
Rámcová východiska pro sestavení nové metodiky (AOPK): 
 
1. 
Oproti výše pojednávanému materiálu by měla být nová metodika podstatně kratší, přehlednější 
a konkrétnější. 
 
2.  
Nutno zřetelně definovat cíle metodiky ve vztahu k předpokládanému zaměření podporovaných 
projektů. Pakliže se má jednat o metodiku návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření 
převážně v zastavěných územích a v jejich blízkosti, jak by odpovídalo očekávané náplni cíle 1.3 
OPŽP 2014+, je zřetelně nutné cíle a zaměření metodiky významně zúžit…. a umožňovat též 
podstatně užší územní záběr konkrétních projektů (spíše počítat s řešeními lokalit nebo dílčích 
úseků vodních toků než s komplexními řešeními dílčích povodí…. jakkoliv ta by byla obecně 
žádoucí).  
 
3. 
V souladu s předcházejícím bodem bude z metodiky nejspíše vypuštěna oblast řešení 
odtokových poměrů a protierozní ochrany v plochách v povodí. (Protierozní ochrana je primárně 
záležitostí obhospodařovatelů ploch, tedy v oblasti dotační podpory zlepšujících opatření náleží 
resortu zemědělství. Zlepšování odtokových poměrů zejména v síti drobných vodních toků v 
plochách povodí spadá primárně pod cíl 4.3 OPŽP 2014+.) Vypuštěny budou záležitosti týkající 
se hospodaření v lesích.  
 
4. 
Bude zřetelně vymezeno, nakolik se má metodika zabývat podporou opatření, zlepšujících stav 
vodních toků a niv ve volné, nezastavěné krajině, nastavení rozmezí působností cílů 1.3 a 4.3 
OPŽP 2014+.  
Nepochybně by nebylo účelné omezovat PBPO dle této metodiky, směřující k cíli 1.3, výhradně 
jenom na opatření charakteru intravilánovcýh revitalizací a intravilánové PPO…….nutno řešit též 
přechodová území mezi zástavbou a volnou krajinou, navíc by nebylo vhodné nějak 
znevýhodňovat či obsahově deformovat věcně přínosné projekty, zahrnující přesahy z jednoho 
typu území do druhého. Nicméně jakési orientační rozhraničení mezi projekty 1.3 a 4.3 je třeba 
vyznačit.   
 
5. 
Projekty, zejména týkající se nezastavěných částí území, je třeba cílit na zlepšování 
morfologického stavu vodních toků. Se zřetelem k omezením kulturní krajiny však nutno brát v 
potaz omezené možnosti přírodně autentických řešení a nechávat prostor využívání opatření 
pragmatičtějšího charakteru (například různé kompromisní, morfologicky nikoliv optimální 
způsoby revitalizace koryt). Tedy mj. neopomíjet, ale zároveň nepřeceňovat morfologickou 
analýzu vodních toků a niv.  
 
6.  
Základním východiskem pro návrhy opatření by měla být praktická inventura vodohospodářských 
a ekologických problémů v území, resp. v dílčím úseku vodního toku. Jde zejména o problémy 
těchto typů: 
• degradace vodních toků mimo zastavěná území technickými úpravami, zrychlení a 
koncentrace odtoků, zhoršení podmínek transformace povodňových vln rozlivem do 
nezastavěných niv atp. 
• nedostatečná průtočná kapacita vodních toků v zastavěných územích (včetně identifikace 
hlavních rizikových bodů – mosty, zúžení zástavbou atp.) a nedostatečný prostor pro dynamickou 
retenci v korytech (=> nepříznivě rychlé povodňové odtoky v korytech v zastavěných územích, 
úseky a objekty působící riziková zpětná povodňová vzdutí) 
• morfologicko – ekologická degradace koryt vodních toků a niv jak ve volné krajině, tak v 
zastavěných územích 



• nevyužití potenciálu říčních území pro plnění přírodních, rekreačních a pobytových funkcí 
ploch obcí a měst (degradované říční území není přiměřeně využito například v soustavě 
intravilánové rekreační zeleně atp.)  
 
7. 
Dalším významným východiskem pro sestavování návrhů musí být analýza proveditelnosti 
různých opatření v daném území. K tomu nutno analyzovat geografické a technické podmínky, 
omezení plynoucí z existence staveb, držby pozemků atp.  
 
8. 
Nutno stanovit kritéria pro hodnocení přínosů projektů. Půjde o kombinaci kritérií s různou mírou 
vyčíslitelnosti, základní rámcový požadavek by měl znít takto: V daných podmínkách provádět 
opatření s optimálním poměrem efektů a nákladů.  
 
Cíl 1.3 nepochybně nevystačí s jednorozměrným hodnocením protipovodňových efektů, jako byl 
počet chráněných trvale bydlících osob v programech protipovodňové prevence MZe. Asi také 
nevystačí jenom s převážně kvalitativním hodnocením zlepšení morfologického a ekologického 
stavu, jaké bude převážně užíváno k posuzování projektů cíle 4.3. (Žádný z dosud nabízených 
postupů číselného - kvantitativního hodnocení v této oblasti neprokázal praktickou použitelnost a 
lze se domnívat, že přípravu cíle 1.3 OPŽP 2014+ by snaha o osvojení nějakého takového 
systému uváděla do zbytečných problémů.) Nutno stanovit vhodnou kombinaci kvalitativního a 
kvantitativního hodnocení efektů. 
 
Přitom je třeba brát v úvahu, že podporu zasluhují projekty s různým poměrem efektů 
hydrotechnických a ekologických…..včetně projektů intravilánových revitalizací, které mohou 
vzhledem k omezujícím prostorovým podmínkám přinášet skromné efekty hydrotechnické, zato 
významné přínosy v oblasti morfologicko-ekologického stavu.  
 
9. 
Při posuzování kvality konkrétního projektu je třeba v rámci možností a přiměřenosti hledat 
absolutní hodnoty efektů (např. zmiňovaný počet ochráněných obyvatel), velmi důležité však je 
hodnotit, jakou měrou konkrétní projekt využívá možností daného místa či říčního úseku.  
 
Nositelé projektů by měli být motivováni k co největší míře využití potenciálu řešeného prostoru, a 
to jak v oblasti průtokových poměrů, tak ekologického stavu. 
 
10. 
Je třeba formulovat doporučení, resp. podmínky pro to, jak v rámci projektů kombinovat přírodě 
blízké a technické prvky řešení. (Většina racionálních projektů PPO bude takto nutně založena.)  
Přijatelný rozsah technických prvků v rámci projektu může být vymezen poměrem jejich nákladů 
vzhledem k nákladům celkovým, resp. k nákladům prvků přírodě blízkých. (Například „větší část 
prvků je přírodě blízkého charakteru“ = náklady technických prvků nepřevyšují 50 % celkových 
realizačních nákladů.)  
 
Nutno formulovat principiální podmínky aplikace technických prvků opatření (podélné ochranné 
hráze a stěny, retenční nádrže a poldry…): 
• Přirozené povodňové rozlivy lze omezovat jenom v nezbytně nutné míře a v rozsahu již 
existující zástavby; omezování rozlivů do nezastavěných ploch není přípustné.  
• Aplikace technických prvků řešení musí být přiměřeně a v rámci možností řešeného 
prostoru vyvažována prvky přírodě blízkými, případně kompenzačními revitalizačními opatřeními. 
• Koryta vodních toků se řešeními posouvají v rámci možností do přírodě blízkého stavu. 
Minimem je přirozeně členité řešení dna koryta, resp. kynety pro běžné průtoky, včetně možnosti 
migrací vodních živočichů.  
• Zátopové plochy retenčních nádrží, tzv. povodňových suchých nádrží a poldrů (postranní 
retenční objekty) se řeší jako přírodě blízké.  


