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POVODEŇ - § 64 ZÁKONA Č. 254/2001 SB.

• 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 nemůže z určitého území dočasně
odtékat přirozeným způsobem nebo je její odtok nedostatečný
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POVODEŇ - § 64 ZÁKONA Č. 254/2001 SB.

• Začíná vyhlášením 2. nebo 3. SPA (§ 70) a končí odvoláním
3. nebo 2. SPA

• Povodní je i stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo
srážka, která dosáhla směrodatné úrovně



4

PŘIROZENÉ POVODNĚ
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ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ

• Způsobena poruchou vodního díla,
která může vést k jeho havárii
(protržení) nebo může být způsobena
nouzovým řešením kritické situace
na vodním díle

• Nebezpečí ZP oznamují vlastníci
vodních děl příslušným povodňovým
orgánům, HZS

• V případě nebezpečí varují vlastníci
vodních děl bezprostředně ohrožené
osoby

Protržený rybník Mlékojedy, 2013
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POVODŇOVÉ RIZIKO

• Kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných
nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní
dědictví a hospodářskou činnost

• Předběžné vyhodnocení povodňových rizik vymezení oblastí
s významnými povodňovými riziky

• Pro tyto oblasti se zpracovávají nebo aktualizují mapy
povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik a plány
pro zvládání povodňových rizik
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OCHRANA PŘED POVODNĚMI

• Opatření k předcházení a zmírnění možných nepříznivých účinků povodní
na lidské zdraví, majetek, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou
činnost

Zajištěna:

Systematickou prevencí (opatření dlouhodobého charakteru) -
zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu
povodní

Operativním opatřením – zabezpečena podle povodňových plánů
a při vyhlášení krizové situace krizovými plány

1

2
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POVODŇOVÉ PLÁNY

VYHLÁŠENÍ STAVU NEBEZPEČÍ/NOUZE

KRIZOVÉ PLÁNY
• Povodeň
• Vydatné srážky
• Přívalová povodeň
• Narušení hrází významných vodních 

děl za vzniku zvláštní povodně
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POVODŇOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVNÁ

Nehrozí bezprostřední nebezpečí povodně

• Stanovení záplavových území

• Vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity

• Povodňové plány

• Povodňové prohlídky

• Organizační a technická příprava

• Příprava předpovědní a hlásné povodňové služby

• Vytváření hmotných povodňových rezerv

• Příprava účastníků povodňové ochrany
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POVODŇOVÁ OPATŘENÍ PŘI NEBEZPEČÍ POVODNĚ A ZA 
POVODNĚ

1. SPA, 2. SPA a 3. SPA

• Činnost předpovědní povodňové služby

• Činnost hlásné povodňové služby

• Varování obyvatel při nebezpečí povodně

• Zřízení a činnost hlídkové služby

• Řízené ovlivňování odtokových poměrů

• Vyklizení záplavových území

• Povodňové zabezpečovací práce a povodňové záchranné práce

• Zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní
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POVODŇOVÁ OPATŘENÍ PO POVODNI

• Evidenční a dokumentační práce

• Vyhodnocení povodňové situace
včetně vzniklých povodňových
škod

• Odstranění povodňových škod
a obnova území po povodni
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DĚKUJI ZA POZORNOST


