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Povodňová ochrana a prevence v ČR

Strategie ochrany před povodněmi v ČR (2000, 
2007, 2010)

Plán hlavních povodí ČR

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ustavující rámec pro činnost 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik



Cíle Koncepce

1. Vyhodnocení 
povodňových rizik

2. Metodické řešení PPO,  
systémový přístup v 
dlouhodobém výhledu

3. Zajištění financování po 
roce 2013



1. Vyhodnocení povodňových rizik

A. Vymezení zájmových oblastí a jejich povodí

Úkoly MŽP

A/2 Vymezit oblasti s významným 
povodňovým rizikem

A/3 V oblastech ad A/2 stanovit 
zdrojová území s vysokými specifickými 
odtoky, významným erozním smyvem a 
území s potenciální retenční kapacitou 

Plnění úkolů

Plní se (12/2011)

Strategie ochrany před 
negativními dopady povodní a 
erozními jevy přírodě blízkými 
opatřeními v České republiceúzemí s potenciální retenční kapacitou 

včetně kvantifikace

A/5 Analýza odvodnění lesních pozemků 
včetně návrhů na odstranění jeho 

negativního účinku

A/6 Zpracování map povodňového 
nebezpečí a map povodňových rizik

opatřeními v České republice
OPŽP – VÚV TGM, MŽP (12/2012)

Plní se (12/2013)

Příprava projektu (12/2013)



Plánování v ochraně před povodněmi
6 – letý cyklus plánování  (2009 – 2015)

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a 
vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

Mapování povodňového nebezpečí a rizik 

2011

2013 Mapování povodňového nebezpečí a rizik 
ve vymezených oblastech

Plány pro zvládání povodňových rizik
pro vymezené oblasti

2015

2013



2. Metodické řešení PPO, systémový přístup 

B. Uplatnění podpor v zájmových oblastech

Úkoly MŽP

B/1 Upravit priority pro výběr příjemců 
finančních podpor MŽP ve vymezených 
územích A/3, A/4 s efektem pro PO a 

optimalizace vod. režimu krajiny

B/3 V rámci příprav podpor po roce 2013 
zvýšit zaměření environmentálních podpor 

(zatravňování nejzranitelnějších lokalit, 

Plnění úkolů

Strategie ochrany před 
negativními dopady povodní a 
erozními jevy přírodě blízkými 

opatřeními v ČR (OPŽP)

Obecná podpora envi
opatřenízvýšit zaměření environmentálních podpor 

(zatravňování nejzranitelnějších lokalit, 
povinnost protierozní opatření, podpora 

infiltrace…)



Strategie ochrany před negativními dopady povodní a 
erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR (OPŽP)

Kategorizace povodí 
s naléhavostí řešení

Prioritní oblasti



Komplex opatření v povodí

Opatření na tocích a v 
nivách

Opatření v ploše 
povodí

Úpravy 
toků a niv

Průlehy a 
meze

Stabilizace 
odtoku

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a 
v ploše povodí (OPŽP)

Retenční 
prostory pro 
přirozený a 
řízený rozliv

Opatření v 
lesích – těžebně 
dopravní eroze

odtoku

Zatravňování

Pěstování 
vhodných kultur



2. Systémový přístup, 3. Zajištění financování

C. Příprava ekonomických, organizačních a legislativních nástrojů

Úkoly MŽP

C/1 Analýza možností financování PPO mimo 
státní rozpočet 

C/2 Zajištění dostatečného množství státní 
půdy pro realizaci PPO včetně pozemkových 

úprav s vodohospod. a protierozními 
opatřeními

Plnění úkolů

C/4 Analýza a návrh finanční spoluúčasti 

Příprava projektu, který má 
definovat pozemky vhodné k 

realizaci/ke směně

12/2011

C/4 Analýza a návrh finanční spoluúčasti 
přímo chráněných subjektů, obcí, krajů a 

státu na investičních a provozních nákladech 
ochranných opatření

C/5 Vytvoření motivačních nástrojů pro 
snížení urbanizace na území vymezeném v 

rámci plnění úkolů A/2 a A/6

C/7 Příprava věcného záměru novely 
Vodního zákona, který zavede ekonomické 

nástroje pro posílení finančních zdrojů na PO

Novela zákona č. 
254/2001 Sb. (5/2010)

12/2012

12/2012



2. Metodické řešení PO, systémový přístup

D. Preventivní protipovodňová strukturální opatření

Úkoly MŽP
D/1 Analýza dosud realizovaných opatření a 
návrh nové metodiky návrhu preventivních 
protipovodňových strukturálních opatření a 

jejich posuzování

D/2 Zohlednění dopadu klimat. změny a 
potřeby řešení problematiky povodní a sucha 

jako komplexu při navrhování PPO 

Plnění úkolů

Strategie ochrany 
před negativními dopady 
povodní a erozními jevy 

přírodě blízkými 
opatřeními v ČR (OPŽP)

Oblast podpory 1.3 
D/3 Zpracování návrhů variant komplexních 

řešení s využitím technických a PBPO pro 
vymezená povodí

D/5 Zpracování konečných plánů pro 
zvládání povodňových rizik a jejich schválení

D/4 Zpracování návrhů plánů pro zvládání 
povodňových rizik a předložení veřejnosti k 

diskuzi

Oblast podpory 1.3 
Omezování rizika povodní 

(OPŽP)

Plní se (12/2014)

Plní se (12/2015)



2. Systémový přístup v dlouhodobém výhledu

E. Příprava informačních nástrojů pro komunikaci s veřejností

Úkoly MŽP

E/1 Zpracování komunikační strategie 
zaměřené na osvětovou, vzdělávací 
činnost a komunikaci s veřejností

Plnění úkolů

Propagace PBPO na území 
ČR (2011/2012) 

(OPŽP)



Zajištění financování po roce 2013

• Současné programy založeny na evropských 
finančních zdrojích (zajištění do konce 2013) 

• Musí nutně navázat další etapa (systémový 
přístup) 

• Státní rozpočet vs. jiné diverzifikované finanční 
zdroje:

Změny ve zpoplatnění odběrů Změny ve zpoplatnění odběrů 
podzemních vod

Navýšení plateb za odběry 
povrchových vod

Stanovení priorit protipovodňové 
ochrany

Příp. zpoplatnění energetického 
potenciálu, finanční spoluúčast 
(viz úkol C/4)



Děkuji za pozornost


