbìhem stavu hladiny v 
pøíslušném hlásném profilu. Úrovnì SPA jsou stanoveny vìtšinou v cm vodního stavu, 

3 -1výjimeènì v hodnotì prùtoku (m .s ).
Úroveò pro 2. a 3. SPA je pouze orientaèní hodnotou.Tyto stupnì povodòové aktivity jsou 
vyhlašovány a odvolávány pøíslušnými povodòovými orgány (povodòovými komisemi), které 
mohou vzít v úvahu i další faktory povodnì než jen vodní stav v hlásném profilu.

Hodnoty úrovní jednotlivých SPA navrhují správci toku (státní podniky Povodí nebo ÈHMÚ). 
Jejich platnost pak schvaluje a vyhlašuje Krajský úøad a pro profily kategorie A pak Ministerstvo 
životního prostøedí ÈR.

Jaké jsou úrovnì SPA na toku v blízkosti vašeho domova mùžete zjistit na stránkách ÈHMÚ       
v evidenci hlásných profilù (http://hydro.chmi.cz/hpps).

Pøi katastrofálních povodních, kdy již nelze povodeò zvládat bìžnými prostøedky bývá vyhlášen 
krizový stav. V takovém pøípadì øízení pøebírají krizové štáby s vìtšími pravomocemi (napø. 
naøízení použití soukromých prostøedkù, èi využití armády).
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“Voda je tím, co pohání pøírodu.”
Leonardo da Vinci



1. Stupeò povodòové aktivity
bdìlost

1. Stupeò povodòové aktivity
bdìlost

2. Stupeò povodòové aktivity
pohotovost

2. Stupeò povodòové aktivity
pohotovost

3. Stupeò povodòové aktivity
ohrožení

3. Stupeò povodòové aktivity
ohrožení

S P Atupnì ovodòové ktivityStupnì Povodòové Aktivity

Hlásná povodòová služba 

Zabezpeèuje informace o nebezpeèí, prùbìhu a vývoji povodnì pro povodòové orgány. Na základì 
jejích informací je organizována a øízena opatøení na ochranu pøed povodnìmi.
Hlásnou povodòovou službu organizují povodòové orgány obcí a obcí s rozšíøenou pùsobností.

Hlásná povodòová služba je tedy systém pøedávání dat o vývoji povodnì mezi obcemi a dalšími 
úèastníky ochrany pøed povodnìmi. Informace pøitom “proudí” zejména podél vodního toku do níže 
ležících lokalit a smìrem k nadøízeným povodòovým orgánù.

Hlásnou povodòovou službu doplòují další úèastníci systému ochrany pøed povodnìmi, zejména 
pak ÈHMÚ a státní podniky Povodí, kteøí provozují vodomìrné profily.

Hlásná povodòová služba sleduje vývoj vodních stavù a 
dalších vlastností povodnì (výskyt ledových jevù, protržení 
hrází podél tokù aj.).
Za tímto úèelem je možné zøídit hlídkovou službu sledující 
vývoj povodnì pøímo v terénu.
Hlásné profily se dìlí do tøí kategorií:
A - hlásné profily významné pro øízení povodnì na národní 
úrovni (provozuje ÈHMÚ, nebo státní podniky Povodí).
B - hlásné profily významné pro øízení povodnì na 
regionální úrovni
C - lokální hlásné profily.
Profily kategorie A a B jsou vìtšinou automatizovány 
ÈHMÚ, nebo státními podniky Povodí.

Informace o hlásných profilech, vèetnì úrovnì 
jednotlivých SPA a jejich platnosti naleznete na 
internetových stránkách ÈHMÚ:
http://hydro.chmi.cz/hpps
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“Žít u velké øeky znamená být stále v centru dìní.”
John Haines


