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Přívalové povodně a příprava obcí

Zobecnění praktických zkušeností
1.  „Náhlé povodni“ se musí odebrat „moment překvapení“.
2.  Každé rozhodnutí, návrh či změna musí defi novat „odpovědnost“. 
3.  Ne každá výrazná srážka znamená „náhlou povodeň“.
4.   „Náhlá povodeň“ postihuje i obce, které nemají ustanoveny povod-

ňové orgány, nemají stanovena záplavová území.
5.  O výši škod, případně ztrátách na životech rozhoduje mimo jiné míra 

zkušeností obcí s povodněmi. 
6.  Rozhodujícím faktorem při „náhlých povodních“ bude příprava vlast-

níků nemovitostím, povodňového orgánu a čas. 

Čeho se vyvarovat!
Při povodních 2009 docházelo k následujícím situacím:

•  SPA byly často vyhlašovány až po průchodu hlavní povodňové vlny.

• Na řadě míst nebyly SPA vyhlašovány vůbec.

• V některých případech byl SPA vyhlášen, ale nebyl odvolán.

•  POVODŇOVÉ KOMISE A STAROSTOVÉ PAK MOHOU OBTÍŽNĚ ČELIT 
ŽALOBÁM SPOJENÝM S ODPOVĚDNOSTÍ ZA POVODŇOVÉ ŠKODY. 

Co zlepšit?
• zpracování, aktualizace a zveřejnění povodňových plánů.

• lokální výstražné systémy a hlásné profi ly kategorie C.

• záložní způsoby komunikace.

•  Nutná identifi kace území v ohrožení a zlepšení znalostí místních 
podmínek, kritických míst při odtoku dešťových srážek, vodní eroze 
,zaplavení a tyto znalosti přenést minimálně do povodňového plánu.

 
PŘIPRAVUJE SE 

Vyhodnocení území ČR podle Metodiky mapování povodňového rizika při 
přívalových povodních pomocí tzv. „kritických bodů“ vytvořených v rámci 
projektu Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009. Uveřejnění vý-
sledků vyhodnocení během roku 2010.

Rozhodující charakteristiky a kritéria výběru kritického 
bodu: 
velikost přispívající plochy  0,3–10,0 km2, 
průměrný sklon přispívající plochy  ≥ 3,5 %,
podíl plochy orné půdy v povodí  ≥ 40 %. 

V případě ploch povodí se zastoupením orné půdy 
nižším než 40%, případně ploch zcela zalesněných
velikost přispívající plochy  1,0–10,0 km2, 
průměrný sklon přispívající plochy  ≥ 5 %,

Zesvětlené jsou vybrané vyhodnocené přispívající plochy, červené 
body jsou tzv. kritické body, místa, kudy voda z přívalového deště přité-
ká do intravilánu a může způsobit škody. 

V celé ČR bylo identifi kováno více než 9000 těchto bodů. 

V projektu Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 
2009 byla hodnocena výše vodní eroze v pilotním 
povodí Luhy a Jičínky a toto jsou některé závěry:

• Vliv již od sběrové plochy 5 ha.

•  Potvrzeno odůvodněné navýšení srážkového faktoru R z 20 
na 40 → skutečná eroze je vyšší než počítaná ve studiích 
erozního ohrožení.

•  Eroze podle kategorií zemědělsky využívané půdy:
– nejmenší ohrožení erozí – TTP a víceleté pícniny,
– střední ohrožení erozí – obiloviny a řepka,
– vysoké ohrožení erozí – širokořádkové plodiny.

Přívalové povodně a krajina

Dotace z Programu revitalizace 

říčních systémů MŽP

•  Ze Státního fondu Životního prostředí. 

•  Informace na Ministerstvu ŽP: oddělení administrace 
programů odboru péče o krajinu a na www. sfzp. cz.

Mapa plodin

Mapa eroze 

V materiálu jsou použity informace, obrázky a grafy z výstupů projektu Vyhodnocení 
povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky, vydalo ČHMÚ 2010.
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Přívalové povodně – smutné 
statistiky a naděje

OBĚTI A ŠKODY

Červenec 1997
60 osob

62 700 miliónů Kč 
Červenec 1998

10 osob
1800 miliónů Kč 

Březen 2000
3 osoby

3900 miliónů Kč 

PŘÍVALOVÉ 
POVODNĚ

Červen–červenec 2009
15 osob

8424 miliónů Kč

Červenec 2002
2 osoby

100 miliónů Kč 
Srpen 2002

17 osob
73 200 miliónů Kč 

Březen–duben 2006
9 osob

6000 miliónů Kč 

Dotace z Operačního programu Životní prostředí

Oblasti podpory 1.3.1, 1.3.2 a 6.4 Operačního programu Životní pro-
středí (OPŽP): 

• Spolufi nancování 85 % způsobilých nákladů projektu.

•  Žadatelé: obce, města, spolky měst a obcí, kraje,… (defi nováno v im-
plementačním dokumentu).

• Nejbližší další výzva – listopad 2010.

•  Odkud brát zkušenosti: z projektů podaných v 6. , 10. a 14. výzvě OPŽP 
(seznam projektů na www. opzp. cz).

Základní podmínkou je připravit projekt a žádost o dotaci včetně 
dokumentace v souladu: 

• s aktuální výzvou • s prioritami nastavenými v kritériích hodnocení 
(zvlášť podle typů projektových záměrů) • s aktuál ními základními doku-
menty OPŽP v době výzvy: Implementační dokument OPŽP, Směrnice MŽP, 
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, vše ke stažení na www. 
opzp. cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/ • posudek garanta oblasti 
podpory – žádost o posudek včas směřujte na níže uvedené kontakty MŽP. 

Možnosti konzultací:

• MŽP –  odbor ochrany vod: michaela. brejchova@mzp. cz, martin. pytloun@
mzp. cz (pouze PBPO).

• SFŽP –  lukas. samberger@sfzp. cz.

•  V regionu: střediska RPIM a regionální pracoviště SFŽP, seznam je na 
webových stránkách OPŽP.

•  Semináře k tématu: doprovodný program SOVAK na WATENVI 2010, ven-
kovní expozice u bazénu Ochrana před povodněmi Brno 2010, plánova-
né krajské se mináře a školení začátkem podzimu 2010. 

Veškeré informace, dokumenty, aktuality: www. opzp. cz, www.povis.cz

Přívalové povodně a vodní díla 

POZOR: Při letních přívalových povodních 2009 většina vodních děl 
splnila svoji funkci, problémy se vyskytly pouze u děl IV. kategorie 
(často malé nádrže a rybníky v obecním či soukromém majetku).

Problém u vodních děl IV. kategorie:

• Zanedbaná údržba, zejména výpustných zařízení, hrází, …

• Chybí komunikace s příslušnou povodňovou komisí.

• Chybí bezpečnostní přelivy.

• Chybí přístup pro těžkou techniku (příjezdová cesta).

Transformace povodňové vlny nádrží Římov

POZOR: do 31. 12. 2011 je povinnost provést minimálně jednu pro-
hlídku technicko-bezpečnostního dozoru u vodních děl IV. katego-
rie (podle § 62 Vodního zákona).

Dotace na vodní nádrže s retenčním účinkem 

a na poldry (suché nádrže)

•  Oblast podpory 6.4. a 1.3.2 Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP).

• Nejbližší další výzva – listopad 2010.

•  Podmínky: zachování extenzivního hospodaření (ne chovné 
rybníky), u poldrů je omezení rozlohou. Posouzení AOPK. 

Protržení 
hráze
(2009)

 
í

 

Přívalové povodně a povinnosti obcí

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., § 78 Povodňo-
vé orgány obcí, odst. 3:
f )  organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou 

službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územ-
ním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

g)  informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sou-
sedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

h)  vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní 
působnosti

Možnosti varování:

• siréna – jednotný systém varování,

• místní rozhlas,

• vzájemné informování obyvatel mezi sebou „dům od domu“,

• zprávy do mobilních telefonů,

• tlampače,

• faxy, e-mail, 

• telefony: mobilní, pevné,

• regionální rozhlasové vysílání, televizní vysílání apod.,

• osobně obchůzkou

Dotace na lokální varovné systémy

•  Oblast podpory 1.3.1 Operačního programu Životní prostředí.

• Nejbližší výzva – listopad 2010.

•  Podmínky: současná investice do digitálního povodňového 
plánu (aktualizace, naplnění databází, úprava pro zařazení 
do POVISu) a kladné stanovisko HZS kraje.

PŘIPRAVUJE SE 
Příručka pro samosprávy:  „Lokální hlásné a varovné systémy“. Plánované 
vydání na podzim 2010.

Ústřední
povodňová

komise

14
Povodňové 

komise krajů

205
Povodňové komise

obcí s rozšířenou působností

cca 3000
Povodňové komise obcí

Více než 200 000
povodňových plánů nemovitostí

Pyramida 
povodňových komisí 
a povodňových 
plánů

Reálná činnost při „náhlé“ povodni se odehrává na úrovni 
Povodňové komise obce a vlastníků nemovitostí

11,2 % 46,0 % 6,1 % 17,8 % 5,4 % 2,0 % 11,5 %

Ing. Josef Reidinger
vedoucí oddělení ochrany před povodněmi

E-mail: josef.reidinger@mzp.cz

Tel: +420-2-6712-2998

Ing. Miroslav Kopáček
E-mail: miroslav.kopacek@mzp.cz

Tel: +420-2-6712-2659

Ing. Helena Skálová
E-mail: helena.skalova@mzp.cz

Tel: +420-2-6712-2853, 

Fax: +420-2-6731-0920

Ing. Michaela Brejchová
E-mail: Michaela.Brejchova@mzp.cz

Tel: +420-2-6712-2268

KONTAKTY NA ODDĚLENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI

Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10


