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Aktualizováno (prosinec, 2018) 



1. Úvod 

 

Vymezení území s významným povodňovým rizikem je nezbytné pro implementaci Směrnice 

2007/60/EC a to i pro zvláštní povodně. Zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem 

před zvláštní povodní je řešen Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí 

14/2005. 

 

2. Vymezení pojmů 

 

Zvláštní povodeň – povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla 

vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu (dále jen „vodní dílo“), nebo nouzovým řešením 

kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na 

území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní5 podle 

charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla: 

 a) zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla, 

 b) zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a 

  výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody), 

 c) zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění 

vody z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení 

bezpečnostních a výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze 

vodního díla.  

Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek teroristické anebo vojenské činnosti. 

 

Průtoková (průlomová) vlna při zvláštní povodni – vyvolává prudké zvýšení průtoků a 

vodních stavů a je charakteristická vysokou rychlostí (až 50 km/hod.), značnými destrukčními 

účinky (ničení mostů, železnic, cest, budov, ochranných hrází), extrémními průtoky 

(významně převyšují hodnoty tzv. stoleté povodně), ohrožením rozsáhlých území (významně 

přesahuje vymezená záplavová území při přirozených povodních), vysokou pravděpodobností 

ohrožení lidských životů a majetku v zasaženém území. Graficky se vyjadřuje v podobě 

hydrogramu ve vybraném profilu vodního toku. 

 

Území ohrožené zvláštní povodní – území, které může být při vzniku zvláštní povodně 

zaplaveno vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku 

končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku 

přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100), který vymezuje záplavové území. Na 

úseku toku pod tímto území se postupuje podle územně příslušného povodňového plánu. 

Rozsah území ohroženého zvláštní povodní se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým 

zákonem. 

 

Technickobezpečnostní dohled (TBD) – odborná činnost ke zjištění technického stavu 

vodního díla z hlediska jeho bezpečnosti, stability, možných příčin poruch a návrhu opatření k 

nápravě. Provádí se zejména pozorováním vodního díla, měřením jeho deformací se 

zpracováním a hodnocením výsledků ve vztahu k předem určeným mezním hodnotám nebo 

kritickým hodnotám, předpokladům stanovených projektem, poznatkům z výstavby, 

technickobezpečnostních prohlídek a dosavadního provozu vodního díla. Z hlediska 

technickobezpečnostního dohledu se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie podle rizika 

ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení 

funkcí a užitků ve veřejném zájmu (§61 vodního zákona). 

 



Stupně povodňové aktivity (SPA) z hlediska bezpečnosti vodního díla – vyjadřují míru 

povodňového nebezpečí vázaného na mezní nebo kritické hodnoty z hlediska bezpečnosti, 

stability a možných poruch a havárií vodních děl. 

 

Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (dále jen „Plán“) – je 

operačním plánem, respektive souborem dokumentů, které obsahují způsob zajištění včasných 

a spolehlivých informací o možnosti vzniku a vývoji zvláštní povodně na vybraném vodním 

díle, vymezení území ohroženého zvláštní povodní a jeho vyznačení do mapových podkladů, 

možnosti ovlivnění odtokového režimu, zajištění včasné aktivizace povodňových a krizových 

orgánů, přípravu a organizaci povodňových zabezpečovacích prací a povodňových 

záchranných prací na ohroženém území zvláštní povodní. Plán se zpracovává pro vodní díla I. 

až III. kategorie, která vzdouvají a akumulují vodu, a pro území ohrožené zvláštní povodní 

jako samostatný dokument. Výpočet parametrů zvláštních povodní, stanovení rozsahu 

ohroženého území a jeho zobrazení v mapě 1:10000 zabezpečuje vlastník (správce) vodního 

díla. 

 

3. Vymezení území s významným povodňovým rizikem zvláštní povodně 

V rámci předběžného hodnocení povodňového rizika budou jako možné zdroje potencionálně 

významného povodňového rizika uvažována všechna vodní díla I. a II. kategorie, která 

vzdouvají a akumulují vodu a mohou vyvolat zvláštní povodně (aktualizovaný seznam  je 

dostupný na http://eagri.cz/public/web/mze/voda/technickobezpecnostni-dohled/seznam-

vodnich-del-i-iii-kategorie-tbd/). 

 

4. Ostatní 

Zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní je popsáno v 

Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí 14/2005. Postup zpracování plánu řídí 

bezpečnostní rada kraje, jeho rozpracování pro správní obvod obce pak bezpečnostní rada 

určené obce. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními 

povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.  

Zpracování krizového plánu a nakládání s krizovým plánem s hlediska jeho zveřejňování se 

řídí zákonem o krizovém řízení (240/2000 Sb.) v platném znění. 
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