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Systémové přístupy v problematice ochrany před negativními účinky povodní

Osnova
1. Právní rámec a jeho geneze
2. Obecná analýza systému a principů financování preventivních
opatření na ochranu před negativními účinky povodní
3. Předběžné vymezení povodňového rizika
4. Metodické nástroje ve vazbě na požadavky Směrnice
2007/60/ES v příkladech
5. Standardy míry ochrany před negativními účinky povodní ve
vazbě na proces plánování a financování
6. Závěry a doporučení
Diskuse
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Motto prevence
 Řešení ochrany před povodněmi, která jsou současně
snadná, jednoduchá, rychlá, levná a absolutně
spolehlivá, jsou jen populistickým heslem.
 V území ohroženém povodněmi ponechat jen nezbytné
aktivity.
 Absolutní ochrana není reálná – předvídatelnost povodní
zůstává omezená současným stavem poznání.

4

POVODNĚ a související právní předpisy

Nařízení vlády ČR č. 100/1999 Sb., o ochraně
před povodněmi

Usnesení vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000
Strategie ochrany před povodněmi pro území
České republiky
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Zásady ochrany před povodněmi podle
„STRATEGIE …“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nejefektivnější formou ochrany jsou preventivní opatření.
Na realizaci preventivních opatření se musí podílet vlastníci
a správci nemovitostí.
Opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených
(hydrologických) povodích.
Pro efektivní ochranu je třeba nalézt vhodnou kombinaci
opatření.
Pro návrhy je třeba využívat kvalitní informace
(o geomorfologii území, rostlinném pokryvu, složení půdy)
a modelování povodní.
Zkvalitnit informační systém při povodních a přípravu
povodňových plánů.
Řešit ochranu před povodněmi v mezinárodním kontextu.
Prioritou státního zájmu je podpora prevence oproti úhradě
nákladů za škody.
Strategie je dokument s dlouhodobou platností, otevřený
pro doplňující návrhy.
6

Zásady ochrany před povodněmi podle
„STRATEGIE …“
1.
2.

Nejefektivnější formou ochrany jsou preventivní opatření.
Na realizaci preventivních opatření se musí podílet vlastníci
a správci nemovitostí.
3. Opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených
(hydrologických) povodích.
4. Pro efektivní ochranu je třeba nalézt vhodnou kombinaci
opatření.
5. Pro návrhy je třeba využívat kvalitní informace
(o geomorfologii území, rostlinném pokryvu, složení půdy)
a modelování povodní.
6. zásadní
Zkvalitnit
informační
systém při povodních a přípravu
Dva
nedostatky
Strategie:
povodňových
plánů.
– v systému
ochrany před
povodněmi nebyla přiznána klíčová úloha
7.
Řešit ochranu
územnímu
plánování,před povodněmi v mezinárodním kontextu.
–8.
do Strategie
nebyl
zahrnut
(resp.jebyl
vyřazen)
její základní
cíl –úhradě
omezit
Prioritou
státního
zájmu
podpora
prevence
oproti
a pokud
možno
nákladů
zazastavit
škody.další růst potenciálu škod v územích
ohrožených povodněmi.
9.
Strategie je dokument s dlouhodobou platností, otevřený
pro doplňující návrhy.
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POVODNĚ a související právní předpisy

Právní předpisy k podpoře a zlepšení prevence
povodní:
 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) v aktuálním znění;
 zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně
některých zákonů (krizový zákon);
 zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů
 zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném
sboru ČR a změně některých zákonů;
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POVODNĚ a související právní předpisy
 vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002
Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu na
stanovení záplavových území;
 vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb. o
plánování v oblasti vod;
 jednací řád Ústřední povodňové komise České
republiky.
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SMĚRNICE 2007/60/ES

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
Základní
Základnícíle:
cíle:

Schválena 23. října 2007

Snížit nepříznivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a
hospodářskou činnost, které souvisejí s povodněmi ve Společenství, vytvořením rámce pro
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. (Preambule odst. 3 a 5, čl. 1)

Vytvořit mapy povodňových nebezpečí a mapy povodňových rizik informující o
možných nepříznivých následcích souvisejících s různými povodňovými scénáři a tím vytvořit
podklad pro stanovení priorit a pro přijímání technických, finančních a politických rozhodnutí ke zvládání
povodňových rizik. (P odst. 12)

Zvýšit celkovou úroveň ochrany obyvatel před povodněmi koordinovaným
postupem v rámci oblastí povodí a spravedlivým sdílením odpovědnosti při společném
rozhodování států o všeobecně prospěšných opatřeních. (P odst. 5 a 15)

Zavést systematické vyhodnocování možností zvládání povodňových rizik
zpracováním a pravidelným přezkoumáváním a aktualizací plánů zvládání povodňových rizik, zaměřených
na prevenci, ochranu a připravenost (odst. 14). Zpracování plánů zvládání povodňových rizik včlenit do
systému zpracování plánů oblastí povodí a při jejich tvorbě a zavádění plně uplatnit postupy nastavené
směrnicí 2000/60/ES. (P odst. 17 a 19)

Uplatnit i při zvládání povodňových rizik princip návratnosti nákladů

podle
směrnice 2000/60/ES čl. 9 (P odst. 18 a 19) a při hledání řešení jak předcházet nepříznivým dopadům
povodní zohledňovat přírodní charakteristiky povodí a podporovat dosahování cílů v oblasti životního
prostředí (P odst. 13)

SMĚRNICE 2007/60/ES

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

Plán plnění požadavků směrnice (VÚV TGM, 12/2007)
Výčet základních požadavků směrnice
Pro členské země EU jsou platné následující termíny:
– Termín nabytí účinnosti směrnice: 26. 11. 2007 (čl. 18)
– Termín transpozice směrnice [1]: 26. 11. 2009 (čl. 17)
[1] Transpozicí směrnice se rozumí formální promítnutí obsahu směrnice do
vnitrostátního práva.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
ve znění zákona č. 150/2010 Sb.,
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro
zvládání povodňových rizik (ruší vyhlášku č. 142/2005 Sb.)

ČR musí splnit celkem 13 požadavků
a termínů.

Směrnice o zvládání povodňových rizik
2007/60/ES požaduje:
1. Provést ve všech oblastech vymezených podle Rámcové směrnice pro vodní
politiku (2000/60/ES) předběžné vyhodnocení povodňových rizik na základě
dostupných nebo snadno odvoditelných informací do 22. prosince 2011
s cílem identifikovat části území, kde je povodňové riziko významné.
2. Pro části území s významným povodňovým rizikem - následně zpracovat
mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik s rámcově
určeným obsahem a to do 22. prosince 2013.
3. Pro tyto části území oblastí povodí - zpracovat do 22. prosince 2015 plány
pro zvládání povodňových rizik soustředěné na prevenci, ochranu,
připravenost a podporu udržitelného využívání území (včetně povodňových
předpovědí a systémů včasného varování). Plány pro zvládání povodňových
rizik je nutné koordinovat v rámci mezinárodních oblastí povodí.
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Proč potřebujeme
plánování v oblasti vod ?
 Vyčerpatelnost vodních zdrojů, kvantitativní a
především kvalitativní
 Zranitelnost vodních ekosystémů závadnými
látkami ve vodě
 Provázanost vlivů, které stav zhoršují nebo
mohou zlepšit, zdůrazňuje potřebu prevence
 Nutnost docílit maximálního účinku opatření
zlepšujících stav
 Koordinace všech postupů v hydrologických
celcích povodí.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM OCHRANY

Preventivní opatření

Operativní opatření

Organizačně legislativní

Organizace činností při
výskytu povodňové situace

Strukturálně technická
Ostatní technická

• povodňová služba
• záchranné a pořádkové sbory
• speciální technické skupiny
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Otázky:
Jaký postup přípravy opatření zajistí, aby navrhovaná
opatření byla systémově provázaná v hydrologických
celcích?
Co povede k výsledku, aby podíl všech subjektů na
opatřeních povodňové ochrany byl dostatečný, efektivní a
účinný?
Jak zajistit vyváženost kombinace různých typů opatření a
jaká kriteria jsou pro vyváženost kombinace relevantní?
Jaké postupy zajistí soulad se závazky a zájmy na
mezinárodní úrovni a v přeshraničních vlivech?
Je možné dosáhnout žádoucího respektování zásad
stanovením určitého postupu při přípravě a které kroky
jsou nepominutelné a jejich splnění musí být vyžadováno,
a které méně podstatné a jejich naplnění může zůstat
fakultativní?
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Atributy rozhodování o povodňové
prevenci



volba úrovně ochrany podle politických hledisek
složitost systémových vazeb tvorby extrémních odtoků
–
–

vyvažování žádoucích a vedlejších účinků
rozdílná lokalizace ochranného účinku a nevratných změn ve
využívání území.

Základní krok = určení odpovědnosti za preventivní opatření
Nositelé zodpovědnosti a jejich úloha:

Obce (x1 %) – ze zájmů jednotlivých vlastníků syntetizovat

požadavky na ochranu území obce, hledat možnosti řešení v rámci
obce.



Kraje (x2 %) – optimalizovat požadavky v rámci možností řešení
v hydrologických celcích, prosadit princip solidarity, zabránit
jednostranné preferenci některých území.



Stát (x3 %) – uplatnění mezinárodních závazků, kompenzace
rozdílných vlivů, zajištění maxima informací o nebezpečí.

Nezbytné kroky při přípravě a rozhodování
o povodňové prevenci
1.
2.
3.
4.
5.

Hydrologické zhodnocení
Vyhodnocení potenciálních škod a rizik
Stanovení požadavků na ochranu
Návrh variant ochrany
Projednání variant ochrany
a korekce požadavků na ochranu
6. Návrh základní kostry systému
ochranných opatření
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Hlavní zaměření
navrhovaných opatření
 Vytvoření motivačního prostředí pro zefektivnění
procesů návrhu a realizace účinných preventivních
ochranných opatření
 Omezovat potenciál povodňových škod způsobem
využívání záplavových území - územní plánování
 Zvýšit retenční účinek v jednotlivých povodích
 Trvale zlepšovat předpovídání povodňových situací
 U obyvatelstva zlepšovat povědomí o povodňovém
nebezpečí a praktické dovednosti k zvládnutí jeho
důsledků
 Zlepšit veřejnou dostupnost informací o všech druzích
povodňového nebezpečí
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Vytvoření motivačního prostředí
Zodpovědnost

Přerozdělení daňového
výběru

Kraj

Stát

Obec

Participace na financování
Zainteresovanost ochranných opatření
Stát

x

Kraj

x

Subjekt

Ekonomické stimuly redukující
požadavky na ochranu
v ohrožených územích
Omezování a regulace zástavby
Systém povinného pojištění, daňové
přirážky …
Vymístění kolizních aktivit ze záplavových území
Systém pobídek (příspěvky, daňové
úlevy, náhrad. pozemky …)
Obnova funkce nivních území
Programy podpory změn hospodaření
v krajině

Shrnutí
PROCES NÁVRHU A VÝBĚRU PREVENTIVNÍCH
OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI
musí obsahovat:
•

Zhodnocení rizik

•

Politické rozhodnutí o způsobu využití území
ohroženého povodněmi a o požadavcích na úroveň jeho
ochrany

•

Rozhodnutí o určení odpovědnosti za jednotlivé části
preventivní ochrany
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Proces implementace Směrnice 2007/60/ES
v ČR
Předběžné
vyhodnocenípovodňových
povodňovýchrizik
rizik
Předběžnévyhodnocení



vyhodnocení na podkladu veřejně přístupných
standardně zpracovávaných databází pro
maximální část území ČR



dostupné informace - údaje o vymezení
záplavových území, zejména na významných
vodních tocích



volba způsobu ohodnocení významnosti
povodňového rizika
–

volba hledisek a kritérií

Proces implementace Směrnice 2007/60/ES
v ČR
Předběžné
Předběžnévyhodnocení
vyhodnocenípovodňových
povodňovýchrizik
rizik
 Hlediska
– počty trvale bydlících osob
– hodnota majetku (fixní aktiva)
dotčené projevy povodňového nebezpečí
- různé doby opakování (5, 20, 100, …10, 50 let)

 Nástroj - IS Flood Resident
(databáze záplavových území)
obsahuje informace:
povodňové rozlivy Q5, Q20, Q100 (Q10, Q50)

– 11 390 km úseků vodních toků
– 3006 měst a obcí
– 84 % obyvatel ČR
– 82 % hodnoty fixních aktiv ČR

 Parametry
– počty trvale bydlících osob dotčených povodňovým rozlivem v průměru za rok
– hodnota majetku dotčeného povodňovým rozlivem v průměru za rok

Proces implementace Směrnice 2007/60/ES
v ČR
Předběžné
Předběžnévyhodnocení
vyhodnocenípovodňových
povodňovýchrizik
rizik
 Hlediska
– počty trvale bydlících osob
– hodnota majetku (fixní aktiva)
dotčené projevy povodňového nebezpečí
- různé doby opakování (5, 20, 100, …10, 50 let)

 Nástroj - IS Flood Resident
(databáze záplavových území)
obsahuje informace:
povodňové rozlivy Q5, Q20, Q100 (Q10, Q50)

– 11 390 km úseků vodních toků
– 3006 měst a obcí
– 84 % obyvatel ČR
– 82 % hodnoty fixních aktiv ČR

 Parametry
– počty trvale bydlících osob dotčených povodňovým rozlivem v průměru za rok
– hodnota majetku dotčeného povodňovým rozlivem v průměru za rok

Výsledky vyhodnocení
Základní územní jednotky obcí dotčené rozlivem

Hodnota majetku - fixní aktiva
[mil. Kč] rok 2006

Hledisko
ZÚJ
obcí
Celkem za ČR
Celkem v obcích
dotčených
rozlivem Q100
Dotčeno
rozlivem Q100
Podíl v
dotčených
obcích [%]

3 006

Trvale
bydlící
osoby

Q100

Komunikace
[km]

Zastavěné
plochy
[ha]

Komunikace

Zastavěné
plochy

Majetek
celkem

10 160 406

388 950

185 091

855 932

11 561 004

12 416 936

84%
8 555 378

246 877

137 643

552 460

9 587 801

82%
10 140 261

396 864

11 074

11 145

26 892

719 386

746 278

4.64

4.47

8.10

4.87

7.50

7.36

Proces implementace Směrnice 2007/60/ES
v ČR
Předběžné
Předběžnévyhodnocení
vyhodnocenípovodňových
povodňovýchrizik
rizik

Postup:
1. Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem na
základě výběru lokalit (trvale bydlící osoby, hodnota majetku x
říční rozlivy)
•

korekce a upřesnění

2. Uplatnění dalších hledisek
•
•

nakládání s nebezpečnými látkami (IPPC, IRZ, RPZZ, krizové plány)
kulturní a historické památky (podklady NPÚ)

Navržené úseky toků s významným povodňovým rizikem

2 492 km
474 km
2 966 km
474 km

Vyjádření povodňového rizika
vyplývajícího z přívalových srážek
Rozbor
Rozbor problematiky:
problematiky:
Příčina povodní – krátkodobé přívalové deště
Charakteristiky povodní
 Nahodilost
 Obtížně stanovitelná pravděpodobnost výskytu
 Výskyt možný teoreticky na celém území státu
 Velmi omezené možnosti předpovědi příčinných srážek
 Lokální rozsah důsledků (zesilovaný nesprávnými způsoby užívání území)
 Obtížně řešitelný problém mobility prostředků a kapacit na účinnou
prevenci pro tisíce urbanizovaných lokalit v ČR

Vyjádření povodňového rizika
vyplývajícího z přívalových srážek
Řešení
Rozbor
problematiky:
Řešení
Rozborproblematiky:
problematiky:

Identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby
povrchového odtoku s nepříznivými účinky
pro zastavěné části obcí
Cíl:

Návrh postupu vizualizace stupně potenciálních
dopadů povodňového nebezpečí z přívalových
srážek a umožnit tak semikvantitativní vyjádření
míry rizik pro zastavěná území obcí.

Identifikace tzv. kritických bodů a přispívajících
ploch
F
PP
KB

Ukazatel kritických podmínek - F:

F = Pp,r . Hm,r . (a1Ip+a2ORP+a3CNII)
kde

F
– ukazatel kritických podmínek [-],
a
– parametry vah [-],
Pp,r – relativní hodnota velikosti přispívající plochy
(vzhledem k max. 10 km2) [-],
Ip
– hodnota průměrného sklonu přispívající plochy [%],
ORP – podíl plochy orné půdy [%],
CNII – hodnoty CNII pro území ČR,
Hm,r – relativní hodnota úhrnu jednodenních srážek s dobou
opakování 100 let pro území ČR (vzhledem k max. 285,7 mm) [-].

Zpracování dat za ČR

Výsledky za ČR
9 261 KB
21 350 km2

F = 37

F = 59

3 785 km2

851 km2

526 KB

101 KB

F = 37

526 KB

Odhad redukované hodnoty váženého průměru
ukazatele kritických podmínek
F

P1
PP

FR1

KB

P2

FR2

FR2 < FR1

Skupina povodí 201- 202 - 203

Metodické přístupy ve vazbě na
požadavky Směrnice 2007/60/ES
Povodňové scénáře:
• nízká pravděpodobnost výskytu
• středně vysoká pravděpodobnost výskytu

Q500
Q100

(doba opakování ≥ 100 let)
• vysoká pravděpodobnost výskytu

Q20
Q5

Metodické přístupy ve vazbě na
požadavky Směrnice 2007/60/ES
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik – postup (tvorba
metodiky) - report k 22.12.2011
Postupy vyjádření povodňového nebezpečí a povodňového rizika
(viz metodika - Věstník MŽP 4/2010)
Metoda matice rizika umožní splnění požadavků směrnice v kap.
III, čl. 6, odst. 5 k termínu 22. 12. 2013;
Metody vyjádření rizik na podkladu potenciálních škod – k plnění
úkolů směrnice k 22.12.2015, tj. pro fázi zpracování plánů
zvládání povodňových rizik (vstupní data pro analýzu nákladů
a užitků navrhovaných ochranných opatření)

ZÁVĚRY a doporučení
1. Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem na základě výběru
lokalit
•
•
•

Základní hlediska (trvale bydlící osoby, hodnota majetku x říční rozlivy)
nakládání s nebezpečnými látkami (IPPC, IRZ, RPZZ, krizové plány)
kulturní a historické památky (podklady NPÚ)

2. Příprava podkladů 14. výzvy OPŽP pro prioritní oblast 1.3
•
•
•

Seznam úseků - Navržené úseky toků v oblastech s významným
povodňovým rizikem - 1. etapa
Přehledná mapa – dtto – 2 492 km
Metodika tvorby map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik

4. Vývoj a testování postupů identifikace ploch rozhodujících z hlediska
tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek
a s nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí
5. Vypracování metodiky předběžného vymezení povodňových rizik
6. Příprava podkladů 27. výzvy OPŽP pro prioritní oblast 1.3
•
•

Seznam úseků - Navržené úseky toků s významným
povodňovým rizikem - 2. etapa
Přehledná mapa – dtto – 474 km

7. Vypracování metodických nástrojů nezbytných k tvorbě plánů pro
zvládání povodňových rizik (definování formy, obsahu ve vazbě přílohu
č. 4 k vyhlášce č. 24/2011 Sb.)

Děkuji za pozornost

Ing. Karel Drbal, Ph.D.
karel_drbal@vuv.cz

