
PROGRAM
Uvítání 

Představení záměru – aktualizace metodiky:
• důvod vzniku stávající metodiky, současné způsob využívání 
• zdůvodnění, proč MŽP přistupuje k aktualizaci metodiky
• k čemu se bude aktualizovaná metodika využívat
• základní teze aktualizace metodiky 
• informace o zakázce „aktualizace metodiky PBPO“ financované z TA

Prezentace zástupců:
– Ing. Šindlar (ŠINDLAR s.r.o.) 
– Ing. Just, Ing. Franková (AOPK ČR) 
– Ing. Veselý (Povodí Moravy, s.p.) 
– Ing. Lubas (Sweco)

Diskuze



HISTORIE
Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup 
komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí 
přírodě blízkých opatření

• OPŽP 2007 – 2013: podpora PBPO (studie i investice – 1.3.1 a 1.3.2)
• Nutnost jednotného přístupu
• Rozdíl mezi technickými a přírodě blízkými opatřeními

• Věstník MŽP 2008/11 (listopad)



VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ METODIKY
Závazně:
• OPŽP 2007 – 2013, 1.3.1 – Studie proveditelnosti
• Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy 

přírodě blízkými opatřeními v ČR

Obecně:
• Metodické vedení pro návrhy PBPO



PROČ AKTUALIZOVAT?
Rok vydání 2008 – více než 6 let stará
• Nové trendy
• Nové poznatky a zkušenosti díky jejímu uplatňování v praxi
• Nové související metodiky

Obsah metodiky
• Řeší tok i plochu povodí
• Široký záběr problematiky
• Menší míra konkretizace



VYUŽITÍ AKTUALIZOVANÉ METODIKY
Operační program ŽP 2014- 2020
1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

realizace PBPO
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

analýzy, studie

Obecně platná



CÍLE AKTUALIZOVANÉ METODIKY
• Kratší
• Konkrétnější

• Pouze toky a přilehlá niva
• Vypustí se řešení v ploše povodí
• zohlednit PBPO v intravilánu

• Stanovení přínosů projektů
• Analýza proveditelnosti

• Implementace metodik vzniklých v mezidobí



ZAKÁZKA AKTUALIZACE METODIKY
Aktualizace bude financována z OPŽP z PO 7 Technická pomoc
Předpokládané výdaje cca 600 000 Kč

Očekávané plnění:
Rešerše aktuálních metodik a postupů
Porovnání používaných metodik s metodikou OOV
Oslovení odborných institucí
Úprava metodiky
Revize souvisejících metodik
Certifikace metodiky


