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Komu je metodika určena?

• aktivity financované z OPŽP (SFŽP)
• dotační programy MZE ?
• vlastní aktivity MŽP
• navazující legislativa



Základní členění studií zpracovaných v rámci končícího běhu OPŽP

• koncepční velkoplošné studie (cca 100-vky km, členění dle morfologických

charakteristik, výsledkem, 1D informace – linie)

• studie proveditelnosti PBPPO – správce toku (cca 10-ky km, návrh do

úrovně map KN, projednání s vlastníky , 2D informace – plochy, vodohospodářsky významné
toky, vazba na krajské územně plánovací dokumentace)

• studie proveditelnosti PBPPO – obce (cca 1 až 10-ky km, návrh do úrovně

map KN, projednání s vlastníky , 2D informace – plochy, výrazná vazba na řešení plochy
povodí – lokální povodně, vazba na územní plán)

• studie proveditelnosti PBPPO – NGO atd. (kombinuji obě možnosti, důraz

na morfologii)
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Rozdílný charakter přírodě blízkých protierozních a přírodě blízkých 
protipovodňových opatření:

Protierozní:
• Úzká vazba mezi vlastníkem (uživatelem) pozemků
• Přímý, dobře kvantifikovatelný přínos pro vlastníka(uživatele) pozemků
• Splnění stanovených limitů, je možné stanovit pro každou lokalitu
• Opatření je možné realizovat samostatně bez celkové koncepce 
• Z hlediska retence je výrazný lokální dopad
• Správce toku nemůže ovlivnit realizaci opatření

Protipovodňové:
• Většina dotčených vlastníku nemá vazbu na předmět řešení
• Přínosy opatření se projeví většinou mimo plochu řešení (jiný pozemek, obec, kraj)
• Význam retence je spíše kumulativní a dopad je nutno vztahovat k velkým úsekům toku
• Ne všechny přínosy opatření jde jasně kvantifikovat
• Opatření většinou přímo souvisí s výkonem správy toku nebo povodí
• Řešení představuje zásadní změnu stávajícího systému a praxe
• Dílčí opatření je možné realizovat jen na základě existující dlouhodobé koncepce
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Koncepční velkoplošné studie
Konkrétní lokality pro zpracovaní studií proveditelnosti jsou vybírány na základě aktuálních 
provozních požadavku a známých problému a na základě opatření Plánu oblasti povodí

Příklad vyhledávací studie 
zadané Povodím Moravy, s.p.

• zpracováno 490 km toku
• výsledky studie jsou 
prezentovány ve volně 
přístupném prostředí 
GoogleEarth
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Motivace správce toku pro navrhování přírodě blízkých protipovodňových 
opatření:

• Snížení náročnosti údržby vodního toku
• Zjednodušení systému povodňové ochrany
• Řešení opakujících se „závad“ na vodním toku přírodě blízkým způsobem
• Řešení ledových jevů
• Stanovení vlivu povodňové ochrany sídel technickými opatřeními na kulminaci 
průtoků
• Obnovení přírodě blízké morfologie říčního koryta – dosažení dobrého stavu vodních 
útvarů
• Správce povodí - rovnováha technických a přírodě blízkých opatření, kompenzace 
opatření urychlujících odtok retencí v nivě.
• Podklady pro vyjadřovací činnost a jednání
• Návrhy realizovatelné čí prosaditelné správcem toku
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Studie proveditelnosti PBPO – správce toku

- Zpracováno 24 studií proveditelnosti
- Postupná optimalizace a standardizace obsahu a postupu

- Ukázka některých příloh
- „Rozpory“ s metodikou
- Neřešené problémy
- Koncepční návrhy a 
doporučení
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Příklad standardního výstupu projektu: vývojové schéma biotopů

• Názornou formou ukazuje změny sloužení a struktury biotopů údolní nivy.
• Srovnává stav před realizaci, stav těsně po provedené revitalizaci a cílový stav vytvořený 
dlouhodobým působením řeky
• pro svojí názornost je tato příloha velmi užitečná při projednávání s veřejností
• iniciační stav
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Příklad standardního výstupu projektu: nakládaní s povodňovými průtoky

• ukazuje kompenzaci ochráněných ploch zástavby zvýšením retence ve volné krajině
• modrá - původní rozsah zátopy, žlutá – plocha zástavby vyloučená z inundace, červená –
optimalizace nebo intenzifikace využití stávající plochy zátopy ve volné krajině, nebo území 
nově zatápěné
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Příklad standardního výstupu projektu: projednání s vlastníky „semafor“

• zelená souhlas, oranžová souhlas s podmínkou a červená nesouhlas
• prvotní vyhodnocení „nálady“ vlastníku, projednání v rámci studie proveditelnosti 
ulehčuje následné projednání při realizaci.
• uvedené příklady ukazují, že procento nesouhlasu může být značné 
• vlastnické vztahy k pozemkům jsou základním problémem PBPO
• východiskem je etapizace a využití nástrojů územního plánování, ale i změna legislativy
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Etapizace plánu opatření

• studie PBPO je dlouhodobá koncepce, kterou je nutné postupně realizovat
• krátkodobá – úroveň projednání umožňuje bezprostředně navázat s dalším stupněm 
projektové přípravy
• střednědobé – pro pokračovaní jsou nutná další jednaní  a vyřešení otázek
• dlouhodobá – obtížně projednatelná opatření, pro jejich prosazení je nutné dlouhodobé 
systematické využití nástrojů územního plánování.
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„Rozpory“ s metodikou

• Odtokové poměry (nelze použít CN křivky, vždy ČHMÚ, zásadní zkresleni retence) 
• Vyjádření míry protipovodňového ohrožení (vždy na základě platných záplavových území)
• Stanovení priorit řešení (vliv na morfologii, vliv na povodňovou ochranu, projednatelnost

– vazba na etapizaci)
• Harmonizace navržených opatření  (nesouvisí s PBPO, snad vazba na MZe?)
• Dobrý hydromorfologický stav (co silně ovlivněné útvary?, u kratších úseků zavádějící)
• Matematický model (není možné určit konkrétní model, 1D (2D) model stávajícího stavu 

verifikovaný na záplavové území, model návrhového stavu ve variantách)
• Obecně mnohdy nejasná pravidla či postupy
• Někdy příliš svazující „teoretické“ řešení nerespektující reálnou situaci
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Koncepční návrhy a doporučení

• Tištěná i elektronická verze dokumentace (pdf a zdroj)
• Zkrácená verze - shrnutí dokumentace
• Projednání s vlastníky pomocí opakovaného obeslání a veřejných prezentací
• Akceptace míry „nedohledaných“ vlastníků
• Důraz na vizualizaci
• Vazba na krajské plánovací dokumentace
• Generalizace studie
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Nástroje územního plánování

• „generalizace“ studií proveditelnosti do 6 kategorií veřejně prospěšných opatření (viz 
legenda)
• uplatnění návrhů do komplexních pozemkových úprav a územních plánů obcí v rámci 
vyjadřovací činnosti (okamžité řešení)
• uplatnění studii proveditelnosti do krajských Zásad územního rozvoje a do Územně 
analytických podkladů (cílové řešení)
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Neřešené problémy

• Sdílení výsledků studií
• Zastarávaní podkladu příliš rozsáhlých studií
• Území určená k rozlivu vod

• Majetkoprávní a ekonomické vazby

• Zbytková cena majetku
• Velký rozsah neinvestičních prostředků
• Výkupy pozemků
• Vznik neupraveného toku
• Možnost vytváření „zbytkových“ staveb
• Následné náklady (údržba, náhrady)
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Závěr - přínosy
• Studie zajišťují naplnění požadavku Plánu oblasti povodí, respektive ověřují 

proveditelnost úkolů závazné části Plánů a  naplňovaní implementace směrnice Evropské 
unie o vodní politice v právním řádu České republiky, 

• jsou podkladem pro vyjadřovací činnost a napomáhají dosažení dobrého stavu vodních 
útvarů,

• jsou příkladem kompenzace technických protipovodňových opatření v zájmu vyvážení 
dopadu na retenci vody v povodí.

• Zpracování studií proveditelnosti se Povodí Moravy, s.p. věnuje dlouhodobě. V měřítku 
České republiky představuje tato koncepce významné pilotní řešení.

• Metodika a návrhy studií proveditelnosti jsou plně kompatibilní se zásadami rozvoje 
státního podniku Povodí Moravy pro období 2015-2017. 

• Ve fyzikálně-geomorfologických podmínkách povodí Moravy představuje koncepce 
přírodě blízkých protipovodňových opatření zásadní příspěvek k dosažení trvale 
udržitelného vodního hospodářství. 
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Závěr – shrnutí doporučení

• Metodicky oddělit přírodě blízká protipovodňová opatření a opatření v ploše povodí
• Definovat stupně podrobnosti a typ zpracovávaných materiálů
• V budoucnu se soustředit zejména na podrobné studie směřující k zadání DUR
• Zajistit PBPO obdobné podmínky využití státních pozemku jako USES
• Hledat průniky metodiky s legislativou
• Řešit majetkoprávní problematiku
• Využít „zpětnou vazbu“ zpracovaných studií
• Zavést standarty umožňující sdílení informací
• Zavést povinnost a způsob předávání informací
• Definovat vazbu na nástroje územního plánování
• Definovat rozdíl území určeného k řízenému rozlivu vod / obnovení přirozeného rozlivu

v nivě



Děkujeme

za pozornost.
Ing. David Veselý

T +420 541 637 278
M +420 724 230 596
E   vesely@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p., ředitelství podniku
Dřevařská 11, 602 00 Brno


