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1. Manažerské shrnutí 
 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod v rámci přípravy nového programového 

období zadal zpracování této podkladové analýzy jejímž cílem je pro problematiku ochrany před 

povodněmi zhodnotit stávající programové období, analyzovat potřeby v této oblasti uvedené 

v příslušných strategických a plánovacích dokumentech, stanovit priority a na tomto základě 

navrhnout vhodné typy opatření pro podporu Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. 

Zadavatelem bylo uloženo, aby navržené aktivity/projekty pro oblast povodňové ochrany měly oporu 

ve příslušných koncepčních a plánovacích dokumentech.  Navržená opatření mohou mít též přesah do 

oblasti zmírňování negativních dopadů sucha a předcházení stavu nedostatku vody, do oblasti 

revitalizací a zpomalování povrchového odtoku.  

V rámci úkolu byla zpracována též Analýza programového období 2014 – 2020 založená na v době 

zpracování aktuálních datech SFŽP a AOPK. Tato analýza je samostatnou přílohou tohoto dokumentu.   

Zpracovatelský tým pracoval evoluční formou tím způsobem, že vyhodnotil a převzal vhodné aktivity 

podporované v programovém období 2014 – 2020 a doplnil je o návrhy opatření, které zatím 

podporovány nebyly, ale vhodně doplní oblast ochrany před povodněmi pro všechny její aspekty jimiž 

jsou prevence rizik, ochrana před ohrožením, připravenost a obnova a poučení.  

Pro podporu z OPŽP bylo navrženo celkem 16 opatření rozdělených do 4 typů a to: 

• Zpracování podkladových materiálů a studií (5) 

• Edukační a propagační opatření (1) 

• Organizační opatření (3) 

• Investiční opatření (7) 

Pro jednotlivé návrhy opatření pak byly zpracovány jednotné listy opatření s jejich popisem a dalšími 

požadovanými informacemi.  
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2. Účel a cíle materiálu 
 

2.1. Cíle projektu  

Obecné cíle projektu: Zpracování podkladů pro podrobné stanovení podporovaných aktivit v 
rámci OPŽP 2021-2027 pro oblast zmírňování negativních dopadů povodní. 

Specifické cíle projektu: Projekt má za cíl definovat vhodné aktivity a opatření vedoucí ke 
zmírnění negativních dopadů povodní v kontextu změny klimatu, které budou obsaženy ve SC 
1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám. 
Součástí projektu je též návrh specifikace podporovaných aktivit, analýza absorpční kapacity, 
návrh odborně relevantních indikátorů a další podklady potřebné pro konstrukci 
programového dokumentu. 

 

2.2. Popis 

Součástí projektu bude analýza OPŽP 2014 – 2020, která přinese informace o příčinách 
nedostatečného stavu čerpání prostředků v minulém programovém období a povede k 
definování aktivit pro nový specifický cíl zaměřený na adaptaci na probíhající klimatickou 
změnu v období 2021 – 2027. Informace pro tuto analýzu budou poskytnuty ze Státního fondu 
životního prostředí (dále SFŽP). Dále se pro řešení projektu použijí odborné znalosti a 
zkušenosti zpracovatelů. Analýza potřeb bude zohledňovat nové poznatky v řešené 
problematice povodňové ochrany a sucha a zkušenosti z realizace projektů realizovaných 
v programovém období 2014 – 2020. Do analýzy potřeb budou také vstupovat výstupy od 
zadavatele, AOPK, SFŽP jejichž role bude pouze konzultační.  

 

2.3. Zpracovatelský tým: 
• Ing. Marek Maťa, DHI a.s. – koordinátor projektu 

• RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav 

• Ing. Karel Drbal, Ph.D., VÚV T.G.M. 

• Ing. Martin Pavel, Sweco Hydroprojekt a.s. 

• Ing. Václav Svejkovský, Povodí Ohře, státní podnik 

• Ing. Jiří Švancara, AQUATIS a.s. 
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3. Podkladová data a jejich analýza 
 

3.1. Základní koncepční materiály specificky k povodňové ochraně 
 

Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky  
Strategie ochrany před povodněmi (MZE, 2000) je základním koncepčním materiálem jehož zpraco-
vání reagovalo na katastrofální povodně 1997 na Moravě. Pro řízení ochrany před povodněmi vyme-
zuje následující zásady: 

• preventivní opatření pro ochranu před povodněmi je nejefektivnější formou ochrany, 

• na zabezpečení realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých účinků povodní se musí 
podílet vlastníci a správci, 

• nemovitostí, což mohou být rovněž organizace na úrovni regionů, okresů, obcí anebo individu-
ální osoby, 

• efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených (hydrologických) po-
vodích a s ohledem na provázání vlivů jednotlivých opatření podél vodních toků, 

• pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba nalézt vhodnou kombinaci opatření v krajině, 
která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území, a technických opatření k ovlivnění 
povodňových průtoků, 

• pro návrhy k ochraně před povodněmi je třeba využívat kvalitní informace o geomorfologii 
území, rostlinném pokryvu, 

• složení půdy a moderní informační technologie umožňující modelování povodní, tj. informace, 
které zpřesňují vymezení rozsahu a průběhu povodní a zároveň dovolují posuzovat účinnost 
zvolených opatření podél celého vodního toku, 

• pro řízení opatření k ochraně lidí a majetku v zaplavovaných územích je třeba zkvalitnit infor-
mační systém při povodních a přípravu povodňových plánů, 

• s ohledem na charakter území a geografickou polohu České republiky je nezbytné řešit ochranu 
před povodněmi v mezinárodním kontextu, zejména v rámci stávajících mezistátních dohod o 
spolupráci v povodích řek přesahujících hranice státu, 

• vzhledem k finanční náročnosti je zabezpečení účinné ochrany před povodněmi víceletý pro-
ces, kdy prioritou státního zájmu je podpora prevence oproti úhradě nákladů za škody způso-
bované povodněmi, 

• strategie je dokument s dlouhodobou platností, otevřený pro doplňující návrhy, které budou 

reagovat na vývoj poznání a rovněž plnění navrhovaných opatření. 

 

Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky specifikuje oblasti protipovodňových 

opatření následovně: 

 

Opatření v krajině 

Zmíněna jsou zejména opatření charakteru změn využívání pozemků, opatření sloužící k zachování a 

obnově retenční a akumulační schopnosti krajiny. Jako nástroje k podpoře těchto opatření Strategie 

navrhuje zejména využít programy určené ke zlepšení stavu životního prostředí a komplexní pozem-

kové úpravy. 
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Technická opatření 

Jsou taková, která mají za úkol zmírnit účinky povodně zachycením části jejího objemu a tím snížením 
kulminačních průtoků nebo zabráněním rozlivů. Záměry výstavby technických prvků musí být promítnuty a 

schváleny v územních plánech, a proto předchází projednáním s veřejností a veřejnou správou.  

Stanovení záplavových území a regulace aktivit 
Z výše uvedených důvodů je jedním z prioritních cílů Strategie co nejdříve stanovit záplavová území 
podél všech významných toků a na ostatních tocích po posouzení potřebnosti. V případě zvláštních 
povodní bude potřebné v první fázi určit prioritní oblasti, kde bude potřebné průběh zvláštní povodně 
posuzovat, a stanovit harmonogram vymezování území ohrožených zvláštními povodněmi, včetně po-
stupu hodnocení průběhu zvláštní povodně s tím, že budou využity moderní poznatky matematických 
technologií. 
Strategie vyžaduje omezovat stávající obytnou a výrobní funkci území v aktivních zónách zaplavení a 
nepřipustit obnovu výstavby těch objektů, které byly povodní zničeny. Dalším cílem je dosáhnout 
vhodně diferencované ochrany v různých lokalitách formou pobídek občanům a majitelům budov pro 
jejich konstrukčně stavební úpravy. Zemědělské pozemky je nutno využívat v záplavových územích s 
cílem zachovat jímací schopnost půdy pro vodu, zejména zamezit silnému zhutňování a erozi půdy, 
vytvářet síť zemědělských komunikací s přihlédnutím k ekologickým požadavkům, např. obhospodařo-
vat svahy zemědělských ploch po vrstevnici. Při výstavbě záplavových poldrů upřednostňovat jejich 
využití jako luk a pastvin, resp. obnovit lužní lesy tam, kde je to vhodné. Pro kontrolu stavu ohrožených 
území z hlediska připravenosti na povodně slouží institut povodňových prohlídek, který je zakotven ve 
stávající legislativě a je součástí připravovaných návrhů. Je nutné, aby příslušné orgány výrazně více 
využívaly možností této kontrolní činnosti. 
 

Ochrana majetku 
Strategie specifikuje zásady chování k majetku státu, obcí, občanů a podnikatelských subjektů.  

 

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím tech-

nických a přírodě blízkých opatření 
Cílem Koncepce (MŽP, MZe, 2010) je s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti a zájmy ochrany pří-
rody a krajiny vyhodnotit a zvládat povodňová rizika v souladu se směrnicí 2007/60/ES a v souladu s 
cíli směrnice 2000/60/ES na základě: 

• zhodnocení současného platného legislativního prostředí, 

• zhodnocení stavu realizace současných programů, 

• cílů a opatření stanovených v rámci procesu plánování v oblasti vod pro období 2010 – 2015 a 
pro dlouhodobý výhled ve smyslu zajištění systémového přístupu a potřeb finančních zdrojů 
po roce 2013. 

 
Koncepce specifikuje opatření podle působnosti jednotlivých rezortů a rozděluje je do následujících 
oblastí: 
A. Vymezení zájmových oblastí a jejich povodí 

• vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem a zpracování map povodňového nebez-
pečí, ohrožení a rizik pro tato území, 

• stanovení urbanizovaných území v oblastech s významným povodňovým rizikem a jejich ana-
lýza z hlediska nakládání se srážkovými vodami, 

• analýza provedeného odvodnění lesních pozemků a návrhy na odstranění jeho nepříznivého 
povodňového účinku. 
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B. Uplatnění podpor v zájmových oblastech 

• Upravit priority pro výběr příjemců finančních podpor MŽP ve vymezených územích A/3, A/4 s 
efektem pro povodňovou ochranu a optimalizaci vodního režimu krajiny. 

• Uplatnit pro zájmová území ad A/3 přednostní řešení pozemkových úprav. 

• V rámci příprav podpor po roce 2013 zvýšit zaměření environmentálních podpor rozvoje ven-
kova na zatravňování nejzranitelnějších lokalit, zavést další tituly např. cíleného zatravňování, 
opatření pro pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) pro energetické využití podél vodních 
toků v širším pásu údolní nivy i na stávající orné půdě, posílení nástrojů prosazujících povinnost 
protierozních opatření na ohrožených plochách a zvýšení vsakování vody a řešit priority pro 
výběr příjemců podpor v zájmových územích s efektem pro povodňovou ochranu. 

 
C. Příprava ekonomických, organizačních a legislativních nástrojů 
Základní snahou bylo v této oblasti zajistit případně posílit možnosti financování protipovodňové 
ochrany zdroji stojícími mimo státní rozpočet, a to zejména pomocí spoluúčasti ohrožených subjektů, 
vhodného pojištění a dalších stimulačních nástrojů. 
 
D. Preventivní protipovodňová strukturální opatření 
Tato oblast pokrývá zejména přípravu, projednávání a schvalování Plánů pro zvládání povodňových 
rizik a studií odtokových poměrů. Dále ukládá Zpracovat návrh přístupu pro zohlednění možných do-
padů klimatické změny a potřebě řešit problematiku povodní a sucha komplexně při navrhování para-
metrů protipovodňových opatření a standardů protipovodňové ochrany. 
 
E. Příprava informačních nástrojů pro komunikaci s veřejností 
Strategie v této oblasti ukládá zpracovat komunikační strategii zaměřenou na osvětovou, vzdělávací 
činnost a komunikaci s veřejností. 
 
F. Podpora výzkumu v oboru extrémních hydrologických jevů 
Strategie v této oblasti ukládá iniciovat výběr výzkumných témat v rámci programů Technologické 
agentury České republiky zejména v oblastech hodnocení povodňového rizika, výzkumu ochrany před 
přívalovými srážkami, stanovení návrhových charakteristik povodní, možností ovlivnění retenční 
schopnosti krajiny, hodnocení účinků řízených a přirozených rozlivů a ovlivnění povodňového režimu 
antropogenními vlivy a klimatickými změnami a v oblasti ochrany obyvatelstva, měst a obcí před účinky 
povodní, prevence a řešení krizových stavů, varovné a hlásné služby a fungování integrovaného zá-
chranného systému. 
 

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opat-

řeními  
Strategie (VÚV T.G.M., 2015) měla následující cíle: 

• Návrhy soustav přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v prioritních po-
vodích ČR jako podklad pro plánování v oblasti vod se zpřístupněním výsledků na mapovém 
portálu cílovým skupinám uživatelů; 

• Za účelem adaptace na možné dopady klimatických změn zlepšit a doplnit systémy protipo-
vodňové ochrany území o prvky lokální ochrany a efektivní opatření protierozní ochrany půdy, 
tj. definovat a prostorově vymezit územně cílená opatření celospolečenského zájmu; 

• Poskytnout nové informační (datové) nebo kontrolní nástroje pro státní podniky Povodí, žada-
tele podpor z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), platební agentury Státního ze-
mědělského intervenčního fondu (SZIF) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Agenturu 
ochrany přírody a krajiny (AOPK); 
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• Vytvořit podklady pro doplnění existujících plánovacích agend v extravilánu zejména pro plány 
dílčích povodí (PDP), projekty komplexních pozemkových úprav (KPÚ), územní systémy ekolo-
gické stability (ÚSES), Oblastní plány rozvoje lesa (OPRL) a evidenci užívání zemědělské půdy 
(LPIS); 

• Integrovat zájmy a některé úkoly resortů MZe a MŽP do komplexního celostátního projektu 
infrastrukturní povahy. 

 
Pro naplnění cílů pomocí navržených opatření bylo nutné provést analytické práce a vypracovat 

podkladové materiály a to zejména: 

• stanovení odtokových poměrů v řešených povodích, 

• výpočty erozního smyvu a erozního ohrožení na zemědělském půdním fondu (ZPF), 

• analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě, 

• analýza současného stavu odklonu vodopisné sítě vodních toků a niv od potenciálu přiroze-
ného stavu vodopisné sítě, 

• posuzování morfologie terénu (aplikace DMT a jeho zpřesněné verze pro dílčí části území), 

• stanovení hydrického potenciálu lesní půdy včetně vlivu lesních porostů, 

• stanovení odolnosti lesní půdy vůči těžebně-dopravní erozi, 

• vyjádření míry povodňového ohrožení území z přívalových srážek, 

• vyjádření míry povodňového ohrožení území rozlivy. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že tato Strategie reagovala na úkoly Koncepce řešení problematiky 

ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření a na-

plňovala její cíle. 

 
Vypracování komplexu návrhů opatření obsahuje zejména následující opatření: 

A. Vypracování komplexu návrhů opatření v ploše povodí: 
a) organizační opatření (delimitace kultur zejména ochranné zatravnění, protierozní střídání plo-

din, protierozní osevní postupy, vyloučení pěstebně erozně nebezpečných plodin zejména ši-
rokořádkových kultur apod.); 

b) agrotechnická opatření (výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče, posklizňových zbytků, 
hrázkování, důlkování, zatravnění na speciálních kulturách apod.); 

c) biotechnická a technická protierozní a protipovodňová opatření (meze, záchytné průlehy, za-
sakovací pásy, stabilizace drah soustředěného odtoku, příkopy, hrázky, ochranné nádrže - su-
ché nádrže, malé vodní nádrže, polní cesty s protierozní funkcí); 

d) lesnicko pěstební a lesnicko technická opatření. 
 
B. Vymezení území vhodných zejména k řízeným rozlivům v inundačních prostorech vodních toků s 
využitím standardních postupů hydrodynamického modelování; 
 
C. Vymezení částí toků a niv určených k revitalizačním úpravám; 
 
D. Návrhy úseků vodních toků v exponovaných zastavěných územích, které by měly být citlivě upra-
veny; 
 
E. Vyhodnocení účinnosti navržených opatření vůči důsledkům povodňových situací z regionálních srá-
žek a současně posouzení efektů lokální ochrany před dopady přívalových povodní (podmínkou jsou 
dostupné datové zdroje pro posuzované území); 
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F. Optimalizace a případná revize návrhů PBPO se zohledněním požadavků státní správy, samosprávy, 
správců povodí a vodních toků, tj. vypořádání jejich připomínek; 
 
G. Vývoj a zajištění provozu mapového portálu pro prezentaci a zpřístupnění výstupů projektu včetně 
souvisejících úprav dat; tvorba elektronických mapových listů v rozlišovací úrovni povodí IV. řádu, kde 
budou specifikována navrhovaná opatření. 
 
Návrhy opatření budou obecně splňovat principy udržitelného rozvoje území, tj. vyhovovat maximu 
požadavků na protichůdné způsoby využití území. 
 

3.2. Plány pro zvládání povodňových rizik a plány povodí 
 

Plány pro zvládání povodňových rizik 
Labe 

Odra 

Dunaj 

 

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou základními plánovacími dokumenty pro vymezené oblasti 
s významným povodňovým rizikem. V těchto plánech je sestaven Katalog opatření. Ten vychází z do-
poručeného seznamu, který bude užíván pro reporting Evropské komisi o zpracování plánů pro zvládání 
povodňových rizik a dosaženém pokroku v dosahování stanovených cílů. Seznam zahrnuje všechny 
aspekty zvládání povodňových rizik, které jsou řazeny v pořadí prevence, ochrana, připravenost, ob-
nova a poučení. 
 
Katalog opatření navrhuje typy opatření podle jednotlivých aspektů zvládání povodňových rizik násle-
dujícím způsobem: 
 

Prevence rizik 

Zamezení vzniku rizika 
Opatření pro zamezení umístění nových či rozšíření stávajících zranitelných staveb a aktivit v ohro-
ženém území, jako je např. územní plánování a regulace výstavby. 

 
Odstranění nebo přemístění 

Opatření k odstranění zranitelných objektů a aktivit z ohrožených oblastí, nebo jejich přemístění 
do míst s nižší mírou povodňového ohrožení. 

 
Snížení rizik 

Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých 

účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj. 

 

Ostatní prevence  
Jiné opatření ke zvýšení prevence povodňového rizika (modelování a hodnocení povodňového ri-
zika, hodnocení zranitelnosti v důsledku povodní, programy údržby a provozní řády atd.). 

 

Ochrana před ohrožením 

Management povodí a odtoku přírodě blízkými opatřeními 
Obnova přirozených ekosystémů za účelem zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině, 
opatření k zachycení povrchového odtoku a snížení přítoku do říční sítě, zlepšení infiltračních 
schopností krajiny, včetně změn v korytech a říční nivě a výsadby břehových porostů. 
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Regulace průtoků ve vodních tocích 

Technická opatření k regulaci průtoků, jako je výstavba, úprava nebo odstranění staveb pro zadr-
žování vody (např. přehrady a jiné stavby nebo změna stávajících manipulačních řádů), které mají 
významný dopad na hydrologický režim. 

 
Opatření v korytech vodních toků a v inundačních územích 

Opatření zahrnující technické úpravy koryt vodních toků včetně bystřin a úpravy v inundačních 
územích; jako je výstavba, úprava nebo odstranění ochranných hrází nebo úpravy profilu koryta 
vodního toku. 
 

Management srážkových vod 
Technická opatření k omezení zaplavení povrchovou vodou (nesoustředěného povrchového od-
toku) v typicky městském prostředí, např. zvyšování kapacit stokových a odvodňovacích systémů. 

 
Jiná ochrana 

Jiná opatření ke zvýšení ochrany proti povodním, která mohou zahrnovat programy pro údržbu 
protipovodňových opatření. 

 

Připravenost 

Předpovědní a výstražná povodňová služba 
Opatření ke zřízení nebo zlepšení hydrometeorologických předpovědních a výstražných systémů, 
lokálních výstražných systémů a varovných systémů. 

 
Povodňové/krizové/havarijní plány 

Opatření ke zřízení nebo zlepšení plánování pro zvládání povodňové situace odpovědnými orgány. 
 

Povědomí a připravenost veřejnosti 
Opatření za účelem vytvoření nebo podpory veřejného povědomí o povodňovém ohrožení a riziku 
a připravenosti na povodňové situace. 

 
Jiná připravenost 

Jiná opatření k vytvoření nebo podpoře připravenosti na povodňové situace za účelem snížení ne-
příznivých následků. 

 

Obnova a poučení 

Individuální a společenská obnova 
Úklidové a rekonstrukční práce (na budovách, a infrastruktuře atd.). Zdravotní a psychologická po-
moc (zvládání stresu). Finanční a právní nástroje pro obnovu po povodni, včetně podpory neza-
městnaných. Dočasné ubytování. 

 

Obnova životního prostředí 
Úklidové a rekonstrukční práce (včetně ochrany proti plísním, vyčištění studní a dalších zdrojů pitné 
vody, kontejnery pro zabezpečení nebezpečných látek aj.). 

 

Ostatní obnova a poučení 
Poučení z povodní a opatření pro zlepšení povodňové ochrany, pojištění. 

 
Ostatní 

Ostatní 
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Dokumentace proběhlých povodní, vyhodnocení jejich příčin průběhu a důsledků, včetně fungo-
vání záchranného systému a aktivit ostatních složek. 

 
 
Návrhy nových opatření vycházejí ze znalosti rizik a dopadů povodňových situací v jednotlivých oblas-
tech s významným povodňovým rizikem tak, jak byly hodnoceny v jejich dokumentacích. Pro každé 
jednotlivé opatření byl zpracován jednotným způsobem list opatření a bylo mu přičleněno číslo 
aspektu a způsobu zvládání podle jednotného seznamu. Opatření se dále člení na obecná a konkrétní 
(podle typu listu opatření) a na individuální a souhrnná (podle typu opatření). Souhrnné opatření může 
být tvořeno souborem individuálních opatření působících ve vzájemné součinnosti. 
V České republice nejsou opatření pro aspekt „Obnova a poučení“ a „Ostatní“ navrhována, protože se 
jedná o povinnosti dané zákonnými předpisy, které jsou po proběhlé povodňové události standardně 
plněny. 
 
Obecná opatření 
Obecná opatření jsou směrována k naplnění obecných cílů pro zvládání povodňového rizika. Ve všech 
DOsVPR v povodí Labe byla jednotným způsobem stanovena stejná sada 7 obecných opatření. K opat-
řením je přiřazeno číslování vyjadřující aspekt a způsob zvládání povodňového rizika. 
 
V aspektu Prevence rizik byla stanovena 4 obecná opatření: 

• Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby 
a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní). 

• Využití výstupů povodňového mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) jako 
limitu v územním plánování a rozhodování. 

• Zabezpečení ohrožených objektů a aktivit (zvýšení jejich odolnosti při zaplavení), snížení nepřízni-
vých účinků povodní na budovy a veřejnou infrastrukturu. 

• Individuální protipovodňová opatření vlastníků nemovitostí (zamezení vniknutí vody, zajištění ma-
jetku, zajištění odplavitelných předmětů, odvodnění po povodni) První dvě směřují k zamezení 
vzniku rizika důsledným uplatňováním povodňových omezení v procesu územního plánování 
(zejména v územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a ve stanovisku pří-
slušného dotčeného orgánu při projednávání UPD) a při rozhodování tak, aby území ohrožená po-
vodněmi byla využívána způsobem odpovídajícím míře ohrožení. Druhá dvě opatření pak vedou ke 
snížení rizika cestou adaptace existujících objektů a jejich zabezpečení před účinky povodní, a to 
jak ve veřejné, tak v privátní sféře. 

 
V aspektu Připravenost byla vymezena 3 obecná opatření: 

• Zlepšení hlásné, předpovědní a výstražné povodňové služby (zřízení a modernizace srážkoměrných 
a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy). 

• Vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků (digitální forma). 

• Vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů nemovitostí. 
 
První opatření má vést ke zvýšení množství a kvality informací povodňových a krizových orgánů pro 
řízení operativně prováděných opatření před a v průběhu povodně a varování obyvatelstva. Druhá dvě 
opatření směřují ke zkvalitnění povodňových plánů, které jsou nezbytným podkladem pro jejich čin-
nost. 
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Plány dílčích povodí 
Povodňovou ochranu v územích mimo oblastí s významným povodňovým rizikem řeší plány povodí. 
Vzhledem k povaze problematiky jsou významná opatření navrhována především v oblastech s vý-
znamným povodňovým rizikem. Zde, mimo tyto oblasti, se jedná zejména o lokální technická opatření.  
 

3.3. Základní koncepční materiály, které se váží ke změně klimatu 

• Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Relevantní témata jsou uvedena pod kapitolami: 

o 3.3 Vodní režim v krajině a vodní hospodářství, 

o 3.4 Urbanizovaná krajina, případně též, 

o 3.2 Zemědělství (okrajově 3.2.3.1 Pozemkové úpravy, 3.2.3.6 Snižování eroze půdy). 

• Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (MŽP, 2015) 

Národní akční plán navrhuje opatření pro 34 specifických cílů. Z nich se ochrany před povodněmi tý-
kají následující: 

• SC 2 Ochrana a obnova přirozeného vodního režimu v lesích 
o Revize opatření lesnickotechnických meliorací, hrazení bystřin a lesních cest se zaměřením na 

ochranu a obnovu přirozeného vodního režimu v lesích 

o Realizace opatření pro zadržení vody v lesích 

• SC 5 Zastavení degradace půdy nadměrnou erozí, vyčerpáním živin, ztrátou organické hmoty a utu-
žením 
o Udržování a zvyšování schopnosti půdy vázat vodu 

o Aplikování postupů a opatření při těžbě a obnově lesa k zamezení nebo zpomalení povrcho-

vého odtoku srážkových vod a proti erozi půdy 

• SC 10 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích jejich využíváním 
o Zpracování a schválení koncepce hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích 

• SC 11 Zvýšení přirozené retenční schopnosti vodních toků a niv 
o Komplexní revitalizace vodních toků a niv a podpora samovolné renaturace 

• SC 13 Zmírňování následků povodní v urbanizovaném území 
o Obnova niv a jejich využití k přirozeným a řízeným rozlivům zohlednění rizika povodní při navr-

hování a projektování staveb a dalších projektů v ohrožených územích 

o Preventivní přesun strategického majetku a potenciálně zdravotně nebezpečných látek mimo 

dosah možného rozlivu 

o Přednostní využívání opatření povodňové ochrany s minimálním negativním vlivem na ekolo-

gický stav vod, přírody a krajiny 

o Zajištění bezpečného převedení vody zastavěnými částmi obcí s využitím technických opatření 

v kombinaci s přírodě blízkými opatřeními 

o Věnování zvýšené pozornosti ochraně před přívalovými povodněmi v rámci přípravy plánů pro 

zvládání povodňových rizik 

• SC 29 Ochrana obyvatelstva, systém včasného varovaní před mimořádnými událostmi 
o Zajištění základních organizačních a technických opatření (predikce, varování, evakuace, zá-

chranné práce, koordinace aj) 

o Rozvoj systémů včasného varování obyvatelstva před přívalovými povodněmi 
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4. Návrh opatření pro zařazení do OPŽP 2021 - 2027 za oblast ochrany 

před povodněmi 
 

4.1. Výběr a návrh opatření 
 

Zpracovatelský tým pracoval evoluční formou tím způsobem, že vyhodnotil a převzal vhodné aktivity 

podporované v programovém období 2014 – 2020 a doplnil je o návrhy opatření, které zatím 

podporovány nebyly, ale vhodně doplní oblast ochrany před povodněmi pro všechny její aspekty jimiž 

jsou prevence rizik, ochrana před ohrožením, připravenost a obnova a poučení.  

Pro podporu z OPŽP bylo navrženo celkem 17 opatření rozdělených do 4 typů a to: 

• Zpracování podkladových materiálů a studií (5) 

• Edukační a propagační opatření (1) 

• Organizační opatření (3) 

• Investiční opatření (8) 

Pro jednotlivé návrhy opatření pak byly zpracovány jednotné listy opatření s jejich popisem a dalšími 

požadovanými informacemi.  

Opatření týkající se ochrany před povodněmi můžeme rozdělit do následujících čtyř oblastí: 

• Prevence rizik 

• Ochrana před ohrožením 

• Připravenost 

• Obnova a poučení 

Opatření podporovaná z OPŽP by měla pokrývat všechny čtyři okruhy.  

Při výběru opatření, která by měl OPŽP 2021 – 2027 podporovat jsme vycházeli z následujících zdrojů: 

• Opatření podporovaná z OPŽP 2014 – 2020 

• Opatření navržená v základních koncepčních dokumentech týkajících 

se povodňové ochrany 

• Programové priority Svazu vodního hospodářství 

• Opatření navržená skupinou Sucho relevantní také k předmětu 

ochrany před povodněmi 

• Vlastní invence řešitelského týmu. 

 

Navržená opatření dále podle typu rozdělujeme na: 

• Zpracování podkladových materiálů a studií 

• Edukační a propagační opatření 

• Organizační opatření 

• Investiční opatření 
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4.2. Přehled opatření navržených k podpoře 
 

• Zpracování podkladových materiálů a studií 

o Pořízení, doplnění a aktualizace digitálního povodňového plánu 

o Zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s vý-

znamným povodňovým rizikem 

o Studie odtokových poměrů urbanizovaných lokalit včetně návrhů možných opatření 

o Studie odtokových poměrů v povodí včetně návrhů možných opatření 

o Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení 

   

• Edukační a propagační opatření 

o  Zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku 

 

• Organizační opatření 

o Zvyšování kapacit reakce obcí na povodně technickými prostředky 

o Povodňové parky – uvolňování území ohrožených povodněmi 

o Výkup stávajících vodních nádrží a změny jejich využití 

 

• Investiční opatření 

o Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích 

o Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení 

přirozených rozlivů 

o Posílení přirozených funkcí krajiny 

o Eliminace vodních děl, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové pře-

kážky 

o Výstavba, obnovení, rekonstrukce nebo modernizace vodních nádrží, vodohospodářských 

soustav nebo prostor s prokazatelným zásobním a/nebo ochranným účelem 

o Budování a rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů 

na lokální úrovni 

o Budování a rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů 

na státní úrovni 

o Zvyšování odolnosti citlivých objektů před povodněmi 
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4.3. Zpracování podkladových materiálů a studií 
 

Název opatření. Pořízení, doplnění a aktualizace digitálního povodňového plánu 

Řešený problém 

Operativní zvládání povodně vyžaduje přijímání informovaných rozhodnutí v reál-

ném čase v průběhu povodně.  

Povodňové plány jsou dokumentem, podle kterého povodňové orgány reagují na 

výskyt povodně. Jejich aktuálnost ve smyslu zachycení změn v prostředí i organi-

zaci fungování společnosti je pro jejich použití naprosto klíčová, stejně jako obsa-

hová šíře v podobně zahrnutí relevantních informací a dat z různých oblastí. Navíc 

rozvoj technologií v oblasti IT umožňuje vytváření digitálních povodňových plánů 

sloužících jako interaktivní decision support systémy pro povodňové a krizové or-

gány. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Digitální povodňové plány v současnosti ve většině případů prezentují řadu infor-

mací relevantních pro rozhodování za povodní (např. kontakty povodňových ko-

misí, určení hlásných profilů a směrodatných limitů SPA, identifikaci povodňových 

opatření a ohrožených objektů aj.). Pro rozhodování za povodně je však vhodné do 

jednoho systému soustředit i další informace a případně je též dynamicky v pro-

středí digitálního povodňového plánu vyhodnocovat (informace o průběhu po-

vodně, dopravě, uzavírkách, změnách evakuačních tras, průběhu evakuací, vý-

stavby mobilních povodňových opatření, dostupnosti prostředků, zajištění veřej-

ných služeb aj.). 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• Vytvoření digitálních povodňových plánů v území, kde dosud neexistují 

• Rozšíření digitálních povodňových plánů v podobě doplnění dalších 
relevantních informací vázaných na řešené území včetně naplňování 
sdílených databází Povodňového informačního systému 

• Propojení digitálních povodňových plánů s dalšími relevantními operativními 
informacemi (výpočty limitních vodních stavů, stanovení průběhu zaplavení, 
on-line hydrometeorologická měření, informace o dopravě). 

• Doplnění analytických funkcionalit pro rozhodování a operativní plánování 
(instalace opatření PPO, řízení dopravy, plánování evakuací a evakuačních 
tras, plánování dalších aktivit pro omezení dopadů povodně, aktivní 
harmonogram činností povodňové komise). 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Synergické působení s funkcionalitami lokálních a celostátních výstražných a 
monitorovacích systémů i s možnostmi osvěty pro obyvatelstvo a rovněž 
s opatřeními pro zpracování map povodňového nebezpečí, ZÚ a AZZÚ. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

254/2001 Sb., Strategie 
povodňové ochrany,  
Plány pro zvládání 
povodňových rizik 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel Kraje, obce 



 
20 

 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním  

• Míra komplexity 
(položky, které jsou 
zapracovány) 

• Počet obyvatel 
dotčených území) 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Desítky projektů/ 
jednotky až desítky mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

 85 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

NE 

Rizika a ošetření 

- Riziko plánování neprověřených řešení zejména v oblasti návrhu decision 
support systémů – je možné ošetřit studií proveditelnosti, odborným 
posudkem, požadavkem na doložení proof of concept, zpracováním závazné 
metodiky. 

- Riziko využití zdrojů pro řešení nepovodňových problémů a systémů (např. 
řízení dopravy) v rozporu s deklarovanými cíli opatření – ošetřením rizika 
může být nastavení omezení řešeného území jen např. na záplavové území 
plus buffer, 

- Riziko snahy využít peněz pro aktualizaci stávajících plánů bez výraznější 
kvalitativní změny jejich řešení a funkcionality – ošetření je možné 
prostřednictvím definic kritérií pro vyhodnocení projektu, nebo vytvořením 
check-listu stávajících a nových funkcionalit pro porovnání míry upgradu 
systému. 
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Název opatření. 
Zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání 
povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým 
rizikem 

Řešený problém 

Jedná se o podporu procesu pořízení map povodňového nebezpečí a povodňových 

rizik podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vy-

hodnocování a zvládání povodňových rizik a podporu stanovení návrhu opatření 

v rámci tvorby plánů pro zvládání povodňových rizik. Mapy povodňového nebez-

pečí, povodňového ohrožení a povodňových rizik představují podklad pro tvorbu 

plánů pro zvládání povodňových rizik v tzv. oblastech s významným povodňovým 

rizikem (OsVPR).  

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Primárně výsledky pořizované podle požadavků směrnice 2007/60/ES slouží pro ná-

vrhy preventivních opatření, která efektivně přispějí ke zvládání povodňových rizik. 

Podkladové mapy zejména mapy ohrožení a rizik jsou využitelné k směrování rozvo-

jových aktivit zastavitelných území mimo lokality vystavené nebezpečí povodní.  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 3. období pláno-
vání dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování 
a zvládání povodňových rizik  

• aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem,  

• tvorba map povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a mapy rizik,  

• návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňo-
vých rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem,  

• zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik, 
včetně posouzení stávajících PPO vzhledem ke změně klimatu  

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

 Pořizování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik ve svém 
důsledku slouží k návrhům efektivním způsobům protipovodňové ochrany.  

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Směrnice 2007/60/ES, 
Plány pro zvládání 
povodňových rizik, 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO  

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 
Správci povodí, (kraje, 
obce),  

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Délka řešených úseků 
toků 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

6 projektů/ 170 mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

Celkem z veřejných zdrojů 
85 

Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

Termín 

Rizika a ošetření -  
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Komentář: Absorpční kapacita navrhovaného opatření byla stanovena na základě analogie 

s probíhajícím cyklem Operačního programu ŽP. Celkové způsobilé výdaje předkládaných projektů se 

pohybovaly ve výši 18 – 38 (40) mil. Kč podle žadatele a rozsahu řešené oblasti. Hlavními pořizovateli 

podkladů jsou správci vodních toků (povodí) s. p.  Povodí a Magistrát hl. města Prahy, tj. celkem šest 

subjektů. Některými správci nebyly využívány možnosti podpor operačního programu. Pro 

připravovaný program lze předpokládat cca šest obdobných projektů v průměrné výši 28,3 mil. Kč, tj. 

170 mil. Kč celkem.  Částka bude spíše nižší, protože připravované projekty mohou být více zaměřeny 

na aktualizace dříve zpracovaných dílčích problematik. 
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Název opatření. 
Studie odtokových poměrů urbanizovaných lokalit včetně 
návrhů možných opatření 

Řešený problém 

Podstatou je zajistit na podkladu podrobného posouzení chování systému odvod-

nění v rámci katastrálních území měst a obcí s vazbou na měnící se klimatické pod-

mínky návrhy opatření ke zmírňování dopadů hydrologických extrémů v rámci takto 

definovaných celků (subpovodí). Podstatou je komplexní přístup řešení problému a 

hledání jednotlivých prvků vhodných opatření, které budou přinášet synergické 

efekty ochrany před negativními dopady jak povodní, tak suchých epizod. 

Obecně úprava odtokových poměrů vyplývá mj. ze zákonné povinnosti dle VZ § 27 

Ochrana vodních poměrů, tj. vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o ně tak, 

aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby 

nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody 

a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 

Další povinností (dle VZ) je zajištění přednostního vsakování srážkových vod do pod-

loží. Pokud není možné (např. s ohledem na geologické podmínky) srážkové vody 

zasáknout, je nutné zajistit jejich zadržování a regulované odvádění nejlépe oddíl-

nou kanalizací. Prioritou dle vodního zákona je dostat co nejrychleji srážkovou vodu 

zpátky do oběhu přirozenou cestou, zajistit šetrné hospodaření s vodou a předchá-

zet následkům sucha a nedostatku vody. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Většinově byly problematiky dopadů povodní a sucha a nedostatku vody řešeny od-

děleně a až následně hledány možnosti dosažení synergií. Současně některé návrhy 

opatření nevycházely z podrobného poznání hydrologického chování ucelených po-

vodí. Komplexnost problematiky vyžaduje komplexní přístup řešení.  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Podpora zpracování studií odtokových poměrů urbanizovaných území, generelů od-
vodnění atp., kde výsledkem jsou návrhy systémů opatření, včetně koncepce naklá-
dání s dešťovou vodou, jejichž realizace prokazatelně přinese zvýšení míry ochrany 
před dopady povodní, erozními jevy a současně zmírnění následků sucha a nedo-
statku vody. 

Podpora bude vázána na dotažení dokumentace k odevzdání DÚR pilotního pro-
jektu realizace opatření navržených v rámci studie. 

Podporované aktivity zahrnují: 

Studie, které řeší schopnost území převádět povodňové průtoky včetně odtoku 
z ploch a které prokazatelně přispívají ke snížení důsledků povodňového nebezpečí.  

Studie, které navrhují systémová opatření v ucelených (hydrologických) povodích a 
účinně kombinují přírodě blízká opatření v ploše a technická opatření.  

Budou podporovány i studie stávajících technických zařízení, jejichž principiální 
úpravou, rekonstrukcí či modernizací bude dosaženo prokazatelně významných 
efektů ve smyslu udržitelného hospodaření s vodou.  
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Pro efektivní ochranu před dopady povodní a sucha je třeba vycházet primárně 
z opatření v ploše, která zvyšují přirozenou akumulaci vody v území, a návazně 
z technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků a akumulaci vody atd.  
V rámci studií bude preferováno uplatnění opatření pro efektivní hospodaření 
s dešťovými vodami (HDV) a prvky tzv. modro-zelené infrastruktury (MZI), např.: 

• plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, 
nádrž), 

• podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 
• vsakovací šachty, 
• podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo 

kanalizace.  

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Synergické efekty jednotlivých prvků v rámci komplexu (systému) opatření lze 
nalézt v řešení problematiky sucha, nedostatku vody, čistoty vody, mikroklimatu 
měst a vzniku tepelných ostrovů vše v kontextu klimatické změny. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

ANO - Strategie ochrany 
před povodněmi v ČR, 
Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v 
podmínkách ČR, Studie 
hospodaření se 
srážkovými vodami 
v urbanizovaných 
územích, Plány pro 
zvládání povodňových 
rizik 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

NE 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 

Města, obce, dobrovolné 
svazky obcí,  

 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Plocha řešených území 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Desítky projektů/ do cca 
125 mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

 85 - 90 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

ANO, komplexní řešení 
vyžaduje zpracování 
relevantní metodiky   

Rizika a ošetření 
- Riziko 1: problematické doložení efektů navrženého řešení,  
- Ošetření: realizace studie ve shodě s metodikou 

 

Komentář: Absorpční kapacita navrhovaného opatření byla stanovena na základě analogie 

s probíhajícím cyklem Operačního programu ŽP. Celkové způsobilé výdaje předkládaných projektů se 

pohybovaly ve výši do 3 mil. Kč za projekt ve vazbě na žadatele a rozsah řešené oblasti. Lze očekávat 

spíše zájem menších měst a malých obcí. Pro připravovaný program se doporučuje alokovat na celkové 

způsobilé výdaje částku do 125 mil. Kč celkem.   
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Název opatření. 
Studie odtokových poměrů v povodí včetně návrhů možných 
opatření 

Řešený problém 

Potřeba podrobného posouzení chování hydrologického celku ve vazbě na měnící 

se klimatické podmínky je nezbytná pro návrhy opatření ke zmírňování dopadů hyd-

rologických extrémů. Podstatou je komplexní přístup řešení problému a hledání jed-

notlivých prvků vhodných opatření, které budou jako systém přinášet synergické 

efekty ochrany před negativními dopady jak povodní, tak suchých epizod. 

Úprava odtokových poměrů vyplývá mj. ze zákonné povinnosti dle VZ § 27 Ochrana 

vodních poměrů, tj. vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o ně tak, aby nedo-

cházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedochá-

zelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o 

zlepšování retenční schopnosti krajiny. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Většinově byly problematiky dopadů povodní a sucha a nedostatku vody řešeny od-

děleně a až následně hledány možnosti dosažení synergií. Současně některé návrhy 

opatření nevycházely z podrobného poznání hydrologického chování ucelených po-

vodí. Provázanost problematiky vyžaduje komplexní přístup řešení.   

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Podpora zpracování studií odtokových poměrů, kde výstupem budou návrhy sys-
témů opatření, jejichž realizace prokazatelně přinese zvýšení míry ochrany před do-
pady povodní, erozními jevy a současně zmírnění následků sucha a nedostatku 
vody. Součástí studie bude posouzení stavu vodních toků a niv v území jak z hlediska 
vodohospodářského, tak hydromorfologického a návrh opatření v obou těchto 
aspektech. Podporovány budou pouze studie odtokových poměrů, které budou na-
vrhovat opatření financovatelná v rámci OPŽP. Podporováno je také zpracování 
podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.  

Budou podporovány i studie stávajících technických zařízení, jejichž principiální 
úpravou, rekonstrukcí či modernizací bude dosaženo prokazatelně významných 
efektů ve smyslu udržitelného hospodaření s vodou. (Doporučuje se hledat podporu 
i v kombinaci s dalšími dotačními tituly.)  

Pro efektivní ochranu před dopady povodní a sucha je třeba vycházet primárně 

z opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci vody v území, a návazně z 

technických opatření k ovlivnění povodňových průtoků, akumulaci vody atd.  

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Synergické efekty jednotlivých prvků v rámci komplexu (systému) opatření lze na-
lézt v řešení problematiky sucha, nedostatku vody, čistoty vody, vše v kontextu kli-
matické změny. 

 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

ANO - Strategie ochrany 
před povodněmi v ČR, 
Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v 
podmínkách ČR, Metodika 
komplexního řešení 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO (odděleně) 



 
26 

 

přírodě blízkých 
protipovodňových a 
protierozních opatření 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 
Kraj, obce, správci povodí, 
správci vodních toků, 
sdružení obcí, SPÚ 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Plocha řešených území 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Desítky projektů/ do cca 
200 mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

Celkem z veřejných zdrojů 
85 -90 

Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

ANO, komplexní řešení 
v hydrologických celcích 

Rizika a ošetření 
- Riziko 1: problematické doložení efektů navrženého řešení,  
- Ošetření: požadavek na doložení závazné metodiky 

 

Komentář: Absorpční kapacita navrhovaného opatření byla stanovena na základě analogie 

s probíhajícím cyklem Operačního programu ŽP. Celkové způsobilé výdaje předkládaných projektů se 

pohybovaly v průměrné výši cca 7 mil. Kč podle žadatele a rozsahu řešené oblasti (od 1 – 23 mil. Kč za 

projekt). Pro připravovaný program se doporučuje alokovat částku 180 – 200 mil. Kč. 
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Název opatření. Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ)  

Řešený problém 

Návrh a následné stanovení ZÚ představuje jedno z preventivních opatření. Vychází 

z výsledků studie odtokových poměrů, kterými jsou hydrodynamické výpočty 

zejména ustáleného nerovnoměrného proudění v předmětném úseku toku (včetně 

jeho přítoků). Výpočty se provádějí pro průtoky s dobami opakování 5, 20, 100 a 500 

let. Zpracování návrhu ZÚ včetně jejich aktualizací se provádějí podle Vyhlášky 

č. 79/2018 Sb. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

 

Jedná se plnění standardní zákonné povinnosti.  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

 

Návrhy ZÚ a aktivní zóny záplavového území (AZZÚ) 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Zpracování podkladů umožní jak aktualizace vymezení ZÚ všude tam, kde došlo ke 
změně hydrologických podmínek, zpřesnění DMT a zejména k uplatnění vlivu 
ochranných protipovodňových opatření, tak získání informace o míře povodňového 
nebezpečí a povodňového ohrožení) pro další úseky toků v ČR, tj. i mimo oblasti 
s významným povodňovým rizikem. 
Problematickou je desinterpretace restrikcí, které se dle § 67 VZ vážou právě na 
AZZÚ, ve smyslu vážného zásahu do svobodného nakládání s nemovitým majetkem, 
příp. omezování rozvoje měst a obcí apod. Z uvedeného pak vyplývají odklady 
stanovení ZÚ a zejména AZZÚ vodoprávním úřadem. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

ANO - Strategie ochrany 
před povodněmi v ČR, 
Plány pro zvládání 
povodňových rizik, VZ 
254/2001 Sb. 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel Správci vodních toků 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním 

• Délka řešených úseků 
toků 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Desítky projektů za rok/ 
180 mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

Celkem z veřejných zdrojů 
85 -90 

Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

- 

Rizika a ošetření -  
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Komentář: Absorpční kapacita navrhovaného opatření se stanovuje obtížně s ohledem na skutečnost, 

že v proces aktualizace, návrhu a stanovení ZÚ byl v posledních letech ovlivněn řadou specifických 

faktorů. Hlavním z nich byla novelizace prováděcího předpisu, což u některých pořizovatelů 

podkladových dat pozdrželo příslušné činnosti. Pokud přijmeme předpoklady, že roční normální 

potřeba aktualizace, návrhu a stanovení ZÚ je v ČR 45 lokalit o průměrné délce 10 km. Pak při 

jednotkové ceně 50 – 57 tis. Kč/km (včetně mapy ohrožení) se roční způsobilé výdaje pohybují 

v intervalu 22,5 -25,7 mil. Kč/rok. Celkové způsobilé výdaje by mohly dosáhnout výše až cca 180 mil. Kč 
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4.4. Edukační a propagační opatření 
 

Název opatření  Zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku 

Řešený problém 

Kritickou součástí úspěšných výstražných systémů je schopnost obyvatelstva rea-

govat na povodeň adekvátním způsobem (last mile), povědomí o riziku povodní a 

způsobu reakce na výskyt povodně je základním prostředkem pro zlepšení v této 

oblasti. Zkušenosti ze zahraničí ukazují na význam např. rozmístění informačních a 

orientačních systémů v terénu v podobě vyznačení rozsahu záplavového území, 

vyznačení evakuačních tras apod. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Je většinou řešeno nesystematicky nebo formálním způsobem zveřejněním povod-

ňového plánu a záplavových území, v době povodně pak vyrozuměním obyvatel. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Systém trvalého vyznačení ohroženého území, evakuačních tras a evakuačních 
bodů v terénu, infotabule. 
Elektronické systémy orientační a informační systémy (např. v podobě aplikací pro 

mobilní telefony, systémů distribuce sms, tvorba podkladových vrstev pro zpří-

stupnění dalším existujícím aplikacím. 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Vazba na zpracování povodňových plánů pro znalost optimálních způsobů a lokalit 
použití a rovněž s opatřeními pro zpracování map povodňového nebezpečí, ZÚ a 
lokálními výstražnými systémy. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

NE 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Není známo  
Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

NE 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Rozsah území pokrytého 
systémem. 

Předpokládaný žadatel 
Obce, sdružení obcí, kraje, 
OSS, příspěvkové 
organizace 

Doporučená míra 
podpory [%] 

85 
Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Desítky 
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Rizika a ošetření 

Riziko využití zdrojů 
pro řešení 
nepovodňových 
problémů (např. 
vytvoření informační 
aplikace dominantně 
použité pro jiné účely) 
v rozporu se 
zamýšlenými cíli 
opatření – ošetřením 
rizika může být 
nastavení podmínek 
- Riziko 

naddimenzovanýc
h požadavků 
trvalého 
vyznačení– 
ošetření je možné 
prostřednictvím 
nastavení limitů 
podle počtu 
obyvatel, či počtu 
objektů 
v záplavovém 
území, nebo 
posudkem. 

Riziko nového opatření, 
do kterého se při 
nastavení požadavků 
nebudou vědět jak pustit 
a celkově málo 
výhodného nastavení ve 
stylu přílišné 
administrativy v poměru 
k získané částce podpory 
– ošetření může spočívat 
v průzkumu zájmu a 
potřeb na vzorku obcí. 

Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

Provazba s povodňovým 
plánem (zajištění 
aktualizace a souladu)  

 -  
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4.5. Organizační opatření 
 

Název opatření 
Zvyšování kapacit reakce obcí na povodně technickými pro-

středky 

Řešený problém 

V čase výskytu povodně je možné efektivně snižovat dopady povodně instalací 

drobných opatření s cílem např. odklonění proudu toku (gumové vaky), dočasné 

ohrázování, či přehrazení území (např. pytli s pískem, univerzálními mobilními 

prvky).  

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Reakce na vzniklou potřebu je řešena operativně ad hoc (je možné, že často ani 

není identifikována konkrétní ochrana jako možná). 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Pořízení technických prostředků v podobě univerzálně použitelných hradících 
prvků a prvků pro ovlivnění směru a rychlosti proudění vody při povodních, 
prostředků pro záchranu osob v případě povodní, a další speciální techniky pro 
zajištění provádění povodňových prací (např. plniče pytlů s pískem, čerpadla, 
vysoušeče). 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Vazba na zpracování povodňových plánů pro znalost optimálních způsobů a lokalit 
použití. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

NE 
Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

NE 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Není známo  Předpokládaný žadatel 
Obce, sdružení obcí,  
kraje, HZS 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

 

Doporučená míra 
podpory [%] 

 60 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

Zapracování použití 
prostředků do aktivit 
v rámci Povodňového 
plánu (doplnění jakéhosi 
plánu použití prostředků, 
kde, kdy, za jakých 
podmínek lze)  
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Rizika a ošetření 

- Riziko využití zdrojů pro řešení nepovodňových problémů (např. využívání 
čerpadel výhradně pro jiné účely), pořízení další univerzální techniky – 
pořízení traktoru s dominantním využitím pro zimní údržbu apod.  
v rozporu se zamýšlenými cíli opatření – ošetřením rizika může být 
nastavení omezení přípustných typů prostředků (taxativní list) 

- Riziko naddimenzovaných požadavků, které nebudou efektivně využity – 
ošetření je možné prostřednictvím nastavení limitů podle počtu obyvatel, 
či počtu objektů v záplavovém území (např. jedno čerpadlo na 10 domů) 
nebo doložení plánu použití prostředků, který by smysluplnost řešení 
prokazoval. 

- Riziko nového opatření, do kterého se při nastavení požadavků nebudou 
vědět, jak pustit a celkově málo výhodného nastavení ve stylu přílišné 
administrativy v poměru k získané částce podpory – ošetření může 
spočívat v průzkumu zájmu a potřeb na vzorku obcí. 
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Název opatření. 
Uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povod-

ňových parků 

Řešený problém 

Zákonnou povinností v ČR je pořizovat podklady pro návrhy a stanovování záplavo-
vých území (ZÚ). Jedná se o území vystavená projevům povodňového nebezpečí. Za 
posledních 10 let jsou zaznamenány desítky případů měst a obcí v ČR, kde se do-
konce zvyšuje počet trvale bydlících osob v ZÚ a tedy narůstá i potenciál povodňo-
vých škod. Zvyšování potenciálu škod v záplavových územích nicméně většinou zna-
mená následný tlak na realizace opatření PPO hrazené z veřejných prostředků. Ře-
šení problému budováním aktivní PPO jsou v řadě případů extrémně nákladná a ne-
efektivní. Efektivnější je přesunout ohrožené aktivity mimo záplavová území. Cílem 
je snižování potřeb budování nákladných – neefektivních opatření v územích, která 
jsou vystavena nebezpečí povodní. Hlavním přístupem je snižování potenciálu po-
vodňových škod vymístěním ze ZÚ takových aktivit, pro které nejsou efektivní jiné 
způsoby ochrany. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Příčinou je odkládání řešení společensky a politicky citlivého problému. Zavádění 
restriktivních opatření, jakými jsou návrhy a stanovování aktivních zón ZÚ, nejsou 
dostatečně rychlá a tedy účinná. Po proběhlých povodních byly sanace škod, opravy 
a rekonstrukce poškozených objektů apod. financovány i z veřejných zdrojů. Povo-
lování nových staveb v ZÚ, příp. v AZZÚ jsou smutnou skutečností. 
Nízká nebo nulová disponibilita měst a obcí s náhradními pozemky ve svém vlast-
nictví snižuje reálné možnosti řešení problému.  
Systémově uvedený problém řešen dosud nebyl. Proběhly pouze pokusy zjistit 
„ochotu“ subjektů opustit své aktivity (v ZÚ). Za situace, kdy nejsou vytvořeny do-
statečné pobídkové stimuly, je ochota podílet se na řešení/změně nulová.   

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Podpora se týká výkupu objektů, pozemků v záplavových územích a převedení do 
majetku měst a obcí. V případech, kdy není třeba na uvolněných pozemcích reali-
zace stavby VH či dopravní infrastruktury, je nezbytné v rámci ÚPD jejich převedení 
do kategorie nezastavitelné území.   

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Uvolněním ZÚ v intravilánech měst a obcí povodňovým rozlivům se výrazně přispěje 
k řešení problematiky. Návrhy povodňové ochrany se stanou výrazně jednoduššími, 
dojde snížení potenciálu škod, snížení ohrožení životů a zdraví obyvatel, zjednoduší 
operativní části povodňové ochrany. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

ANO - Strategie ochrany 
před povodněmi v ČR, 
Směrnice 2007/60/ES, VZ 
254/2001 Sb., 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO, jako způsobilý výdaj 
v rámci realizace opatření 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel Města, obce, kraje,  

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Stovky objektů 
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Doporučená míra 
podpory [%] 

Celkem z veřejných zdrojů 
90 

Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

náhradní pozemky ve 
vlastnictví měst a obcí   

Rizika a ošetření 

- Riziko: Bez nastavení vnějších podmínek je neznámá skutečná absorpční 
kapacita. Pouze jsou známy lokalizace nově povolených objektů v ZÚ. 

- Riziko: Neochota jednotlivců přijmout jakékoliv nabízené řešení. 
Podmínkou úspěšné realizace záměru je vymístění kolizních aktivit 
v souvislé ploše ZÚ. 

- Riziko: Nebezpečí spekulativních přístupů při výkupech za tržní/úředně 
stanovené ceny.  

- Řešení: Legislativní ošetření způsobů výkupu a stanovení cen. 
 

 

Komentář: Stanovení absorpční kapacity vyžaduje informace a poklady, které nebyly zpracovatelům 

v době přípravy tohoto dokumentu známy.  
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Název opatření. Výkup stávajících vodních nádrží a jejich změny využití  

Řešený problém 
Zvýšení retence v povodí a zlepšení jakosti vod 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

V rámci jednotlivých povodí jsou stávající vodní nádrže s potenciálem zvýšení re-

tenčního popřípadě zásobního prostoru včetně zlepšení ekologických parametrů 

vodní plochy. Tyto nádrže jsou v majetku neveřejných subjektů, kteří na těchto 

vodních plochách intenzivně komerčně hospodaří, ale u některých existuje poten-

ciál výkupu a změny využití ve prospěch ochrany před povodněmi, snížení nepříz-

nivých dopadů sucha a zlepšení jejich environmentálního stavu. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• Výkup vodních nádrží, u kterých se následně změní využití vodního díla ve 
prospěch zvýšení retenčního objemu oproti současnému stavu včetně zajištění 
zlepšení environmentálních parametrů vodního díla  

• Rekonstrukce a stavební úprava vykoupené vodní nádrže za účelem plnění 
nově definovaných vodohospodářských funkcí 

• Zlepšení morfologických parametrů břehů a vytvoření nových biotopů pro 
společenstva vázaných na vodu 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

• Snížení nepříznivých účinků povodní 

• Zvýšení retence vody v povodí a zpomalení odtoku 

• Zlepšeni jakosti vody v nádrži a pod ní 

• Zvýšení druhové rozmanitosti organismů vázaných na vodní prostředí 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

ANO 
Plány pro zvládání 
povodňových rizik, 
Dokumentace oblastí s 
významným povodňovým 
rizikem 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO, jako způsobilý výdaj 
v rámci realizace opatření 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 
správci vodních toků – 
Podniky povodí, Lesy ČR, 
Vojenské lesy, MHMP 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Počet lokalit, kde byly 
posíleny ekosystémové 
funkce krajiny, 

• zvýšení retenčního 
objemu (tis. m3) 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

jednotky až desítky 
1 000 mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

100 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

ano, 
vykoupená nádrž musí 
zůstat v majetku pořizující 
organizace 

Rizika a ošetření 

- Riziko: Nebezpečí spekulativních přístupů při výkupech za tržní/úředně 
stanovené ceny.  

- Řešení: Legislativní ošetření způsobů výkupu a stanovení cen. 
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4.6. Investiční opatření 
 

Název opatření Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích 

Řešený problém 

Urbanizovaná území měst a obcí soustřeďují vysoký podíl nepropustných nebo 

málo propustných ploch. Srážkové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek 

na zpevněné plochy mění významně přirozené odtokové poměry tím, že zvyšují 

kulminační odtoky. Urychlení odtoků srážkových vod a jejich zvyšování se podílejí 

nejen na výskytu povodňových průtoků v drobných vodních tocích, nýbrž i v kanali-

začních soustavách, mnohdy i s výtokem odpadní vody na terén.   

Odvedené srážkové vody následně chybí pro využití v území. Jsou-li srážkové vody 

zaústěny do jednotné kanalizace, způsobují přepady z odlehčovacích komor. I když 

jde o krátkodobé jevy, vnos znečištění do vodního recipientu má významný nega-

tivní dopad na jakost povrchových vod.  

Jednou z povinností (dle VZ) je zajištění přednostního vsakování srážkových vod do 

podloží. Pokud není možné (např. s ohledem na geologické podmínky) srážkové 

vody zasáknout, je nutné zajistit jejich zadržování a regulované odvádění nejlépe 

oddílnou kanalizací.  

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Tradiční přístupy k centralizovaným městským odvodňovacím systémům, které po-

žadovaly dostatečnou hydraulickou kapacitu pro co nejrychlejší odvedení srážko-

vých vod do recipientů či do systémů jednotné kanalizace, lze považovat z dneš-

ního pohledu již za překonané. 

Proč je tomu tak? Větší hustota obyvatelstva a rozšiřující se nepropustné povrchy 

v městských oblastech zvyšují nároky na odvodňovací systémy. Další výzvy, jako je 

změna klimatu a potřeba vyšší životní úrovně, včetně zlepšení hygienických podmí-

nek, vyžadují změnu a posun směrem k udržitelnému hospodaření s dešťovou vo-

dou. 

Novější přístupy vycházející z platné právní úpravy se uplatňují při provádění sta-

veb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání (§ 5, odst. 3 zákona č. 254/2001) 

způsobem vyplývajícím z § 20, odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Rámcová směrnice 2000/60/ES a evropské technické normy (ČSN EN 752, ČSN EN 

16933-2) doporučují při řešení problematiky odlehčovacích komor jednotných 

stokových systémů místně specifický přístup, který zohledňuje nejen množství 

přepadající vody, ale rovněž znečištění, čímž klade důraz na ochranu recipientů.  

Pro implementaci opatření však v rámci platných právních předpisů neexistuje do-

statečná motivace.  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Součástí podpory jsou všechny aktivity zaměřené na ochranu drobných vodních 

toků, které tvoří přirozenou součást urbanizovaných povodí, a na hospodaření se 

srážkovými vodami. Hospodaření se srážkovými vodami je zejména v sídelních 

aglomeracích vedeno rovněž snahou postupně omezovat vypouštění 

neznečištěných srážkových vod do jednotné či dešťové kanalizace.  

Dešťová voda by neměla být považována za hrozbu, ale za pozitivní krajinný prvek, 

který společně s vegetací vytváří ve městech chráněné teplotní ostrovy. Využití 
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koncepčního přístupu v rámci tzv. modro-zelené infrastruktury výrazně ovlivňuje 

rovněž městskou dopravu a strategii plánování lidské mobility obecně. Koncepce 

modro-zelené infrastruktury může významně napomoci dosažení některých 

strategických cílů v evropských směrnicích. Tato síť zelených (pozemních) a 

modrých (vodních) prostor může zlepšit životní podmínky obyvatelů měst a obcí, a 

tím i jejich zdraví a kvalitu jejich života. 

Podpora zpracování studií odtokových poměrů urbanizovaných území a 
vsakovacích map. 

Uplatnění opatření pro efektivní hospodaření s dešťovými vodami a prvky modro-

zelené infrastruktury. 

Výše uvedené aktivity si vyžadují hlubokou, přiměřenou a dlouhodobou spolupráci 

zainteresovaných stran při sestavování dlouhodobých plánů rozvoje měst.  

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Synergické efekty: 

Vsakování vody vede k sycení horninového prostředí jako akumulačního prostoru. 

Omezením vtoku srážkových vod do systémů jednotné kanalizace se omezí četnost 

a doba funkce odlehčovacích komor s přímým pozitivním vlivem na jakost vod ve 

vodních tocích a na funkci ČOV a dále snížení povodňových průtoků. 

Integrovaný systém nakládání s dešťovými vodami (modro-zelená infrastruktura), 

který sestává z opatření blízkých přírodním podmínkám typicky kombinovaných s 

dalšími "technickými" opatřeními jako je podzemní infiltrace či výstavba retenč-

ních nádrží, se může stát součástí územně-plánovací dokumentace a přispívat rov-

něž k udržitelnému rozvoji měst. Má rovněž přínosy pro snížení nepříznivých vlivů 

povodní, na podporu biologické rozmanitosti, resp. pro zlepšení jakosti povrcho-

vých vod. Může rovněž sloužit jako účinné opatření pro přizpůsobení se změně kli-

matu. 

Následně lze srážkovou vodu využívat např. k závlaze, ke kropení ulic apod.  

Antagonické účinky: 

Vhodnost v úvahu připadajících opatření je třeba individuálně navrhovat s respek-

továním místních podmínek.  

Technická opatření mohou mít územní nároky a způsobovat kolize se stavbami, 

resp. se sítěmi technické infrastruktury.  

Odpovědnost za údržbu objektů modro-zelené infrastruktury musí být v legislativě 

jasně definována. Finanční náklady na realizaci však mohou přesto představovat 

překážky, zejména v případě, že nejsou zavedeny silné právní předpisy, které 

přímo vyžadují zavádění prvků modro-zelené infrastruktury.  

Proto je žádoucí hledat finanční podporu z dostupných dotačních programů. 

 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Zák. 254/2001 Sb. 
Vyhl. č. 501/2006 Sb. 

Podpořeno z OPŽP 
2014-2020 ano/ne 

NE 
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Státní politika plánování v 
oblasti vod a navazující 
strategie, např. Národní 
akční plán adaptace na 
změnu klimatu. 
 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

Duplicita s přípravou 
opatření pro zmírnění 
následků sucha (MŽP) 
 
Nedochází k průniku 
s předmětem podpory dle 
programu 129 300 MZe 

Předpokládaný žadatel 

Vlastník vodohospodářské 
infrastruktury měst a obcí. 
Podnikatelské subjekty 
v rámci komerčních a 
průmyslových zón 
v urbanizovaných povodích. 

 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Objem retardované 
dešťové vody (m3), 

• Nové plochy modro-
zelené infrastruktury 
(ha), 

Odhad absorpční 
kapacity [počet 
projektů/mil. Kč] 

Desítky až cca stovky 
projektů 
 
Jednotlivá sta mil. Kč., resp. 
až jednotky mld. Kč. 

Doporučená míra 
podpory [%] 

Diferencovaná  
Podnikatelské subjekty 
(50%) 
Ostatní (90%) 
 

Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

Hydrogeologické posouzení 
vhodnosti vsaku srážkových 
vod (min. na úrovni 
hydrogeologické rešerše, u 
složitých hydrogeologických 
podmínek posudkem). 
  
Posouzení technické úrovně 
a realizovatelnosti modro-
zelené vodohospodářské 
infrastruktury. 
 
Posouzení přípustnosti 
podpory u podnikatelských 
subjektů, kritérium „nad 
rámec požadavků dle 
právních předpisů“. 

Rizika a ošetření 

Riziko nekvalifikovaného návrhu – omezit posouzením technické úrovně a 
realizovatelnosti s využitím již schválených metodických postupů, např. PSSUP.  
 
Riziko nízké aktivity subjektů pro zapojení do programu z důvodu nízké 
ekonomické motivace – omezit zvýšenou mírou podpory a diferenciací subjektů. 
 
Riziko nízké aktivity subjektů pro zapojení do programu z důvodu nízké 
informovanosti – omezit vhodně vedeným informačním programem, publicitou. 
 
Riziko zneužívání podpory pro vyřešení jiných cílů -  metodicky stanovit výklad 
obsahu právních povinností, kontrola projektů. 
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Riziko kompetenčních neujasněností – vyřešit na úrovni fondu metodický přístup 
k opatřením s významnými synergickými efekty. Pokud jde o problematiku 
vypouštění odpadních vod přes odlehčovací komory do recipientů, doplnit 
metodický pokyn PSSUP v souladu s novelou VZ (platnost od 1.1.2019).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název opatření 
 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních 

toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 
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Řešený problém 

Zaměřeno na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, která 

budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a sní-

žení počtu zaplavených nemovitostí, a tím snížení povodňových škod. V rámci pod-

pory se předpokládá podpora projektů zprůtočňování koryt vodních toků a přileh-

lých niv v intravilánu obcí a extravilánu s přímou vazbou na snížení povodňového 

ohrožení v intravilánu. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

V minulosti často docházelo k nevhodným tvrdým úpravám na korytech vodních 

toků v intravilánech, a to i v lokalitách, kde takováto úprava byla nevhodná a snižo-

vala retenční schopnost toku. Jedná se též o lokality, kde takováto úprava byla 

v době jejího vzniku opodstatněná, ale důvod pro ochranu okolních objektů a 

území pominul (zrušené průmyslové podniky apod.).  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách 

(např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových 

koryt, tůní), 

• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) ky-

nety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých mís-

tech s tvorbou mokřin a tůní, 

• umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové 

parky, v extravilánu do volné krajiny). 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

V kombinaci s dalšími typy opatření může významně přispět ke zvýšení stupně 
ochrany před povodněmi jako celku.  
Před realizací nutno ověřit, že nedojde ke snížení mír ochrany v území nad a pod 
revitalizovaným úsekem. Opatření zvětší rozsah záplavového území.  

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

Strategie povodňové 
ochrany 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 
Správci povodí, správci 

vodních toků 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Počet realizací 

• Délka revitalizovaných 
úseků (km) 

 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Desítky projektů/ 
jednotky až desítky mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

85 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

posouzení 
transformačního účinku 
nebo doložení snížení 
povodňového ohrožení 
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Název opatření. Posílení přirozených funkcí krajiny 

Řešený problém 
Zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Účinným nástrojem zlepšení narušeného vodního režimu krajiny je realizace opat-

ření přispívajících ke zpomalení odtoku vody z povodí a ke zvýšení retence vody 

obnovou přirozeného či přírodě blízkého stavu krajiny, a to způsobem, který pod-

poruje další funkce krajiny, posiluje ekologickou stabilitu a biodiverzitu vodních a 

na vodu vázaných ekosystémů, snižuje erozní ohrožení půd a zvyšuje odolnost kra-

jiny vůči antropogenním vlivům a změně klimatu. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, 

• revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, 

- provádění přírodě blízkých protipovodňových úprav vodních toků v 
zastavěných územích a v jejich blízkosti, 

• zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve 
vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000, 

• realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového 
odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu, 

• zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

• aktivity ke zprůchodnění migračních bariér budou směřovány prioritně do 
nejvíce problematických míst z hlediska průchodnosti krajiny pro velké savce 
a ostatní živočichy nebo dle míry jejich mortality na komunikacích (významné 
tahové cesty obojživelníků, místa, kde dochází k úhynu kriticky a silně 
ohrožených druhů apod.). Obdobně bude zaměřena pozornost na obnovu 
prostupnosti vodních toků (výstavba rybích přechodů nebo odstraňování 
bariér jako jsou jezy, stupně) a omezení mortality ryb na vodních 
elektrárnách. Hlavním přínosem opatření ke zlepšení prostupnosti krajiny pro 
živočichy bude posílení stability jejich populací a snížení negativních vlivů v 
oblasti zraňování a usmrcování živočichů, 

• opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů 
spočívající v přiblížení se přirozené struktuře a nastolení systému hospodaření 
v souladu s přírodními procesy, což povede ke zvýšení odolnosti proti 
abiotickým a biotickým vlivům, zvýší se jejich stabilita a biodiverzita a 
potenciál jejich celospolečensky významných funkcí, 

• zajištění obnovy vodního režimu krajiny zaměřené na vodní toky, nivy a další 
vodní krajinné prvky, která podpoří ekologickou stabilitu krajiny, resp. 
stabilitu všech ekosystémů i biodiverzitu, 

• obnova přírodě blízkého stavu toků a niv, zejména mimo zastavěná území, má 
jako jeden z cílů zpomalování a dekoncentraci povodňových průtoků a 
podporu jejich tlumivých rozlivů z koryt do nezastavěných ploch niv, 

• posilování ekologické stability krajiny obnovou a vytvářením krajinných prvků 
a struktur,  

• podpora opatření pro zpomalení povrchového odtoku z povodí, která mají 
v krajině protierozní efekt a snižují negativní dopady povodní a přívalových 
dešťů na krajinu a objem a závažnost škod na majetku a zdraví osob, 
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• výše uvedené přínosy přispívají zároveň ke zvýšení schopnosti ekosystémů a 
krajiny přizpůsobit se změně klimatu a snižovat její negativní dopady. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

ANO 
Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO (4.3) 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

některé aktivity 
z Programu rozvoje 
venkova 2014-2020 

Předpokládaný žadatel 

• kraje, 

• obce, 

• dobrovolné svazky 
obcí, 

• organizační složky 
státu (s výjimkou 
pozemkových úřadů a 
AOPK ČR), 

• státní podniky, 

• státní organizace, 

• veřejné výzkumné 
instituce, 

• veřejnoprávní 
instituce, 

• příspěvkové 
organizace, 

• vysoké školy, školy a 
školská zařízení, 

• nestátní neziskové 
organizace (obecně 
prospěšné 
společnosti, nadace, 
nadační 

• fondy, ústavy, spolky), 

• církve a náboženské 
společnosti a jejich 
svazy, 

• podnikatelské 
subjekty, 

• obchodní společnosti 
a družstva,  

• fyzické osoby. 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Zabezpečení migrační 
prostupnosti říční sítě 
(km), 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

1 500 projektů / 8 000 mil. 
Kč 
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• Počet lokalit, kde byly 
posíleny ekosystémové 
funkce krajiny (lokality), 

• Zvýšení retence vody v 
povodí (m3) 

Doporučená míra 
podpory [%] 

60-100 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

NE 

Rizika a ošetření 
Riziko: O nevýnosová opatření typu revitalizací, zřizování mokřadů apod. bude 
minimální zájem, pokud nebude 100 % podpory nebo nějak systémově zajištěné 
dofinancování. 
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Název opatření. 
 Eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb 
v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky 

Řešený problém 

• nežádoucí dekoncentrace průchodu povodní při nevhodném umístění zejména 
v horní části ohroženého fragmentu zastavěného území, 

• působení nežádoucího zpětného povodňového vzdutí při nevhodném umístění 
zejména v dolní části ohroženého fragmentu zastavěného území, 

• omezování migrační prostupnosti pro vodní živočichy,  

• morfologicko-ekologická degradace (včetně ztráty hydraulické členitosti a 
přirozené proudnosti) vlivem umělého zavzdutí vodního toku. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Některá vodní díla (zejména jezové stavby) ztratila postupně svůj původní účel 

(zejména využití vodní síly) a dnes spíše brání plynulému odtoku vody. Z hlediska 

neomezování volného odtoku by bylo žádoucí jejich odstranění. Nedá se však 

předpokládat, že by jejich vlastníci prováděli odstraňování těchto děl plně na 

vlastní náklady.  

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• odstranění příčné stavby v korytě (jezu, stupně, prahu)  

• nahrazení příčné stavby v korytě objektem vhodnější konstrukce (z hlediska 
průchodu povodní a migrační prostupnosti pro vodní živočichy) - například 
nahrazení jezu nižší a migračně prostupnou balvanitou rampou  

• nahrazení pevné jezové stavby konstrukcí s pohyblivými prvky, s možnou 
manipulací právě vzhledem k průchodu povodní. 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

NE 
Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

NE 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 
Vlastníci vodních děl, 
správci povodí 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Počet realizací 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Desítky/První stovky mil. 
Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

80 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

NE 
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Název opatření. 

Výstavba, obnovení, rekonstrukce nebo modernizace vodních 

děl a vodohospodářských soustav sloužících povodňové 

ochraně 

Řešený problém 
Nedostatečná ochrana zastavěných území před povodněmi, nedostatečná bezpeč-

nost stávajících vodních děl vzdouvajících povrchové vody 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Neřešená nebo nedostatečně řešená ochrana zastavěných území před povodněmi, 

nedostatečná ochrana vodních děl před povodněmi, morálně zastaralé typy funkč-

ních objektů, zaniklé a v minulosti již neobnovené vodní nádrže 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

Výstavba nových vodních děl, rekonstrukce nebo zvýšení kapacity stávajících vod-

ních děl. To vše za předpokladu, že návrh povede ke zvýšení ochranného prostoru 

vodních děl a bude prokázán ochranný účinek vodních děl nebo jejich vodohospo-

dářských soustav vedoucí ke zvýšení ochrany zastavěného území před povodněmi. 

S ohledem na zachování kontinuity bude při stanovení rozsahu podporovaných 

opatření přihlíženo k zaměření a prioritám stávajícího OPŽP 2014 - 2020. Budoucí 

OPŽP 2021 - 2027 bude podporovat takové aktivity, které nebudou v zásadním 

konfliktu se zásadami ochrany přírody a krajiny. 

Rekonstrukce stávajících hrází a funkčních objektů nebo výstavba nových funkč-

ních objektů vodního díla (zejména bezpečnostních přelivů), pokud rekonstrukce 

nebo výstavba povede ke zvýšení bezpečnosti vodního díla. 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Ochranný účel vodních děl a jejich vodohospodářských soustav může být 
kombinován s jinými opatřeními, např. s opatřeními v krajině.  
Víceúčelovost vodních děl a vodohospodářských soustav je žádoucí, proto je 
možné výše uvedené aktivity podporovat i v případě, že budou mít vodní díla nebo 
vodohospodářské soustavy nádrží i jiný účel než ochranný.  

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

plány dílčích povodí, plány 
pro zvládání povodňových 
rizik 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

program Prevence před 
povodněmi (MZe) 

Předpokládaný žadatel 

vlastníci stávajících 
i navrhovaných  
vodních děl, správci 
povodí, správci vodních 
toků, obce či jejich 
sdružení, kraje, Státní 
pozemkový úřad 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

desítky projektů 
 

Doporučená míra 
podpory [%] 

75 – 90 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

NE 

Komentář: Absorpční kapacita opatření byla určena odborným odhadem na základě zkušeností 

z předchozího období. 
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Název opatření. 
Budování a rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, 
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni 

Řešený problém 

 

Aktivita je zaměřena na zlepšení znalostí obyvatel i státní správy a samosprávy o 

povodňovém ohrožení a povodňových rizicích. 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Včasné varování obyvatelstva před nebezpečím povodně a jejím předpokládaným 

průběhem je stěžejní pro úspěšné řízení zabezpečovacích a záchranných prací 

zejména v územích kde není centrální předpovědní služba dostatečně hustá. Jeho 

význam stoupá zejména v případě lokálních bleskových povodní.  

Do LVS směřovala v současném programovém období značná podpora a bylo by 

vhodné pokračovat v budování nových a rozšiřováni stávajících LVS. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně bu-
dování a modernizace měřicích stanic,  

• budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povod-
ňové služby na regionální a místní úrovni,  

• upgrade lokálních varovných systémů na vyšší stupeň (dle metodiky Lokální vý-
stražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi) 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

Na údaje poskytované vhodně navrženými LVS je vhodné při plánování 
operativního řízení povodňové ochrany navázat činnostmi navrhovanými 
digitálními povodňovými plány též navrženými k podpoře OPŽP 2021 – 2027. 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

254/2001 Sb., Strategie 
povodňové ochrany 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 

Kraje, města, obce, sdru-

žení obcí 

 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním, 

• Celkové náklady, 

• Počet realizací, 

• Počet informovaných 
obyvatel 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

200 projektů/ 600 mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

85 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

ANO 
Souhlas ČHMÚ 
Soulad s Metodikou 

Komentář: Absorpční kapacita navrhovaného opatření byla stanovena na základě analogie 

s probíhajícím programovým obdobím Operačního programu ŽP. Celkové způsobilé výdaje 

předkládaných projektů se pohybovaly ve výši cca 3 mil. Kč za průměrný projekt. Lze očekávat spíše 

zájem menších měst a malých obcí, které doposud nebyly uspokojeny. Zájem bude silně odvislí od míry 

podpory. 
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Název opatření 
Budování a rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, 
předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni 

Řešený problém 

 

Aktivita je zaměřena na zlepšení znalostí obyvatel i státní správy a samosprávy o 

povodňovém ohrožení a povodňových rizicích na úrovni státu. 

 

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

Včasné varování obyvatelstva před nebezpečím povodně a jejím předpokládaným 

průběhem je stěžejní pro úspěšné řízení manipulací na vodních dílech a pro zajiš-

tění zabezpečovacích a záchranných prací v rámci systému krizového řízení ČR.  

Státní předpovědní a varovná služba má nenahraditelný význam zejména při regio-

nálních povodních.  

 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budo-
vání a modernizace měřicích stanic, 

• budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povod-
ňové služby na celostátní úrovni. 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

 

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

254/2001 Sb., Strategie 
povodňové ochrany 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

ANO 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 
ČHMÚ 

 

Indikátor pro 
hodnocení op. 

• Počet obyvatel, kteří 
mají prospěch 
z opatření proti 
povodním 

Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

Jednotky projektů/ 
desítky až stovky mil. Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

85 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

NE 
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Název opatření. Zvyšování odolnosti citlivých objektů před povodněmi  

Řešený problém 
Zvýšení odolnosti včetně snížení povodňových škod u citlivých objektů  

Příčiny problému, 
dosavadní 
převládající reakce 
dotčených subjektů 

V současné době se nachází velké množství citlivých objektů v plochách s nepřija-

telným povodňovým rizikem, které nelze z ekonomických, logistických a jiných vy-

místit a zároveň nejsou chráněny jinou protipovodňovou ochranou.  

Tato nepříznivá situace citlivých a zároveň nezbytných objektů pro zachování ve-

řejných služeb není systémově řešena. 

Podporované aktivity 
v rámci daného 
opatření 

• U stávajících citlivých objektů, které se nacházejí v plochách s povodňovým 
rizikem, zvýšit jejich odolnost při zaplavení objektu (změnou dokončené stavby 
a/nebo údržbou stavby), za účelem snížení povodňových škod. Podporovaná 
opatření se váží výlučně na objekty citlivých objektů, kterými jsou objekty škol, 
zdravotnictví a sociální péče, Policie, Armády a Hasičského záchranného sboru, 
které z ekonomických, bezpečnostních a jiných odůvodněných příčin nelze 
vymístit z ploch v povodňovém riziku popřípadě záplavového území a které 
zároveň nejsou chráněny jiným protipovodňovým opatřením. 

Synergické a 
antagonické účinky 
opatření 

• Snížení povodňových škoda a zároveň zajištění provozu během povodně 
popřípadě velmi rychlé znovu zprovoznění a zajištění činností spjaté s citlivým 
objektem.  

Strategický dokument 
ano/ne, jaký 

ANO,  
Plány pro zvládání 
povodňových rizik, 
Dokumentace oblastí s 
významným povodňovým 
rizikem 

Podpořeno z OPŽP 2014-
2020 ano/ne 

NE 

Podpořeno z jiného 
zdroje 
ano/ne/jakého? 

NE Předpokládaný žadatel 

• kraje, 

• obce, 

• dobrovolné svazky 
obcí, 

• organizační složky 
státu  

• státní organizace, 

• veřejné výzkumné 
instituce, 

• veřejnoprávní 
instituce, 

• vysoké školy, školy a 
školská zařízení, 

• církve a náboženské 
společnosti a jejich 
svazy, 
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Indikátor pro 
hodnocení op. 

počet objektů 
Odhad absorpční kapacity 
[počet projektů/mil. Kč] 

1 000 objektů / 3 000 mil 
Kč 

Doporučená míra 
podpory [%] 

25-50 
Podmíněno [ano (čím) 
/ne] 

ANO 
Citlivý objekt musí být 
uveden v Dokumentacích 
s významným 
povodňovým rizikem, 
které jsou součástí Plánů 
dílčích povodí 
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5. Změny typů podporovaných opatření 
 

Při posuzování komplexnosti pokrytí celé problematiky ochrany před povodněmi jsme vycházeli 

z Plánu pro zvládání povodňových rizik, kde je systém ochrany před povodněmi rozčleněn do 

následujících oblastí: 

• Prevence rizik 

• Ochrana před ohrožením 

• Připravenost 

• Obnova a poučení 

Bylo zjištěno, že opatření dosud z OPŽP podporovaná, všechny výše uvedené oblasti ne zcela pokrývají. 

Z OPŽP doposud podporované aktivity byly zaměřeny především na studijní a průzkumné aktivity 

(studie odtokových poměrů, příprava podkladů pro stanovení záplavových území) směřující k návrhům 

preventivních investičních opatření.  Dále byly podporovány aktivity podporující operativní činnosti při 

zvládání povodní, a to zhotovování povodňových plánů a budování varovných a výstražných systémů. 

Základní strategií tedy bylo kvantifikovat povodňové ohrožení a snažit se průběh povodní redukovat a 

ohrožená území ochránit. Méně nebo vůbec nebyly podporovány aktivity směřující k mitigaci a 

k vymisťování ohrožených objektů ze záplavových území. 

K posílení výše uvedených oblastí navrhli zpracovatelé následující nové typy podpory hodných 

opatření: 

o Uvolňování území ohrožených povodněmi - povodňové parky  

o Zvyšování odolnosti citlivých objektů před povodněmi. 

Dále považujeme za potřebné posílit informovanost obyvatelstva o povodňovém nebezpečí přímo 

v území, a proto bylo navrženo pro posílení této oblasti následující opatření: 

o Zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku. 

Další, zatím dle názoru zpracovatelů nedostatečně podporovanou, a přitom efektivní a potřebnou ak-

tivitou je podpora opatření, která budou směřovat k možnostem změny využití vodních nádrží ve pro-

spěch retence: 

o Výkup stávajících vodních nádrží a změny jejich využití. 

Nově podporovanou aktivitou by měla být též možnost odstraňovat příčné stavby, které již ztratily 

svůj účel a brání volnému odtoku nebo vzdouvají při povodňových průtocích z koryt vodních toků. 

Pro tento účel bylo navrženo následující opatření: 

o Eliminace vodních děl, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové 

překážky. 

Pro podporu zadržení srážkové vody přímo na začátku odtokového procesu bylo navrženo následující 

opatření: 

o Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích. 

 

V dosud podporovaných opatřeních dle názoru zpracovatelů též nebyla zastoupena možnost podpory 

zajištění vybavení pro krizové složky, zejména pak technické prvky pro dočasné hrazení a ochranu ob-

jektů za povodně vysoušení objektů po povodni apod.: 
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o Zvyšování kapacit reakce obcí na povodně technickými prostředky 

Kromě výše uvedených zcela nových opatření byly u několika dalších opatření navrženy změny v pod-

porovaných aktivitách nebo ve struktuře opatření. Takto byla původně podporovaná aktivita podporu-

jící zpracování studií odtokových poměrů nově rozdělena na dvě opatření, a to zvlášť pro oblast ucele-

ných povodí a pro intravilány měst. Dále byla aktivita určená pro podporu zpracování povodňových 

plánů doplněna i o možnost podpory informační systémů propojujících varovné systémy a povodňové 

plány.  
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6. Doporučení 
 

6.1. Vícezdrojové podpory aktivit  
 

Pokud je preferován přístup, že nejefektivnější formou opatření, jak snižovat dopady extrémních 

hydrologických situací, je prevence, pak sice složitějším řešením, nicméně řešením, které může přinést 

multiplikaci efektů, je komplexní systém opatření. 

Významnou podmínkou úspěšnosti kteréhokoliv dotačního (operačního) programu je výše podpory. 

Nicméně zde neplatí, že nejúspěšnějším programem, tj. i takovým, který zajistí vznik a realizace jen 

těch nejlepších, sofistikovaných řešení, musí být se stoprocentní výší dotační podpory. Naopak podíl 

finanční zainteresovanosti příjemce podpory je významným předpokladem, že celkové finanční zdroje 

budou s vysokou pravděpodobností ve výsledku využity efektivně.  

V rámci ČR existuje řada různě složitých možností, jak zajistit financování nových projektů. Mnohdy 

jejich přednost, to že jsou cíleně zaměřeny na návrhy, realizace konkrétních řešení, konkrétních typů 

opatření (přehlednost a srozumitelnost pro zájemce o podporu, přehlednost a zvládnutelná 

administrace, měřitelnost pokroku v řešení a zejména výsledku atd.), se stává omezením a tedy 

problémem, pokud výsledkem řešení má být zmíněný komplexní systém.   

Někteří poskytovatelé dotací umožní vznik návrhů řešení, tj. studií, jejichž výstupem je komplexní 

návrh. Nicméně realizace pak mnohdy stojí na možnostech zajištění finančních prostředků od 

jednotlivých poskytovatelů, ale mnohdy pouze na jednotlivé prvky sledovaného (původního) 

komplexního systému. Významným nedostatkem takového přístupu je riziko, že výsledek nebude nikdy 

dokončen právě ve své komplexnosti a tedy s očekávanými synergiemi efektů. 

K řešení obdobných situací by mohla přispět možnost kombinovat dotační příspěvky od více 

poskytovatelů na konkrétní, např. jednotlivé prvky systému tak, aby realizace mohly proběhnout v co 

nejkratších termínech. Důležitou podmínkou by nutně byla celková míra finančních prostředků 

poskytnutých formou dotací např. 80 – 90 %. Celkovou výši podpory by například sledoval poskytovatel 

s nejvyšším podílem dotace na uváděný komplexní řešení – projekt. 

V souvislosti s programem OFŽP se nabízí zejména kombinace s dotačními programy v gesci MZe. Kdy 

např. Například v případě OPŽP je akcentován tzv. „přírodě blízký přístup“, či „zelené řešení“ a v rámci 

programů garantovaných MZe jsou podporovány modernizace, rozvoj technických prvků VH 

infrastruktury, které nicméně tvoří v rámci komplexních systémů tzv. kostru klíčových opatření.   

 

6.2. Informace pro hodnocení úspěšnosti podpory opatření 
 

Zpracovatelský tým se pokusil provést v kapitole 3 Analýza programového období 2014 – 2020 analýzu 

úspěšnosti podpory jednotlivých opatření. Vycházel z dat poskytnutých Státním fondem životního 

prostředí. Snahou zpracovatelů této analýzy bylo získat informace typu příkladně následujících typů: 

• Kolik projektů a v jaké celkové finanční podpoře získal tento určitý typ žadatele v jednotlivých 

letech? 
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• Jaký byl rozdíl mezi nabídnutými a vyčerpanými prostředky pro určitý typ projektů pro 

jednotlivé výzvy? 

• Jaké bylo procento odmítnutých projektů pro jednotlivý typ žadatelů a proč? 

… a podobně. 

Takovéto a podobné analýzy nelze z poskytnutých dat provést, neboť atributy, které by takovéto 

dotazy umožnily, předaná databáze neobsahuje. Domníváme se, že by bylo vhodné provést analýzu 

současně používaného datového modelu informací o podporovaných opatření a doplnit ho o atributy 

umožňující provádění výše uvedených analytických kroků. 
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(7) Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, online: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_su-
cho_material.pdf 

(8) Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky: 
http://eagri.cz/public/web/file/365715/Strategie_ochrany_pred_povodnemi.pdf 

(9) Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/strategicke-cile.html 

(10) Plány pro zvládání povodňových rizik 
https://www.mzp.cz/cz/prvni_planovaci_obdobi_povodne 

(11) Kompletní výstupy projektu jsou na  
http://www.vodavkrajine.cz/ 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2020      

Ing. Marek Maťa 

       Koordinátor zpracovatelského týmu 


