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Informační toky 

Tato prezentace se nezabývá využíváním technických prostředků, je 
zaměřena na problémy při: 

 

- předpovědní a hlásné povodňové službě 

 

- hlásné povodňové službě 

 



Předpovědní a hlásná povodňová služba 

Předpovědní a hlásná povodňová služba byla prováděna přesně v souladu s   
§ 73, odst. 1 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. 

 

 

 

S průnikem předávaných informací nebyl za povodně v červnu 2013 
zaznamenán problém. 



Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová služba, prováděná v souladu s § 73, odst. 2 zákona 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů: 

 

- nebyla městskými částmi a městskými částmi stanovenými Statutem hl. m.         
Prahy prováděna, 

 

- došlo ke sporům ve výkladu zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, 

 

- městské části a městské části stanovené Statutem hl. m. Prahy prosazovaly 
názor, že ustanovení § 77 odst. 2 a odst. 3 se nevztahují na celou Hlavu IX, 
ale právě pouze na tento paragraf. Argumentace byla směřována k tomu, že 
hlavní město Praha je i obec.  

 

 

 

 



Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová služba, prováděná v souladu s § 73, odst. 3 zákona 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů: 

 

- Lesy hl. m. Prahy, jako správce drobných vodních toků v hl. m. Praze, se 
pokusily oznámit nebezpečí zvláštní povodně na vodním toku Botič, vzniklé 
mimořádnou manipulací na vodním díle Hostivař městským částem pod tímto 
vodním dílem. 

 

- Po nezdaru oznámily toto nebezpečí na OS KŠ HMP. 

 

- OS KŠ HMP provedlo vyrozumění dotčených městských částí. 

 

- V tomto duchu se po té odehrávala veškerá komunikace po celou dobu 
trvání povodně. 

 



Proč nezafungovala  hlásná povodňová služba 

1. Obtížnost vyrozumění některých členů povodňových orgánů správcem toku 

 - Správce toku má kontakty pouze na vybrané funkcionáře 

 - OS KŠ využilo i jiných funkcionářů k předání zprávy 

 

2. Špatný výklad zákona 254/2001 Sb., o vodách povodňovými orgány 
městských částí. 

 - tuto službu za povodně suplovalo OS KŠ HMP 

 

 



Opatření po povodni 

1. Vyžádání právního stanoviska k postavení městských částí podle vodního 
 zákona a Statutu HMP u odboru LEG MHMP 

 

2. Zajištění právního výkladu MŽP k postavení městských částí podle vodního 
 zákona a Statutu HMP. 

 

3. Uspořádání čtyř pracovních setkání se starosty městských částí a 
 tajemníků úřadů městských částí 

 

4. Přesné stanovení toků informací při řešení dalších povodňových situací v 
 hl. m. Praze. 

 

 



ad 1)   Stanovisko odboru LEG MHMP 

  (výňatek) 



ad 2)  Právní výklad MŽP 

 

 



ad 4)  Informační toky v hl. m. Praze 

 

 

Informování předsedy a členů povodňové komise hl. m. Prahy, povodňového 
orgánu Středočeského kraje a dalších složek a organizací, podílejících se na 
řešení povodňové situace Operačním střediskem HMP: 
 
-Informování primátora a povodňové komise hl. m. Prahy je prováděno 
výhradně OS KŠ hl. m. Prahy, všemi dostupnými komunikačními prostředky, 
zpravidla telefonem nebo SMS zprávou.  
 
-Informování starostů městských částí hl. m. Prahy (1 – 22) je prováděno 
výhradně OS KŠ hl. m. Prahy, všemi dostupnými komunikačními prostředky, 
zpravidla SMS zprávou.  
 
-Informování dalších složek a organizací, podílejících se na řešení povodňové 
situace je prováděno výhradně OS KŠ hl. m. Prahy, všemi dostupnými 
komunikačními prostředky, zpravidla SMS zprávou.  
 
Pořadí vyrozumění - viz schéma spojení. 
 
 



ad 4)  Informační toky v hl. m. Praze 

 

 

Způsob informování předsedy a členů povodňové komise hl. m. Prahy, 
povodňového orgánu Středočeského kraje a dalších složek a organizací, 
podílejících se na řešení povodňové situace Operačním střediskem HMP: 
 
Informování primátora a povodňové komise hl. m. Prahy je prováděno 
výhradně OS KŠ hl. m. Prahy, všemi dostupnými komunikačními prostředky, 
zpravidla telefonem nebo SMS zprávou.  
 
Informování starostů městských částí hl. m. Prahy (1 – 22) je prováděno 
výhradně OS KŠ hl. m. Prahy, všemi dostupnými komunikačními prostředky, 
zpravidla SMS zprávou.  
 
Informování dalších složek a organizací, podílejících se na řešení povodňové 
situace je prováděno výhradně OS KŠ hl. m. Prahy, všemi dostupnými 
komunikačními prostředky, zpravidla SMS zprávou.  
 
Pořadí vyrozumění - viz schéma spojení. 
 
 



ad 4)  Informační toky v hl. m. Praze 

 

 

Skupina pro vyrozumění za povodně – „skupina VODA“ 
 

-členové PK HMP, členové PS PK HMP, členové KŠ HMP, hejtman Středočeského kraje, 
ved. odd. pro řízení MÚ Středočeského kraje 
 
-skupina vedení MČ určených Statutem HMP (Praha 1 - 22) 
(starostové, tajemníci, a ved. prac. KŘ MČ + osoby dle požadavků MČ) 

  
- skupina MČ ohrožená povodní na Vltavě a Berounce (mimo MČ určených Statutem) 
(starostové a tajemníci -Troja, Zbraslav, V.Chuchle, Lipence, Suchdol) 
 

-ředitelé odborů MHMP  
(BKR, DOP, ŽP, Zdrav, MZO, LEG) 
 

-operační střediska složek ZBS HMP 
(KŘ P HMP,, HZS HMP,ZZS HMP a dále MP HMP, OS SS HMP) 
 

Centrální dispečinky 
(PVK, PVS, PRE, TSK, Státní plavební správa Praha, DP, Pražská teplárenská, Pražská plynárenská, 

Kolektory Praha, Eltodo, Smíchovský pivovar, ZOO Praha)  
 
Další složky 
Úřad vlády ČR, Společné informační centrum MO ČR, starosta obce Černošice (pouze 
dosažení SPA) 



D Ě K U J I   Z A   P O Z O R N O S T 


