
Záznam z platformy k aktualizaci metodiky odboru ochrany vod, která 

stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany 

pomocí přírodě blízkých opatření 
 

Místo a den: Ministerstvo životního prostředí, 18. 2. 2015 

 

Přítomni: Ing. Nistler, Mgr. Ing. Tejkalová, Ing. Marták, Ing. Reidinger, Ing. Čermáková, 

RNDr. Horecký, Ph.D., Ing. Havelková, Mgr. Štěpánková, Ph.D., Ing. Just, Ing. Franková, Ing. Křovák, 

prof. Šlezingr, Ing. Kladivo, Ing. Cidlinský, Ing. Veselý, Ing. Foltýn, Doc. Fošumpaur, Ing. Vokurka, 

Ph.D., Ing. Šindlar, Mgr. Birklen, Ing. Hrnčiřík, Ing. Lubas, Ing. Pavlas, RNDr. Novák, Ing. Beneš, 

Ing. Dolejský, Ph.D., Ing. Slezáková, Ing. Mgr. Pravec, Ing. Chotěbor, Ing. Chládek, Mgr. Zapletal, 

Ing. Peštová, Ph.D., Ing. Mana 

 

Program:  1. Uvítání účastníků ŘO OOV 

 2. Představení záměru – aktualizace metodiky (moderátor Tejkalová): 

  2.1  Důvod vzniku stávající metodiky, současné způsob využívání  

  2.2. Zdůvodnění, proč MŽP přistupuje k aktualizaci metodiky 

  2.3  K čemu se má aktualizovaná metodika využívat 

  2.4  Základní teze aktualizace metodiky  

  2.5  Informace o zakázce „aktualizace metodiky PBPO“ financované z TA 

 3. Prezentace zástupců: 

Ing. Šindlar (ŠINDLAR s.r.o.) – stručné představení současné metodiky z pohledu 

jejího zpracovatele 

Ing. Veselý (Povodí Moravy, s.p.) - metodika z pohledu správce vodních toků a 

povodí, její praktičnost při využití v praxi 

Ing. Lubas (Sweco) – využitelnost současné metodiky z pohledu projektanta a její 

nedostatky vzhledem k v současnosti zpracovávanému projektu VÚV „Strategii 

ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými 

opatřeními v ČR“ 

Ing. Just, Ing. Franková (AOPK ČR) - současná metodika z pohledu ochrany přírody, 

její hlavní nedostatky 

 4. Diskuze:  

  nedostatky současné metodiky 

  návrhy na aktualizaci metodiky 

 

Průběh jednání:  

Prezentace MŽP (Ing. Čermáková): Metodika byla původně určena hlavně pro studie podpořené 

v rámci OPŽP, oblasti podpory 1.3.1. Vzhledem k tomu, že je více než 6 let stará, nereflektuje 

metodiky vydané po roce 2008. V aktualizované metodice by se cílilo pouze na toky a přilehlou nivu, 

metodika by měla být kratší, ale zároveň konkrétnější. 

Prezentace Ing. Šindlar (ŠINDLAR s.r.o.): Rozdíl mezi metodikou 2008 („velkou“) a zjednodušenou 

metodikou („malou“) – malá metodika hodnotí vliv opatření na hydromorfologický stav vod, velká 

metodika nejen hodnotí, ale obsahuje i katalog PBPO a vyhodnocení efektivity. Byly představeny 

konkrétní vstupy a výstupy při práci s „velkou“ metodikou. Hlavními přínosy metodiky jsou určení 



referenčního stavu, návrh parametrů projektu, konstruktivní řešení konfliktů technických a přírodě 

blízkých opatření. Doporučení pro aktualizaci:  

 Neměnit vnitřní nástroje a vztahy v metodikách (25 let verifikací v ČR a zahraničí) 

 Do stávající metodiky doplnit vazby na hydrotechnické posouzení efektů 1D a 2D modely a 

výpočty transformačních účinků nádrží 

 Doplnit požadavky na podrobnou GMF analýzu pro stanovení plné škály projektových 

parametrů pro projekty PBPO na tocích a v nivách 

 Pracovat s analýzou korytotvorných procesů při renaturacích vodních toků v opatřeních 1. dle 

katalogu, stanovit cíl provozně bezúdržbových úseků toků  

 Použít výpočet efektivity vynakládaných prostředků pro stanovení výše podpory 

 Použít metodiku pro komplexní hodnocení HMF složky vod ve vodopisné síti 

Prezentace Ing. Veselý (Povodí Moravy, s.p.): V rámci OPŽP 2007-2014 se podpořily studie koncepční 

velkoplošné, studie proveditelnosti PBPO od správců toků (více katastrů, obvykle ucelené celky), 

studie proveditelnosti PBPO obcí (na území katastrů, roztříštěné celky, vazba na lokální povodně), 

studie proveditelnosti PBPO neziskových organizací (obvykle kladou důraz na morfologii). Motivace 

pro realizaci PEO a PPO vlastníky je minimální. PEO motivuje přímo vlastníka ohroženého pozemku, 

ovšem PPO má vliv na pozemky ležící níže a pro vlastníka nepřináší žádný přínos. PMO zpracovalo 

celkem 24 studií, ve kterých používali zejména „malou“ metodiku, „velká“ metodika v katalogu 

opatření nezahrnuje např. „ponechání aktuálního stavu, který se bude dále vyvíjet díky vlastní energií 

toku“. Výstupem studií PMO, který neobsahuje metodika, je často přehledná mapa zahrnující 

opatření, která přinesou potřebný protipovodňový efekt a která je nutné realizovat z důvodu 

kompenzace (chcete-li toto, pak musíte přistoupit na toto). Základní rozpory přístupů PMO a 

metodiky jsou: 

 Odtokové poměry (nelze použít CN křivky, vždy ČHMÚ, zásadní zkresleni retence)  

 Vyjádření míry povodňového 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 

Doporučení pro aktualizovanou metodiku: 

 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 PBPPO obdobné podmínky využití státních pozemku jako ÚSES 

 Hledat průniky metodiky s legislativou 

 Řešit majetkoprávní problematiku 

 Využít „zpětnou vazbu“ zpracovaných studií 

  Zavést standardy 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 

Prezentace Ing. Lubas (Sweco Hydroprojekt a.s.): Zástupce z projekční kanceláře, která projektuje 

PBPO, představil základní zkušenosti s metodikou a rámcově představil práci na Strategii ochrany 

před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v ČR. Práce na Strategii 

jsou prováděny v souladu s metodikou MŽP, v některých bodech je ale nutné postupy uzpůsobit 

zvolenému plošnému měřítku tak, aby byly proveditelné. V rámci zpracování strategie se ukázal jako 

nejednoznačně uchopitelný katalog opatření část c. opatření na tocích a v nivě včetně zastavěného 

území – v rámci dílčích interních metodických postupů bylo nutné jednotlivá opatření v katalogu 

podrobněji specifikovat tak, aby byla dílčími zpracovateli studie interpretován shodně. Katalog bylo 

navíc nutné rozšířit o další body (nad rámec opatření 1-6) tak, aby nezůstaly úseky toků bez 

navrhovaných opatření. Např. bylo doplněno opatření týkající se vodních nádrží na tocích.  

Metodika nejasně vede projektanta při návrzích pouze na vodních tocích. Není zřejmé, které body 

metodiky jsou pro plochu povodí a které pro vodní toky. Jako podnět k aktualizaci navrhuje, aby 

aktualizovaná metodika podrobněji specifikovala obsah jednotlivých typů studií, případně 

projektových dokumentací, včetně ukázky vzorového řešení (obsah, podrobnost, grafické 

zpracování…). Dále by bylo vhodné zpracovat přílohu, která bude sloužit jako podklad pro zpracování 

opatření do územně plánovacích dokumentací nebo územně analytických podkladů. 

„Malá“ metodika je dobře využitelná jak pro velká území, tak pro dílčí úseky toků. Je ke zvážení zda 

má mít při hodnocení významně negativní vliv vzdutí na výsledek hodnocení. Problémem se ukazuje 

hodnocení širokých niv, kdy opatření v meandrovém pásu jsou vzhledem k celkové šířce nivy 

hodnocena jako nedostatečná. 

V rámci stanovení geomorfologického typu toku je třeba zadat hodnotu Qa. U některých toků se 

může jednat o hodnotu ovlivněnou vodohospodářskými stavbami výše na toku, což může negativně 

ovlivnit výsledek analýzy (respektive výsledný typ se nemusí shodovat s přirozeným typem, ale bude 

odpovídat typu poplatnému novým okrajovým podmínkám). 

Metodika neřeší problém projednávání s vlastníky, nestanovuje žádný postup. Samotná PPO a PEO 

nejsou dostatečným motivačním faktorem pro vlastníky pozemků. Metodika se nedostatečně váže na 

dotační tituly MZe. 

Prezentace Ing. Just a Ing. Franková (AOPK ČR): Současná studie řeší přístup ke zpracování studií 

podpořených z 1.3.1 v OPŽP s vazbou na Rámcovou směrnici o vodách. Z tohoto důvodu původně 

vznikala, ale ve výsledku ve Věstníku MŽP vyšla metodika, která obsahuje pouze „výpisky“, které 

odkazují na další materiály. Aktualizovaná metodika by měla řešit konkrétní PBPO, nejen studie, ale i 

investice. Je třeba vytvořit vějíř opatření, co lze podporovat a co ne. S čímž souvisí otázka, zda 

metodika bude v rámci nového OPŽP využívána pouze pro PO 1 nebo i PO 4. Není účelné vyloučit cíle 

PO 4 z metodiky, protože se budou vyskytovat projekty kombinující prvky z PO1 a PO4. 

Současnou metodiku nelze aplikovat na investiční akce, metodika odkazuje na jiné materiály a 

nepomáhá tak dokončit záměr. Aktualizovaná metodika by neměla přeceňovat HMF autentické úseky 

toku. Nově je nutné přistoupit i k opatřením, která jsou z pohledu HMF „špatná“. Je nutné rozdělit 

intravilán a extravilán, metodický přístup k těmto rozdílným územím musí být jiný. Intravilán musí 

řešit převedení povodňových průtoků, stabilizaci toku, naopak extravilán řeší HMF a GMF. Je nutné 

propojit technické opatření s netechnickým. V současnosti MZe téměř nepodporuje přírodě blízká 

opatření a naopak MŽP nemůže podporovat pouze „superzelená“ opatření. Klíčem by proto mohlo 

být určení míry, co je technické a v jakém celkovém objemu v rámci projektu může být technické 

opatření zahrnuto (např. 50 % PBPO, 50 % technické z celkové ceny projektu). Otázkou zůstává, zda 



nerozdělit metodiku na část pro studie a část pro investice. V investicích budou často malé projekty 

na krátkém úseku toku a metodika pro ně nemůže žádat hodnocení celého toku.  

Je nutné, aby metodika nesvazovala žadatele až příliš. Žadatelé by měli být motivováni, aby se 

nezpracovávaly studie „ne“proveditelnosti. S tím souvisí, že by se měly formulovat nástroje, které 

motivují k získávání pozemků.  

Hodnocení projektů by mělo vycházet z technického i ekonomického hlediska. Metodika by měla 

určovat, zda daný projekt maximálně využívá potenciál území pro cíl PPO. 

Je nutné rozlišovat PBPO a revitalizace s případnou PPO. 

Metodika by měla obsahovat atlas PBPO, co vše lze navrhnout, příklady mohou být prezentovány 

formou obrázků. 

 

Diskuze: 

Ing. Šindlar: Současná metodika je skutečně využitelná pouze na studie, v aktualizované metodice 

musí být věci jasné. Spoustu námětů, které přednesli zástupci AOPK ČR současná metodika řeší. 

Mgr. Birklen: Rozdělením na plochu a vodní toky dojde ke zhoršení přístupu ke komplexní ochraně 

vod správci povodí. Správci povodí mají aktuálně nástroje na prosazování návrhů v ploše povodí. 

Nelze hodnotit efektivitu nákladů u revitalizací. Do územního plánu lze dát jen návrhy na využití 

plochy, nelze tam navrhovat konkrétní opatření. 

Ing. Chotěbor: Měl by být jednotný přístup v rámci nového OPŽP. PPO a PEO jsou součástí jednání 

mezi MŽP a MMR o územních studiích krajiny, které budou podporovaný z IROPu. V takových studiích 

by měla metodika velké uplatnění. 

Ing. Kladivo: Je nutné vždy hodnotit protipovodňový efekt navrhovaných opatření, jinak se jedná jen 

o revitalizaci. Takové hodnocení lze ale provádět pouze v intravilánu, v extravilánu to lze jen těžko. 

Hodnocení by mělo vycházet ze stanovených záplavových území, ale ty se stanovují na podkaldě dat 

ČHMÚ. ČHMÚ ale data o průtocích nepřepočítává kvůli poldru či jiným PBPO. 

Ing. Šindlar: V každém území lze počítat povodňové scénáře a jejich ovlivnění PBPO lze hodnotit. 

Ing. Kladivo: Výpočty ovlivnění PBPO lze ale jen těžko prezentovat neodborné veřejnosti. Z  pohledu 

vlastníků pozemků v ZÚ, na které se vážou určitá omezení, se a po realizaci PBPO na tomto faktu nic 

nezmění. 

Ing. Mana: Hodnoty průtoků ČHMÚ vychází z dlouhodobých řad, nemohou přepočítávat na současný 

stav historické statistiky. Takový problém by mělo vyřešit modelování. 

Ing. Mgr. Pravec: Plocha povodí by měla být v metodice zahrnuta z důvodu komplexního přístupu. 

Pokud by nebyl tento komplexní přístup zahrnut v metodice, nepodařilo by se prosadit menší 

variantu VD Nové Heřminovy. VÚV TGM vytvořil metodiku výpočtu kritických bodů, které je nutné 

řešit. 

Ing. Just: Hodnocení PP efektů je komplikované. Problémem ale je, jak dle metodiky překlápět HMF 

na 60 %? Takové zlepšení na celém vodním útvaru nezvládne žádné opatření. 

Ing. Šlezingr: PBPO dokáží transformovat pouze nízké průtoky (max. Q10). Řešení v intravilánu a 

extravilánu je zcela rozdílné a vyžaduje jiné přístupy, dle metodiky je ale hodnotíme stejně. Je nutné 

mít metodiku, která zjednoduší cestu projektu k realizaci. Velmi málo se myslí na biotechnická 

opatření. Metodika by neměla projektanta motivovat k vyšší kvalitě projektu mírou proplacení 

nákladů za projekt. 

Ing. Veselý: Zásadně nesouhlasí s tezí, že PBPO nedokáží významně tlumit povodně vyšších N-letostí, 

s odkazem na studie PBPO provedené PMO. 



Ing. Šindlar: 2. bod v katalogu opatření umožňuje zvýšení kapacity koryta v intravilánu. Velké suché 

nádrže dokáží transformovat i Q100. Veškeré typy projektů lze dělat tak, aby bylo docíleno PPO i lepší 

HMF. 

Ing. Vokurka, Ph.D.: Je nutné si na prvopočátku stanovit, pro koho je metodika určena. Jedná se o 

projektanta či žadatele o dotace? Projektant ví, z čeho čerpat, a má odborné znalosti problematiky, 

není proto nutné aby metodika obsahovala podrobný katalog PBPO. Žadatel netuší, co od PBPO 

očekávat a s jakými projekty lze získat PPO i finance z OPŽP. 

RNDr. Horecký, Ph.D.: Omezení metodiky pouze na vodní toky je nedostačující kvůli kontinuitě 

komplexního přístupu k problematice. Nebude-li řešena plocha povodí, nebude možné dostatečně 

zajistit zadržení vody v ploše. Nelze proto metodiku strukturovat na 2 části – plochu a toky? 

Doc. Fošumpaur: Hodnocení efektu PPO v rámci návrhu PBPO je obtížné. Vzhledem ke zkušenostem 

hodnocení projektů podpořených z PPP II. pro MZe lze doporučit následující postup: Stanovit si 

základní principy, přínosy PPO, hodnotit ekonomickou efektivitu, eliminovat negativní dopady 

technických opatření. S tím souvisí, že je nutné doložit, jak se dosáhne protipovodňového efektu, 

navrhovat kompenzace (část hráz, část rozliv) 

 

pozvat zástupce Lesů ČR, případně ČHMÚ 

 

 

 

Záznam provedla Ing. Lenka Čermáková (lenka.cermakova@mzp.cz) 

 

 


