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1  Úvod 

1.1 Cíl plánu pro zvládání povod ových rizik 
Povodn  jsou p írodní jevy, které se mohou v hust  osídlených kulturních oblastech projevit ka-
tastrofálními dopady. Od povodní ve st ední Evrop  v roce 2002 se v Evrop  a v lenských stá-
tech Evropské unie prosadilo poznání, že ur ité lidské innosti, které vedou ke zv tšování osíd-
lených ploch v záplavových územích a ke ztrát  p irozených reten ních prostor, mohou výrazn  
zvýšit pravd podobnost výskytu povodní a jejich dopady na p edm ty ochrany. 
 
Ke snížení rizika negativních dopad  zp sobených povodn mi pro významné p edm ty ochra-
ny, jako je lidské zdraví a lidské životy, hospodá ské innosti, infrastruktura a životní prost edí, 
uvedl Evropský parlament a Rada dne 23. íjna 2007 v platnost „Sm rnici o vyhodnocování a 
zvládání povod ových rizik“ (2007/60/ES, dále jen Povod ová sm rnice), která je implemento-
vána v lenských státech EU. 
 
Tato sm rnice upravuje nejen ochranu p ed povodn mi v oblastech s potenciáln  významným 
povod ovým rizikem, nýbrž všechny aspekty, týkající se zvládání povod ových rizik, „p i emž 
se soust e uje na prevenci, ochranu, p ipravenost, v etn  povod ových p edpov dí a systém  
v asného varování, a zohled ují charakteristiky konkrétního povodí nebo díl ího povodí. Plány 
pro zvládání povod ových rizik mohou zahrnovat rovn ž podporu udržitelného využívání území, 
zlepšení schopnosti p dy zadržovat vodu a kontrolované zaplavení ur itých oblastí v p ípad  
výskytu povodn “ ( lánek 7, odst. 3 Povod ové sm rnice).  
 
Mimo ádnou úlohu p itom hrají informace o povod ovém nebezpe í a o riziku povodní. „Aby byl 
k dispozici ú inný nástroj pro informovanost, jakož i hodnotný základ pro stanovení priorit a p i-
jímání dalších technických, finan ních a politických rozhodnutí týkajících se zvládání povod o-
vých rizik, je pot eba zajistit vytvo ení map povod ových nebezpe í a map povod ových rizik 
znázor ujících možné nep íznivé následky související s r znými povod ovými scéná i v etn  
informací o možných zdrojích zne išt ní životního prost edí v d sledku povodní. V této souvis-
losti by lenské státy m ly vyhodnotit innosti, které mají vliv na zvyšování povod ových rizik.“ 
(D vod . 12 Povod ové sm rnice) 
 
Tato mapová díla jsou od kv tna 2014 k dispozici pro celou mezinárodní oblast povodí Labe a 
p edstavují významný prvek prevence a zvládání povod ového nebezpe í. 
 
P edkládaný mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik zpracovaný pod koordinací Me-
zinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) pro celou mezinárodní oblasti povodí Labe se ídí 
podle obsáhlých požadavk  Povod ové sm rnice: 

„…P í iny a následky povodní se v r zných zemích a regionech Spole enství liší. Plány pro 
zvládání povod ových rizik by proto m ly zohlednit konkrétní charakteristiky oblastí, kterých se 
týkají, a stanovit ešení navržená p esn  podle pot eb a priorit t chto oblastí, sou asn  zajistit 
p íslušnou koordinaci v rámci oblastí povodí a podporovat dosahování cíl  v oblasti životního 
prost edí stanovených právními p edpisy Spole enství. lenské státy by se zejména m ly vy-
hýbat opat ením nebo innostem, které výrazn  zvyšují riziko povodní v jiných lenských stá-
tech, pokud tato opat ení nebyla koordinována a doty né lenské státy se nedohodly na eše-
ní.“ (D vod . 13 Povod ové sm rnice) 
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V mezinárodní oblasti povodí Labe platí zásada solidarity: „…S ohledem na uvedenou zásadu 
by měly být členské státy povzbuzovány k tomu, aby usilovaly o spravedlivé sdílení odpověd-
nosti při společném rozhodování o všeobecně prospěšných opatřeních.“ (Důvod č. 15 Povod-
ňové směrnice) Konkrétně požaduje směrnice v článku 7 odst. 4: „V zájmu solidarity nesmějí 
plány pro zvládání povodňových rizik zavedené v jednom členském státě zahrnovat opatření, 
která svým rozsahem a dopadem významně zvyšují povodňová rizika po proudu nebo proti 
proudu vodních toků v jiných zemích nacházejících se ve stejném povodí nebo dílčím povodí, 
pokud tato opatření nebyla koordinována a dotyčné členské státy se nedohodly na řešení v sou-
ladu s článkem 8.“ Myšlenka solidarity a její uplatňování mezi subjekty ležícími výše a níže na 
toku hraje v mezinárodní oblasti povodí Labe velkou roli a je také jako zásada pevně zakotvena 
v obsahové náplni tohoto plánu a realizována v praxi. 
 
V Mezinárodním plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe jsou popsána opat-
ření v České republice a v Německu, pro která je třeba zčásti najít řešení přesahující hranice 
států. Tam, kde je to požadováno, jsou zohledněny také polské a rakouské aspekty s cílem cha-
rakterizovat jednotný, resp. koordinovaný postup v mezinárodní oblasti povodí Labe. Tento plán 
pro zvládání povodňových rizik je kromě toho i důsledným pokračováním „Akčního plánu po-
vodňové ochrany v povodí Labe“ v letech 2003 – 2011, neboť přejímá jeho cíle a opatření, které 
začleňuje do celkové strategie zvládání povodňových rizik. 
 
 

1.2 Územní rozsah platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik 

1.2.1 Hydrologické vymezení – oblast povodí, dílčí povodí, pobřežní oblasti 

Členské státy Evropské unie, jejichž území se nachází v povodí Labe, tj. Česká republika, Ně-
mecko, Rakousko a Polsko, vymezily v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodách 
(2000/60/ES) své území v povodí Labe a přiřadily je k mezinárodní oblasti povodí Labe. 
K mezinárodní oblasti povodí Labe byly tedy přiřazeny veškeré povrchové vody v povodí Labe a 
dále vymezené pobřežní oblasti podle mapy AF1 – příloha 1 (MKOL, 2012a). 
 
Za informování Evropské komise ve vztahu k vymezení mezinárodní oblasti povodí Labe (čl. 3 
Povodňové směrnice) jsou zodpovědné členské státy. Česká republika, Německo, Rakousko a 
Polsko informovaly v předepsaném termínu (26. 5. 2010) Evropskou komisi, že pro Povodňovou 
směrnici bude využito stejného vymezení mezinárodní oblasti povodí Labe jako pro Rámcovou 
směrnici o vodách. 
 
Geografický přehled a podrobné informace o hydrologických poměrech v mezinárodní oblasti 
povodí Labe jsou uvedeny v následujících publikacích MKOL, které jsou k dispozici na interne-
tových stránkách (www.ikse-mkol.org): 
 

 Labe a jeho povodí – Geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled 
(MKOL, 2005b) 

 Zpráva pro Evropskou komisi podle článku 15 odst. 2 Směrnice 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v ob-
lasti vodní politiky (Zpráva 2005) – (MKOL, 2005a) 

 Hydrologické charakteristiky malých průtoků na Labi a jeho významných přítocích 
(MKOL, 2012b) 

 
Základní informace jsou shrnuty v tabulce 1.2.1-1. 
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Tab. 1.2.1-1: Obecný popis mezinárodní oblasti povodí Labe 

Plocha povodí Labe 148 268 km2 
Podíl R 33,68 % 
Podíl N mecka 65,54 % 
Podíl Rakouska 0,62 % 
Podíl Polska 0,16 % 
Plocha pob ežních vod 2 558 km2 
Délka hlavního toku Labe 1 094,3 km 
Podíl R 33,6 % 
Podíl N mecka 66,4 % 
Podíl Rakouska 0 % 
Podíl Polska 0 % 
Významné p ítoky (hydrologické po adí) Vltava, Oh e, erný Halštrov, Mulde, Sála, Havola 

Významné vodní útvary v kategorii „jezera“ 

P irozená jezera: Müritz, Schweriner See, Plauer See, 
Kölpinsee, Schaalsee 
Vodní nádrže: Lipno, Orlík, Švihov, Slapy, Nechranice, 
Hohenwarte, Bleiloch, Bautzen, Eibenstock, Spremberg 
a zatopená d lní jáma Goitzschesee 

Po et obyvatel 1) 24,4 mil. 
Podíl R 25,4 % 
Podíl N mecka 74,3 % 
Podíl Rakouska 0,2 % 
Podíl Polska 0,1 % 
Srážky 628 mm (ro ní pr m r za období 1961 – 1990) 
Výpar 445 mm (ro ní pr m r za období 1961 – 1990) 
Specifický odtok v profilu Neu Darchau 2) 5,4 l . s-1 . km-2 (ro ní pr m r za období 1961 – 2005) 

Velká m sta (> cca 90 000 obyvatel, se azeno dle veli-
kosti) 

Berlín, Hamburk, Praha, Lipsko, Dráž any, 
Chemnitz, Halle, Magdeburk, Erfurt, Plze , 
Postupim, Jena, Cottbus, Gera, Ústí nad Labem, eské 
Bud jovice, Hradec Králové, Zwickau, Schwerin, Par-
dubice 

Významné pr myslové oblasti 

Chemický pr mysl: 
Pardubice-Semtín, Ústí n. L., Neratovice, Litvínov,  
Lovosice, Schkopau, Leuna, Stade, Bitterfeld-Wolfen, 
Bernburg, Staßfurt, Hamburk 
Papírenský pr mysl, pr mysl celulózy: 
Št tí, Blankenstein, Glückstadt, Arneburg 
Kovozpracující pr mysl: 
Mladá Boleslav, Mosel, Hamburk 

1) Údaj vychází z ekonomické analýzy užívání vod v aktualizovaných národních plánech povodí na období 2016 – 2021. 
2)  Poslední limnigraf neovlivn ný p ílivem a odlivem, cca 89 % plochy celého povodí Labe. 
 
 
Z geomorfologického hlediska se Labe d lí na Horní, St ední a Dolní Labe: 
 
Horní Labe: od pramene Labe až po p echod do Severon mecké nížiny u zámku Hirsch-

stein ( í ní km 96,0 na n meckém území) 

St ední Labe: od zámku Hirschstein ( í ní km 96,0) až po jez Geesthacht ( í ní km 585,9) 

Dolní Labe: od jezu Geesthacht ( í ní km 585,9) až po ústí do Severního mo e na hranici 
s mo em u Cuxhavenu-Kugelbake ( í ní km 727,7); tento úsek je ozna ován ta-
ké jako slapový úsek Labe, protože je ovliv ován mo ským p ílivem a odlivem; 
od í ního km 654,9 se jedná o brakické vody. 
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1.2.2 Administrativní vymezení 
Z celkové rozlohy povodí Labe, která iní 148 268 km2, p ipadá 97 175 km2 (65,54 %) na N -
mecko a 49 933 km2 (33,68 %) na eskou republiku. O zbytek se d lí Rakousko (921 km2 – 
0,62 %) a Polsko (239 km2 – 0,16 %). Podle plochy je povodí Labe tvrtým nejv tším povodím 
ve st ední a západní Evrop . 
 
V souladu s požadavky sm rnice 2000/60/ES (Rámcová sm rnice o vodách) byla již 
v souvislosti s analýzou charakteristik v roce 2004 (MKOL, 2005a) mezinárodní oblast povodí 
Labe roz len na – p evážn  na základ  hydrografických hledisek a bez ohledu na státní hrani-
ce – na deset koordina ních oblastí (viz tabulka 1.2.2-1). Z toho prvních p t leží zcela nebo 
z v tší ásti v eské republice a následujících p t leží zcela nebo z v tší ásti v N mecku. 
Všechny koordina ní oblasti jsou p eshrani ní, s výjimkou oblastí . 4, 9 a 10. Pojmenování ko-
ordina ních oblastí bylo provedeno na národní úrovni. V tabulce 1.2.2-1 je schematicky znázor-
n no, které koordina ní oblasti hydrologicky spadají pod Horní, St ední a Dolní Labe. Hranice 
mezi Horním a St edním Labem se nachází v koordina ní oblasti Mulde-Labe- erný Halštrov. 
 
 
Tab. 1.2.2-1: Koordina ní oblasti v mezinárodní oblasti povodí Labe 

Po . 
. Název koordina ní oblasti Zkratka Úseky Labe  

podle geomorfologického hlediska 

1. Horní a st ední Labe HSL 

Horní Labe 

2. Horní Vltava HVL 

3. Berounka BER 

4. Dolní Vltava DVL 

5. Oh e a dolní Labe ODL 

6. Mulde-Labe- erný Halštrov MES 

St ední Labe 
7. Sála SAL 

8. Havola HAV 

9. St ední Labe / Elde MEL 

10. Slapový úsek Labe TEL Dolní Labe 

 
Bližší údaje o jednotlivých koordina ních oblastech jsou uvedeny v kapitole 2.2 Zprávy 2005 
(MKOL, 2005a). Koordina ní oblasti jsou využívány p edevším pro znázorn ní informací a ke 
zpracování statistik. Rozd lení mezinárodní oblasti povodí Labe na koordina ní oblasti je zná-
zorn no v map  AF1. V eské republice je pro ú ely plánování na národní úrovni pro koordi-
na ní oblasti používáno ozna ení  díl í povodí. 
 
 

1.3 P íslušné orgány 
Za informování Evropské komise ve vztahu k ur ení p íslušných orgán  ( l. 3 Povod ové sm r-
nice) jsou zodpov dné lenské státy. eská republika, N mecko, Rakousko a Polsko informo-
valy v p edepsaném termínu (26. 5. 2010) Evropskou komisi, že pro Povod ovou sm rnici bude 
v mezinárodní oblasti povodí Labe využito stejných p íslušných orgán  jako pro Rámcovou 
sm rnici o vodách. Oblast p sobnosti p íslušných orgán  je znázorn na v map  AF2 
v p íloze 2. 
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1.3.1 Orgány v eské republice 
V R jsou podle vodního zákona za implementaci Povod ové sm rnice odpov dná dv  minis-
terstva – Ministerstvo životního prost edí a Ministerstvo zem d lství. Jedná se o stejná minis-
terstva jako u implementace Rámcové sm rnice o vodách, ale v opa ném po adí. Pot ebné ak-
tivity jsou provád ny ve spolupráci s p íslušnými správci povodí a místn  p íslušnými krajskými 
ú ady. 
 
Tab. 1.3.1-1:  P íslušné orgány v eské republice 

Název 
p íslušného orgánu Zkratka Poštovní adresa 

p íslušného orgánu Další informace 

Ministerstvo životního prost edí MŽP Vršovická 1442/65 
Praha 10, 100 10 http://www.mzp.cz 

Ministerstvo zem d lství MZe T šnov 65/17,  
Praha 1, 110 00 http://eagri.cz  

 
Úzká spolupráce je zabezpe ována v pracovní skupin  „Povod ová sm rnice“, která podporuje 
rozhodování p íslušných ministerstev. Stálých len  je 12 a jsou jimi zástupci ministerstev, es-
kého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodá ského T.G.M., v.v.i., a 
správc  všech povodí eské republiky. Skupina se schází jedenkrát za m síc od roku 2008, 
projednává postupy implementace sm rnice a vazby na celou povod ovou ochranu a informuje 
meziresortní Komisi pro plánování v oblasti vod. 
 
Širší spolupráce je zajiš ována p es širší platformu pracovní skupiny „Povod ová sm rnice“, 
kde se projednávají podn ty z region  a vyjad uje se k postupu implementace. V širší skupin  
jsou navíc zástupci všech krajských odbor  životního prost edí (vodoprávní orgány), odbor  kri-
zového ízení a územního rozvoje. Skupina se setkává se základní skupinou minimáln  jeden-
krát ro n , b hem roku je informovaná zápisy z jednání základní skupiny. 
 
Plány pro zvládání povod ových rizik schvaluje vláda a vydává je Ministerstvo životního pro-
st edí. 
 

1.3.2 Orgány v N mecku 
Po reform  federálních kompetencí v N mecku v roce 2006 je implementace Povod ové sm r-
nice nadále podstatnou sou ástí vodohospodá ských úkol  n meckých spolkových zemí. Or-
gány uvedené v tabulce 1.3.2-1 zodpovídají ve své územní p sobnosti na úrovni dané spolkové 
zem  za odborné podklady, koordinaci a kontrolu a v rámci implementace Povod ové sm rnice 
plní v i dalším oblastem p sobnosti funkci kontaktních partner . Oproti tomu nese Spolková 
republika N mecko, zastoupená Spolkovým ministerstvem životního prost edí, ochrany p írody, 
stavebnictví a bezpe nosti reaktor  (BMUB), celkovou odpov dnost za podávání zpráv Evrop-
ské komisi o informacích požadovaných podle Povod ové sm rnice. 
 
Tab. 1.3.2-1: P íslušné orgány v N mecku 

Název  
p íslušného orgánu Zkratka Poštovní adresa 

p íslušného orgánu Další informace 

Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucher-
schutz (Bavorské státní  
ministerstvo životního prost edí  
a ochrany spot ebitel ) 

StMUV Rosenkavalierplatz 2 
81925 München www.stmuv.bayern.de  
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Název  
p íslušného orgánu Zkratka Poštovní adresa 

p íslušného orgánu Další informace 

Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung und Umwelt, 
Berlin (Správa senátu pro rozvoj 
m sta a životní prost edí, Berlín) 

Sen-
StadtUm 

Brückenstraße 6 
10179 Berlin www.stadtentwicklung.berlin.de 

Ministerium für Ländliche  
Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft des Landes Bran-
denburg (Ministerstvo místního 
rozvoje, životního prost edí a 
zem d lství Braniborska) 

MLUL 
Henning-von-Treskow-
Straße 2-13 
14467 Potsdam 

www.mlul.brandenburg.de 

Behörde für Umwelt und Energie 
der Freien und Hansestadt Ham-
burg (Ú ad životního prost edí a 
energetiky Svobodného a han-
zovního m sta Hamburk) 

BUE Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg www.hamburg.de/bue 

Ministerium für Landwirtschaft,  
Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern  
(Ministerstvo zem d lství, život-
ního prost edí a ochrany spot e-
bitel  Meklenburska-P edního 
Pomo anska) 

LU Paulshöher Weg 1 
19061 Schwerin www.lu.mv-regierung.de 

Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz (Dolnosaské minister-
stvo životního prost edí, energe-
tiky a ochrany klimatu) 

MU Archivstraße 2 
30169 Hannover www.umwelt.niedersachsen.de 

Sächsisches Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft 
(Saské státní ministerstvo  
životního prost edí 
a zem d lství) 

SMUL Archivstraße 1 
01097 Dresden  www.smul.sachsen.de 

Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt des Landes  
Sachsen-Anhalt (Ministerstvo 
zem d lství a životního prost edí 
Saska-Anhaltska) 

MLU Leipziger Straße 58  
39112 Magdeburg www.mlu.sachsen-anhalt.de 

Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume des Landes Schle-
swig-Holstein (Ministerstvo ener-
getické zm ny, zem d lství, ži-
votního prost edí a venkovských 
oblastí  
Šlesvicka-Holštýnska) 

MELUR Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 

www.melur.schleswig-
holstein.de 

Thüringer Ministerium für 
Umwelt, Energie und Naturschutz 
(Durynské ministerstvo životního 
prost edí, energetiky a ochrany 
p írody) 

TMUEN Beethovenstraße 3 
99096 Erfurt www.thueringen.de/th8/tmuen 
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Kv li federálnímu charakteru Spolkové republiky N mecko zde má mimo ádný význam koope-
race a koordinace p esahující hranice spolkových zemí. Proto se p íslušné orgány Spolkové re-
publiky N mecko a 10 spolkových zemí v n mecké ásti povodí Labe rozhodly, že implementa-
ci budou realizovat pod zast ešením Spole enství oblasti povodí Labe (FGG Elbe). 
 
Dne 1. 1. 2010 vstoupila v platnost nová administrativní dohoda o FGG Elbe, která krom  koor-
dinace a odsouhlasení nakládání s vodami podle Rámcové sm rnice o vodách (t žišt  do té 
doby platné administrativní dohody) obsahuje jako jeden z hlavních úkol  i koordinaci a odsou-
hlasení implementace Povod ové sm rnice. 
 
Koordinací a odsouhlasením v rámci FGG Elbe má být zajišt no koherentní zvládání povod o-
vých rizik v n mecké ásti oblasti povodí Labe, aby bylo dosaženo cíl  Povod ové sm rnice. 
FGG Elbe shrnuje relevantní data a informace, informuje ve ejnost a podává zprávu Spolkové 
republice N mecko. 
 

1.3.3 Orgány v Polsku 
Za zavedení Povod ové sm rnice v Polsku je zodpov dná státní správa. Koordinací se zabývá 
Národní vodohospodá ská správa (Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej, viz tab. 1.3.3-1) a re-
gionální správy vodního hospodá ství. Nicmén , velkou roli v procesu implementace Povod o-
vé sm rnice plní také územní samosprávy (zejména na úrovni obcí a okres ). 
 
Tab. 1.3.3-1: P íslušné orgány v Polsku 

Název 
p íslušného orgánu Zkratka Poštovní adresa 

p íslušného orgánu Další informace 

Ministerstwo rodowiska (Minis-
terstvo životního prost edí) M  ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa www.mos.gov.pl 

Krajowy Zarz d Gospodarki 
Wodnej (Národní vodohospodá -
ská správa) 

KZGW 
ul. Grzybowska 80/82 
00-844 Warszawa 

www.kzgw.gov.pl 

 
Informace o pokroku p i implementaci Povod ové sm rnice jsou uvedeny na internetových 
stránkách: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Dyrektywa-Powodziowa.html. 
 

1.3.4 Orgány v Rakousku 
Podle rakouské zprávy o p íslušných orgánech podle lánku 3 odst. 8 a p ílohy I Rámcové 
sm rnice EU o vodách 2000/60/ES (http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/fdart3/envtpwi1g) byl ur en 
tento p íslušný orgán – viz tab. 1.3.4-1. 
 
Tab. 1.3.4-1: P íslušný orgán v Rakousku 

Název 
p íslušného orgánu Zkratka Poštovní adresa 

p íslušného orgánu Další informace 

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und  
Wasserwirtschaft (Spolkové mi-
nisterstvo zem d lství a lesního 
hospodá ství, životního prost edí 
a vodního hospodá ství) 

BMLFUW 
Stubenring 1 
1010 Wien 

www.bmlfuw.gv.at 
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1.3.5 Koordina ní úloha MKOL 
V roce 1995 Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) rozhodla, aby tehdejší pracovní 
skupina „Hydrologie“ provedla podrobn jší pr zkum vzniku povodní v povodí Labe. Pod do-
jmem povodn  v roce 1997 na eském horním toku Labe, na Od e, na Morav  a také na Rýn  
byla v íjnu 1997 ustavena ad hoc pracovní podskupina „Povod ová ochrana“, která byla pov -
ena vypracováním „Strategie povod ové ochrany v povodí Labe” (MKOL, 1998). Tato strategie 

byla schválena v íjnu 1998 na zasedání MKOL a v roce 2000 odborn  podložena dokumentací 
„Zmapování stávající úrovn  povod ové ochrany v povodí Labe“ (MKOL, 2001). Poté dostala 
pracovní podskupina za úkol, aby na základ  obou t chto dokument  vypracovala „Ak ní plán 
povod ové ochrany v povodí Labe“ (MKOL, 2003). V této fázi došlo v srpnu 2002 k povodni, 
která zasáhla celé povodí Labe. Tato povode  se v celé Evrop  stala synonymem pro extrémní 
povodn  a zat žkávací zkouškou nejen pro vodohospodá e, záchraná e a zásahové jednotky, 
ale i pro MKOL. Již v pr b hu povodn  bylo aktér m jasné, že odpov  na tuto výzvu lze najít 
jen ve spole ném p eshrani ním p ístupu. Smluvní strany MKOL proto v íjnu 2002 ustavily pra-
covní skupinu „Povod ová ochrana“ a v íjnu 2003 schválily spole ný „Ak ní plán povod ové 
ochrany v povodí Labe“, v jehož rámci byly dohodnuty významné cíle ochrany p ed povodn mi 
v povodí. 
 
Povod ová sm rnice stanoví v lánku 8 odst. 1: 
„ lenské státy zajistí, aby byl pro oblasti povodí nebo správní jednotky uvedené v lánku 3 
odst. 2 písm. b), které leží výlu n  na jejich území, vypracován jediný plán pro zvládání povod-

ových rizik nebo soubor plán  pro zvládání povod ových rizik koordinovaných na úrovni oblas-
ti povodí.“ 
 
Dále je v lánku 8 odst. 2 stanoveno: 
„Pokud mezinárodní oblast povodí nebo správní jednotka uvedená v l. 3 odst. 2 písm. b) leží 
výlu n  na území Spole enství, zajistí lenské státy koordinaci s cílem vypracování jediného 
mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik nebo souboru plán  pro zvládání povod-

ových rizik koordinovaných na úrovni mezinárodní oblasti povodí. …“ 
 
Tento úkol plní MKOL. Obrázek 1.3.5-1 znázor uje pracovní strukturu MKOL. leny pracovní 
skupiny „Povod ová ochrana“ jsou zástupci eské republiky a N mecka, jako stálí hosté se 
bezprost edn  podílejí Rakousko a Polsko. Do prací pracovní skupiny „Povod ová ochrana“ 
jsou po odborné stránce jako stálí hosté zapojeny také n mecké nevládní organizace. MKOL a 
její pracovní skupina „Povod ová ochrana“ koordinovala práce v mezinárodní oblasti povodí 
Labe již od povodn  v roce 2002, v souvislosti s realizací Ak ního plánu povod ové ochrany 
v povodí Labe v letech 2003 – 2011 a s vyhodnocením dalších významných p ípad  povodní 
v letech 2006, 2010 a 2013, podrobn  je diskutovala s dot enými orgány, informovala i ve ej-
nost a v p ípad  pot eby ji zapojila do diskuse. Sou asn  s ukon ením Ak ního plánu v roce 
2011 byl na mezinárodní úrovni spln n první díl í úkol Povod ové sm rnice, tj. p edb žné vy-
hodnocení povod ových rizik a vymezení území s potenciáln  významným povod ovým rizi-
kem. V prosinci 2013 byly dokon eny mapy povod ového nebezpe í a mapy povod ových rizik 
a od kv tna 2014 jsou na mezinárodní úrovni k dispozici všem dot eným a zú astn ným sub-
jekt m ve fyzické nebo webové form . Do plánu pro zvládání povod ových rizik jsou za len ny 
i p íslušné aktivity Rakouska a Polska, což skýtá ucelený obraz mezinárodn  významných prv-
k  plánu pro zvládání povod ových rizik pro mezinárodní oblast povodí Labe. 
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Obr. 1.3.5-1: Pracovní struktura MKOL (zdroj: MKOL) 

 
Další významnou sou ástí koordina ních úkol  MKOL je informování a zapojení ve ejnosti. 
V rámci workshop  pracovní skupiny „Povod ová ochrana“ a Mezinárodních labských fór 
MKOL získává ve ejnost zásadní a aktuální informace o práci a aktivitách MKOL (viz kap. 5.3). 
 
 

1.4 Proces plánování v oblasti zvládání povod ových rizik 

Mezinárodní oblast povodí Labe se rozkládá na území ty  lenských stát  EU – eské republi-
ky, N mecka, Rakouska a Polska. Za ú elem koordinace vzájemné spolupráce p i implementa-
ci se tyto státy dohodly, že budou požadavky Povod ové sm rnice na mezinárodní úrovni napl-

ovat v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) prost ednictvím mezinárodní ko-
ordina ní skupiny ICG. 
 
Státy v povodí Labe se dále dohodly na tom, že za mezinárodní oblast povodí Labe bude zpra-
cován jeden spole ný Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe. 
Tento plán se skládá ze spole n  zpracované ásti A se souhrnnými informacemi na meziná-
rodní úrovni a z ástí B – tj. plán , které zpracovaly jednotlivé státy na národní úrovni. 
 

ást A byla zpracována v rámci MKOL / mezinárodní koordina ní skupiny ICG jako nadnárodní 
plán pro zvládání povod ových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe. Popisuje témata, která 
jsou relevantní pro celou mezinárodní oblast povodí, a shrnuje významné informace z národ-
ních plán  pro zvládání povod ových rizik, tj. ástí B. 
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Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe byl zpracován v  analo-
gické struktu e jako Mezinárodní plán oblasti povodí Labe (MKOL,2009a a MKOL, 2015), která 
je znázorn na na obr. 1.4-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.4-1: Struktura Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe 

 
P edkládaná ást A Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe 
je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní komise pro ochranu Labe: www.ikse-
mkol.org 
 

ásti B – národní plány stát  v povodí Labe jsou zve ejn ny na t chto internetových stránkách: 
 pro eskou republiku: www.povis.cz  
 pro N mecko: www.fgg-elbe.de 
 pro Rakousko: wisa.bmlfuw.gv.at 
 pro Polsko: www.kzgw.gov.pl 

 
V polské ani v rakouské ásti mezinárodní oblasti povodí Labe nebyly stanoveny žádné oblasti 
s významným povod ovým rizikem, pro které by bylo t eba zpracovat mapy povod ového ne-
bezpe í a povod ových rizik ve smyslu lánku 6, resp. plány ve smyslu lánku 7 Povod ové 
sm rnice (viz kapitola 2.2.3). 
 
P i p íprav  Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik bylo t eba v souvislosti 
s aktualizací Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2016 – 2021 zajistit koordina-
ci napl ování požadavk  Rámcové sm rnice o vodách  – viz kapitola 6.3. Zde jde p edevším 
o to, aby opat ení podle Rámcové sm rnice o vodách respektovala zájmy ochrany p ed povod-
n mi a opat ení podle Povod ové sm rnice nebránila dosažení dobrého stavu vod nebo neved-
la ke zhoršení stavu vod. Ideálním p ípadem jsou pak opat ení, která jsou pozitivní z pohledu 
obou sm rnic, jako je nap . napojení údolních niv na tok prost ednictvím posunu trasy protipo-
vod ových hrází dále od toku. 
 
P i p íprav  plánu byly také brány v úvahu možné dopady zm ny klimatu, které jsou podrobn ji 
popsány v kapitole 2.2.2.5. 
 

Cíle a opat ení 
na úrovni jednotlivých stát  

Cíle a opat ení relevantní 
na mezinárodní úrovni 

D CZ PL A 

ást B

ást A

ná
ro

dn
í 

úr
ov

e
 

m
ez

in
ár

od
ní

 
úr

ov
e

 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe – část A Kapitola 1 
 

21 / 94 

Pro shromažďování a zpracování dat potřebných pro mezinárodní koordinaci plnění úkolů 
Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice a zpracování zpráv je využíván interneto-
vý portál WasserBLIcK (www.wasserblick.net). 
 
V předkládané části A jsou některé části plánu pouze krátce shrnuty s uvedením odkazu na in-
formace v národních plánech pro zvládání povodňových rizik. 
 

1.4.1 Struktura plánů v České republice 

Struktura plánů je definována vodním zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcí vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 
rizik. 
 
V rámci plánování podle Rámcové směrnice o vodách jsou na nejnižší úrovni zpracovávány 
plány dílčích povodí (v povodí Labe celkem 5). Jejich součástí je kapitola řešící problematiku 
ochrany před povodněmi mimo oblasti s významným povodňovým rizikem. Plány dílčích povodí 
pořizují správci povodí podle své územní působnosti a schvalují kraje. Plány dílčích povodí za-
střešuje Národní plán povodí Labe, který pořizuje MZe a MŽP ve spolupráci s příslušnými 
správci povodí a krajskými úřady a který schvaluje vláda.  
 
V rámci plánování podle Povodňové směrnice jsou na nejnižší úrovni zpracovány dokumentace 
oblastí s významným povodňovým rizikem. Ty zpracovávají správci povodí pro každou oblast 
s významným povodňovým rizikem a obsahují popis oblasti, interpretaci výsledků mapování po-
vodňových rizik a návrh opatření ke splnění konkrétních cílů. Dokumentace oblastí s význam-
ným povodňovým rizikem jsou hlavním podkladem pro zpracování plánů pro zvládání povodňo-
vých rizik. 
 
Plány pro zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro území ČR tři, a to pro národní části 
mezinárodních oblastí povodí Dunaje, Labe a Odry. Jejich obsah je koordinován s mezinárod-
ními plány pro zvládání povodňových rizik v rámci pracovních skupin příslušných mezinárod-
ních komisí. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe pořizuje MŽP a MZe ve spolu-
práci s příslušnými správci povodí a krajskými úřady a schvaluje vláda. 
 

1.4.2 Struktura plánů v Německu 

Spolkové země v německé části povodí Labe se na základě usnesení Labské rady Společen-
ství oblasti povodí Labe dohodly na tom, že vypracují společný plán pro zvládání povodňových 
rizik v německé části povodí Labe, který bude v souladu s právními požadavky § 75 spolkového 
zákona o nakládání s vodami (německá národní legislativa) a článku 7 Povodňové směrnice. 
 
Struktura německého národního plánu pro zvládání povodňových rizik Společenství oblasti po-
vodí Labe odráží zásadní strukturu zde předkládaného mezinárodního plánu. Odsouhlasení 
obou dokumentů proběhlo v úzké spolupráci mezi národní pracovní skupinou „Zvládání povod-
ňových rizik“ Společenství oblasti povodí Labe a mezinárodní pracovní skupinou „Povodňová 
ochrana“ Mezinárodní komise pro ochranu Labe. 
 
V plánu pro zvládání povodňových rizik Společenství oblasti povodí Labe je po obsahové strán-
ce hlavní pozornost zaměřena na prezentaci výsledků předběžného vyhodnocení povodňových 
rizik podle § 73 spolkového zákona o nakládání s vodami ve spojitosti s články 4 a 5 Povodňové 
směrnice, na mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik podle § 74 spolkového zákona 
o nakládání s vodami ve spojitosti s článkem 6 Povodňové směrnice a na jasný popis vhodných 
cílů pro zvládání povodňových rizik a plánovaných opatření, které se předpokládají k dosažení 
těchto cílů v německé části povodí Labe. 
 
Spolkové země spolupracující ve Společenství oblasti povodí Labe doplňují mezinárodní a ná-
rodní plán povodňových rizik individuálně o vlastní veřejné publikace. 
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1.4.3 Struktura plán  v Polsku 
Národní vodohospodá ská správa (Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej – KZGW) zajiš uje 
v souladu s ustanoveními Povod ové sm rnice a polského vodního zákona zpracování plán  
pro zvládání povod ových rizik pro povodí a vodohospodá ské oblasti. Zpracování t chto plán  
p edcházela p íprava p edb žného vyhodnocení povod ových rizik, map povod ového nebez-
pe í a map povod ových rizik. Cílem vyhodnocení povod ových rizik byla identifikace oblastí 
ohrožovaných povodn mi, pro které byly zpracovány mapy povod ového nebezpe í a povod-

ových rizik. 
 
Zpracování plán  pro zvládání povod ových rizik probíhá na dvou referen ních úrovních:  

 pro 3 povodí (Visly, Odry, Pregoly), 
 pro 9 vodohospodá ských oblastí (Horní Odry, St ední Odry, Varty, Dolní Odry a západní-

ho Pomo anska, Malé Visly, St ední Visly, Dolní Visly, Lavy a W gorapy). Polská ást po-
vodí Labe je ešena v rámci vodohospodá ské oblasti St ední Odry. 

 
Polská vodohospodá ská správa p ipravila „Metodiku tvorby plán  pro zvládání povod ových ri-
zik pro povodí a vodohospodá ské oblasti“. Podle této metodiky byly z ízeny následující pra-
covní skupiny zajiš ující plánovací proces v rámci jednotlivých územn plánovacích úrovní: 

1.  Na úrovní vodohospodá ské oblasti: 

 ídicí výbor vodohospodá ské oblasti, 
 územn plánovací skupina vodohospodá ské oblasti, 
 územn plánovací týmy vodohospodá ské oblasti. 

2.  Na úrovní povodí: 

 ídicí výbor povodí, 
 územn plánovací skupina povodí. 

 
leny výše uvedených grémií jsou na p íslušných úrovních zástupci dot ených subjekt  (státní 

správa, samospráva, mo ská a vodohospodá ská správa), kte í svými znalostmi a zkušenostmi 
podporují zhotovitele plán  pro zvládání povod ových rizik. 
 
V souladu s metodikou po izování plán  pro zvládání povod ových rizik a s podporou výše 
uvedených grémií byly p ipraveny návrhy plán  pro zvládání povod ových rizik pro jednotlivá 
povodí a vodohospodá ské oblasti, které byly následn  p edloženy k ve ejnému projednávání. 
Na základ  p ipomínek zaslaných v rámci ve ejného projednávání a na základ  strategického 
posuzování vliv  na životní prost edí byly p ipraveny kone né verze plán  pro zvládání povod-

ových rizik. Kone né verze t chto plán  pro povodí a vodohospodá ské oblasti byly spolu 
s p ílohami zve ejn ny prost ednictvím internetové platformy „Ochrana p ed povodn mi“ 
(http://www.powodz.gov.pl). 
 
Plány pro zvládání povod ových rizik neobsahují relevantní informace pro povodí Labe na 
území Polska, protože zde nejsou vymezeny žádné oblasti s významným povod ovým rizikem. 
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1.4.4 Struktura plánů v Rakousku 

Zpracování plánu pro zvládání povodňových rizik v rámci prvního cyklu implementace Povod-
ňové směrnice proběhlo v Rakousku v souladu s federální strukturou ve třech pracovních kro-
cích. Ze strany Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí 
a vodního hospodářství byl vypracován návrh (odsouhlasený s pracovní skupinou „Povodňová 
směrnice“, v níž jsou zástupci spolkových a zemských orgánů), který byl poskytnut zemským 
hejtmanům. Hejtmani tento návrh prověřili a doplnili a postoupili jej opět spolkovému minister-
stvu. Na tomto základě zpracovalo spolkové ministerstvo 1. návrh plánu pro zvládání povodňo-
vých rizik, který byl následně předložen veřejnosti k připomínkám (lhůta pro zaslání připomínek 
6 měsíců). Na základě zaslaných připomínek, strategického posuzování vlivů na životní pro-
středí a 1. návrhu plánu pro zvládání povodňových rizik byla koncem roku 2015 zpracována ko-
nečná verze plánu pro zvládání povodňových rizik a v souladu s rakouským vodním zákonem 
byl plán uveřejněn prostřednictvím platformy „Informační systém o vodě Austria“ 
(http://wisa.bmlfuw.gv.at). 
 
Plán se skládá z několika pracovních podkladů, které byly připraveny na 3 úrovních (oblasti 
s potenciálně významným povodňovým rizikem – APSFR, spolkové země, spolková vláda) a na 
závěr byly tyto podklady sloučeny do jednoho dokumentu: 

 katalog opatření (skládající se z 22 typů opatření); 

 vzorový formulář ke zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik na úrovni APSFR a 
spolkových zemí; 

 odborný a technický návod na vyplnění vzorových formulářů; 

 spolkový dokument „Plán pro zvládání povodňových rizik“, který se stal po ukončení zpra-
cování ze strany Spolkového ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, životního 
prostředí a vodního hospodářství závazným (právním) dokumentem; 

 výsledky předběžného vyhodnocení a vymezení oblastí s potenciálně významným povod-
ňovým rizikem; 

 vyhodnocení a znázornění map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik. 
 
Plán pro zvládání povodňových rizik neobsahuje pro povodí Labe na území Rakouska žádné 
oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. 
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2  Podklady pro vypracování plánu pro zvládání povod ových rizik 

2.1 Popis ešeného území 

2.1.1 Klimatické a hydrologické pom ry 
Povodí Labe pat í k mírnému podnebnému pásmu, nachází se v p echodné oblasti mezi p í-
mo ským a kontinentálním podnebím. Kontinentální vliv se projevuje v pom rn  nízkých sráž-
kových úhrnech a velkých teplotních rozdílech mezi zimou a létem. Tato zásada platí na v tšin  
území v povodí Labe, p i emž úhrny srážek v horských regionech s rostoucí nadmo skou výš-
kou terénu p ibývají. Celkem vyrovnaný pr b h teploty vzduchu a pro nížinu pom rn  vysoký 
úhrn srážek – tj. jevy p ímo ského podnebí – charakterizují oblast podél Dolního Labe. 
 
Pr m rná ro ní teplota vzduchu se v nížinách pohybuje od 8 do 9 °C a na h ebenech hor od 
1 do 3 °C. Absolutní extrémní teploty vzduchu celého povodí byly v jižní ásti, kde je podnebí 
spíše kontinentální, nam eny v Dob ichovicích u Prahy 20. srpna 2012 hodnotou +40,4 °C a 
v Litvínovicích u eských Bud jovic 11. února 1929 (povodí horního toku Vltavy) -42,2 °C. Ale 
také více p ímo ské podnebí v severní ásti povodí Labe zná extrémní teploty. Ty se pohybují 
v rozsahu od +39,2 °C, což bylo zaznamenáno 9. srpna 1992 ve m st  Lübben (povodí Sprévy) 
až po -28,9 °C, což bylo nam eno 24.února 1956 ve m st  Gardelegen (povodí Alandu). 
 
V dlouhodobém pr m ru za období 1961-1990 iní ro ní srážkový úhrn v celém povodí Labe 
628 mm a sm rem k jihovýchodu se zvyšuje; zde dosahují ro ní úhrny srážek v pr m ru 
666 mm/rok (MKOL, 2005b). Z obr. 2.1.1-1 je ale patrné, že úhrn srážek v jednotlivých regio-
nech je zna n  rozdílný. P ibližn  na t etin  plochy povodí Labe nedosahuje ani 550 mm, což 
se týká p edevším ásti povodí Vltavy, Oh e, Sály a Havoly. Extrémn  nízké srážky jsou 
v oblastech, které se p i cyklonálním západním a severozápadním proud ní nacházejí ve sráž-
kovém stínu hor. Proto se nejnižší pr m rné ro ní srážkové úhrny vyskytují v povodí dolního 
toku Sály (430 až 450 mm), v Žatecké pánvi v povodí Oh e a v Durynské pánvi v povodí eky 
Unstrut (450 mm). 
 
P ibližn  na polovin  plochy povodí Labe iní pr m rný ro ní srážkový úhrn 550 až 700 mm. 
Pat í sem rozsáhlé ásti Horního Labe, Vltavy, erného Halštrova, Mulde a Sprévy i úsek 
St edního Labe mezi soutokem s Havolou a jezem Geesthacht. 
 
Úhrny srážek mezi 700 a 850 mm jsou charakteristické pro st ední polohy a pro povodí Dolního 
Labe, které je výrazn  ovliv ováno p ímo ským podnebím. V severovýchodní ásti povodí Dol-
ního Labe se dokonce vyskytují srážky nad 850 mm. Tak vysoké srážky jsou jinak zaznamená-
vány pouze v horských oblastech. Pr m rný ro ní srážkový úhrn nad 1 000 mm se vyskytuje 
pouze ve vyšších horských polohách. 
 
Nejvyšší denní úhrn srážek 345 mm v povodí Labe byl zaznamenán 29. ervence 1897 na No-
vé Louce v Jizerských horách. Dne 12. srpna 2002 byl v Cínovci-Georgenfeldu ve východní 
ásti Krušných hor nam en úhrn srážek 312 mm, který p edstavuje nejvyšší denní hodnotu 

srážek od za átku pravidelných m ení v N mecku. 
 
Pro uvedené p echodné podnebí je p ízna ný hydrologický režim deš ovo-sn hového typu. 
V zim  padá ást srážek ve form  sn hu, který v horských oblastech taje v tšinou až na ja e a 
v dlouhodobém pr m ru obvykle vede k výskytu maximálních pr tok  v b eznu a dubnu. Hor-
ské oblasti zaujímají pouze malou ást povodí Labe. Pouze 2 % plochy povodí mají nadmo -
skou výšku nad 800 m n. m., zatímco více než polovina povodí se nachází v nadmo ských výš-
kách pod 200 m n. m. Vzhledem k t mto pom r m dochází v letních m sících k výraznému po-
klesu pr tok , který není dále podporován táním sn hu a horských ledovc , jako nap íklad alp-
ské toky. Nejmenších pr tok  bývá dosaženo v zá í a v íjnu. Tyto malé pr toky také odrážejí 
skute nost, že v povodí Labe p ipadá na odtok zhruba jedna tvrtina objemu srážek, nap íklad 
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v poslední posuzované vodom rné stanici na Labi bez vlivu p ílivu a odlivu (Neu Darchau) je 
pr m rná ro ní odtoková výška 171 mm p i pr m rné ro ní srážkové výšce 641 mm (za období 
1961 – 2005). 
 
 

 
Obr. 2.1.1-1: Pr m rné ro ní úhrny srážek na povodí Labe za období 1961-1990  

(zdroj: BfG, HMÚ, MKOL) 

 
Tabulky 2.1.1-1, 2.1.1-2 (MKOL, 2012b) a 2.1.1-3 obsahují základní hydrologické charakteristi-
ky, dlouhodobé pr m rné hodnoty m sí ních a pololetních (sezónních) pr tok  a kulmina ní 
pr toky dané doby opakování v charakteristických vodom rných stanicích Labe a jeho význam-
ných p ítok . 
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Tab. 2.1.1-1: Základní hydrologické charakteristiky 
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Tab. 2.1.1-2: D

louhodobé pr
m

rné m
sí

ní a  
pololetní (sezónní) pr

toky [m
³.s

-1] 
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Tab. 2.1.1-3: N–leté pr toky [m³.s-1] ve vybraných stanicích na Labi a v Praze na Vltav   

Stanice Q10 Q20 Q50 Q100 Q200 Q500 

Kostelec n. L. 896 1 040 1 240 1 390 1 540 1 760 

Praha (Vltava) 2 230 2 720 3 440 4 020 4 640 5 530 

D ín 2 760 3 240 3 900 4 410 4 940 5 680 

Dráž any 2 540 3 050 3 790 4 400 5 070 – 

Torgau 2 540 3 060 3 790 4 380 5 010 – 

Barby 3 480 3 960 4 530 4 920 5 280 – 

Wittenberge 3 280 3 710 4 230* 4 600* 5 000* – 

Neu Darchau 3 190 3 610 4 120* 4 580* 4 900* – 

* pr m rná hodnota mezi st ední hodnotou teoretického rozd lení a hodnotou horní obalové 
k ivky konfiden ního intervalu na úrovni významnosti 95 % 

Poznámka: 
- pro eské stanice platné údaje (odvozené za nejdelší období pozorování v etn  historických 

povodní) 
- pro n mecké stanice údaje za referen ní období 1890 – 20131 

 
V povodí Labe se nachází 312 údolních nádrží s objemem nad 0,3 mil. m³, z toho 137 v eské 
republice a 175 v N mecku, o celkovém objemu 4 118,14 mil. m³ – viz tab. 3.3.2-1 
(MKOL, 2012a). Jejich význam pro ochranu p ed povodn mi je nesporný. 
 

2.1.2 Využívání území 
V mezinárodní oblasti povodí Labe je dle analýzy dat projektu CORINE Land Cover z roku 2012 
využíváno 39,7 % plochy jako orná p da a lesní porosty pokrývají 30,8 %, z toho p ipadá 
22,1 % na jehli naté a 8,7 % na listnaté a smíšené porosty – viz tab. 2.1.2-1 a mapa AF3 
v p íloze 3. 
 
Tab. 2.1.2-1: Struktura využívání území v mezinárodní oblasti povodí Labe dle CORINE Land  

Cover z roku 2012 

Po . . Kategorie [%] 
1. Hust  zastav né plochy 1,2 
2. ídce zastav né plochy 6,4 
3. Plochy bez vegetace nebo s ídkou vegetací 0,4 
4. Orná p da 39,7 
5. Trvalé zem d lské kultury 0,3 
6. Travinná a k ovinná vegetace 17,6 
7. Listnaté a smíšené lesy  8,7 
8. Jehli naté lesy 22,1 
9. Mok ady  0,2 

10. Vnitrozemské vodní plochy  1,4 
11. Mo e 2,0 

 
                                                      
1 Použité kombinace metody odhadu parametr  a teoretického rozd lení: 

Dráž any: všeobecné rozd lení extrémních hodnot / metoda vážených pravd podobností 
Torgau: t íparametrické logaritmicko-normální rozd lení / metoda vážených pravd podobností 
Barby, Wittenberge, Neu Darchau: Weibullovo rozd lení 3 / metoda moment  
Wittenberge, Neu Darchau: Weibullovo rozd lení 3 / metoda moment , ale od Q50 pr m rná hodnota mezi st ední hodnotou  
teoretického rozd lení a hodnotou horní obalové k ivky konfiden ního intervalu na úrovni významnosti 95 % 
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2.2 Výsledek p edb žného vyhodnocení povod ových rizik 

2.2.1 Popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti 

2.2.1.1 Seznam významných minulých povodní 
Na základ  dostupných nebo snadno odvoditelných informací m ly podle Povod ové sm rnice 
lenské státy provést vyhodnocení, zahrnující: 

 popis povodní, ke kterým došlo v minulosti a které m ly výrazné nep íznivé ú inky na lid-
ské zdraví, životní prost edí, kulturní d dictví a hospodá skou innost a u nichž je stále 
velká pravd podobnost výskytu podobných událostí v budoucnosti – podle l. 4, odst. 2 b) 
Povod ové sm rnice, 

 popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti, pokud lze u podobných událostí 
v budoucnosti p edpokládat výrazné nep íznivé ú inky – podle l. 4, odst. 2 c) Povod ové 
sm rnice.  

 
Tabulka 2.2.1-1 ukazuje 10 nejv tších zdokumentovaných povodní v minulosti na vybraných 
vodom rných stanicích v povodí Labe a povode  v ervnu 2013, která nebyla sou ástí p ed-
b žného vyhodnocení povod ových rizik podle lánku 4 Povod ové sm rnice, jelikož se vyskyt-
la až po ukon ení p edb žného vyhodnocení povod ových rizik. Tabulky 2.2.1-2 a 2.2.1-3 ob-
sahují významné minulé povodn  podle l. 4 odst. 2b) nebo 2c) Povod ové sm rnice. 
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Tab. 2.2.1-1: P

ípady povodní v povodí Labe  
(10 nejv

tších zdokum
entovaných povodní od roku 1845)  

a povodn
 v 

ervnu 2013 1) 
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Tab. 2.2.1-2: Významné minulé povodn  – eská ást povodí Labe 

Povode  Typ povodn  Zasažená oblast Max. dosažená  
doba opakování N 

D sledky 
povodní 

Dokumentace 
povodn  

19. srpna 1974 
zvláštní povode  
(b hem p írodní 
povodn ) 

Mnichovka, protržení 
hráze VD Huba ov 

p írodní >100 
zvláštní 5 x Q100 

5 ob tí, materiální 
škody nejsou 
známy 

lánek ve sborníku 

b ezen 1981 jarní povode , tání 
sn hu a déš  

povodí horního  
Labe, povodí Oh e, 
Mže, Sázava, Mora-
va 

20 až 50,  
ojedin le 100 nejsou  známy hydrologická  

zpráva 

ervenec 1981 letní povode ,  
regionální dešt  

povodí Otavy, Be-
rounky, dolní Vltava, 
Labe 

50 až 100,  
ojedin le >100 nejsou  známy hydrologická  

zpráva 

ervenec 1997 
letní regionální, 
dv  povod ové  
vlny 

ást povodí horního 
Labe (centrum po-
vodn  bylo na Mora-
v ) 

20 až 50,  
výjime n  100 

2,6 mld. K   
po et ob tí není 
znám 

komplexní projekt 
( HMÚ) 

ervenec 1998 p ívalová povode  D dina, B lá 
(prav. p ítoky Orlice) >100 1,8 mld. K   

6 ob tí 

hydrologická  
zpráva, zpráva  
Povodí Labe 

b ezen 2000 jarní povode ,  
tání a déš   

povodí horního Labe 
a Jizery 

50 až 100,  
výjime n  >100 

3,8 mld. K   
2 ob ti 

zpráva HMÚ, 
zprávy správc   
povodí 

srpen 2002 
letní regionální, 
dv  povod ové  
vlny 

povodí Vltavy a Be-
rounky, dolní Labe 

200 až 1000,  
n kde >1000 

72,6 mld. K   
17 ob tí 

komplexní projekt 
(VÚV), zprávy 
správc  povodí 

b ezen / duben 2006 jarní povode , 
tání a déš   

celé povodí Labe, 
nejvíce Sázava, 
Lužnice a další  

50 až 100 3,6 mld. K   
9 ob tí 

komplexní projekt 
(VÚV), zprávy 
správc  povodí 

erven / ervenec 
2009 p ívalové povodn  

D ínsko (Kameni-
ce, Bystrá), Pracha-
ticko 

>>100 1,4 mld. K   
1 ob  

komplexní projekt 
( HMÚ) 

srpen 2010 
letní povode  
s prvky p ívalové 
povodn  

povodí Plou nice a 
Kamenice >>100 2,1 mld. K   

bez ob tí 

komplexní projekt 
( HMÚ), zprávy 
správc  povodí  

erven 20131) letní povode ,  
regionální dešt  

horní Labe, Vltava 
v etn  Berounky,  
Labe pod soutokem 
s Vltavou 

20 až 50,  
výjime n  100 

15,1 mld. K   
16 ob tí 

komplexní projekt 
( HMÚ), zprávy 
správc  povodí 

1) Povode  v ervnu 2013 nebyla sou ástí p edb žného vyhodnocení povod ových rizik podle l. 4 Povod ové sm rnice. 
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Tab. 2.2.1-3: Významné minulé povodn  – n mecká ást povodí Labe 

Povode  Typ povodn  Zasažená oblast Max. dosažená 
doba opakování N 

D sledky 
povodní 

Dokumentace  
povodn  

prosinec 1717 bou livý p íliv pob ežní oblast 
slapový úsek Labe  340 ob tí archivy vodního  

hospodá ství 

únor 1825 bou livý p íliv pob ežní oblast 
slapový úsek Labe >30 n kolik ob tí archivy vodního  

hospodá ství 

listopad 1890 zimní povode  povodí St edního Labe a Sály 100 žádné ob ti brožura „Povodn  
v Durynsku“ 

únor 1909 zimní povode  povodí Alandu / Biese a Sály 100 žádné ob ti brožura „Povodn  
v Durynsku“ 

ervenec 1926 letní povode  povodí Agy, Große 
Schnauder, Worbis 100 žádné ob ti brožura „Povodn  

v Durynsku“ 

únor 1946 zimní povode  povodí Helme, Thyry, Unstrut, 
Saské Sály 5 až 1 000 žádné ob ti brožura „Povodn  

v Durynsku“ 

b ezen 1947 zimní povode  povodí Sály 100 žádné ob ti brožura „Povodn  
v Durynsku“ 

ervenec 1954 letní povode  povodí Bílého Halštrova  
a Mulde 100 3 ob ti brožura „Povodn  

v Durynsku“ 

únor 1962 bou livý p íliv pob ežní oblast 
slapový úsek Labe 80 315 ob tí archivy vodního  

hospodá ství 

erven 1970 letní povode  povodí Biberbachu >50 žádné ob ti  

leden 1976 bou livý p íliv pob ežní oblast 
slapový úsek Labe 100 žádné ob ti archivy vodního  

hospodá ství 

b ezen 1981 zimní povode  
povodí Grützer Vorfluter, 
Hauptstremme, Havoly, Jäg-
litz 

 žádné ob ti  

srpen 1981 letní povode  povodí St edního Labe a Sály 100 žádné ob ti brožura „Povodn  
v Durynsku“ 

duben 1994 zimní povode  

povodí Sály, Werry, Unstrut, 
Bode, Eine, Gonny, Hauptnu-
the, Holtemme, Nasse, Rip-
pachu, Rohne, Selke,  
Uchter Wipper, Zillierbachu 

>100 4 ob ti brožura „Povodn  
v Durynsku“ 

ervenec 2002 letní povode  

povodí Severomo sko-
baltského pr plavu, Stör, 
Krückau, Pinnau, Alster, Bille, 
Labsko-Lübeckého pr plavu 

200 žádné ob ti archivy vodního  
hospodá ství 

srpen 2002 letní povode  

povodí Mulde, Ehle, St edního 
Labe a p ítoky, Rossel,  
Spittelwasser, Sjednocené  
Tanger, Jeetzel 

50 až 500 21 ob tí zpráva MKOL 

duben 2006 zimní povode  dolní úsek St edního Labe 
a p ítoky 50 až 200 žádné ob ti zpráva MKOL 

leden 2008 zimní povode  povodí Oste 90 žádné ob ti  

srpen 2010 letní povode  

povodí Pleiße, Chemnitz,  
Sprévy, Fuhne, Kabelske,  
Neugraben, Reide, erného 
Halštrova, Schweinitzer Fließ, 
Strengbachu 

25 až 500 4 ob ti zpráva MKOL 

zá í 2010 letní povode  povodí Parthe, erného  
Halštrova, Sprévy 20 až 500 žádné ob ti zpráva MKOL  

leden 2011 zimní povode  povodí Bílého Halštrova, Sály, 
dolní úsek St edního Labe 25 až 200 žádné ob ti  

erven 20131) letní povode  povodí St edního Labe  
a p ítoky Sála a Mulde 50 až 200 žádné ob ti zpráva BfG-1797 

zpráva MKOL 
1) Povode  v ervnu 2013 nebyla sou ástí p edb žného vyhodnocení povod ových rizik podle l. 4 Povod ové sm rnice. 
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V rámci p edb žného vyhodnocení povod ových rizik v polské ásti povodí Labe byla na zákla-
d  údaj  obcí Kudowa Zdrój a Lewin K odzki provedena inventarizace historických povodní na 
toku St ely (Klikawa) v roce 1998 a 2006. P i posouzení jejího charakteru (lokální záplavy 
v d sledku rychlé oblevy, dlouho trvající dešt  nebo p ívalové srážky) nebyly tyto p ípady po-
vodní za azeny mezi oblasti s potenciáln  významným povod ovým rizikem. 
 
V rakouské ásti povodí Labe byla jako významná historická povode  vyhodnocena událost 
v ervnu 2006 na toku Sk emelice (Braunaubach) a jejím p ítoku Romavském potoce (Romau-
bach) v povodí eky Lužnice. 
 
Pro pob ežní oblasti chrán né hrázemi lze zpravidla vycházet ze skute nosti, že minulé vý-
znamné povodn  (bou livé p ílivy), ke kterým došlo p evážn  již p ed mnoha lety, by nem ly mít 
v p ípad  budoucího výskytu žádné významné dopady, jelikož další rozvoj podklad  a p ístup  
k návrhové mí e ochrany vedl k výraznému zlepšení standard  ochrany. To se mimo jiné uka-
zuje také v tom, že p ípady povodní v posledních letech, p estože u nich bylo dosaženo vyšších 
stav  vody, nem ly žádné nebo podstatn  menší nep íznivé ú inky. Z toho jsou vy aty oblasti 
bez dostate né ochrany proti bou livým p íliv m, zejména ty oblasti, kde po povod ové události 
došlo k intenzifikaci využívání území nebo pokud byly tyto oblasti plošn  rozší eny. Nejvyšší 
vodní stavy p i bou livých p ílivech ve vodom rné stanici Cuxhaven jsou uvedeny v tabulce 
2.2.1-4. 
 
Tab. 2.2.1-4: Nejvyšší vodní stavy p i bou livých p ílivech ve vodom rné stanici Cuxhaven,  

v etn  vzdutí zp sobeného v trem 

Datum [cm n. m.] 
16. 2. 1962 494 
6. 12. 1973 439 
3. 1. 1976 510 
21. 1. 1976 470 

24. 11. 1981 451 
27. 2. 1990 444 
23. 1. 1993 434 
28. 1. 1994 449 
10. 1. 1995 448 
5. 2. 1999 434 
3. 12. 1999 453 

6. 12. 20131) 507 
1) Bou livý p íliv v prosinci 2013 nebyl sou ástí p edb žného vyhodnocení povod ových rizik podle l. 4 Povod ové sm rnice. 

 

2.2.1.2 Analýza povodní v srpnu 2002 a v ervnu 2013 
Povodn  v roce 2002 a 2013 byly vyhodnoceny v samostatných publikacích MKOL (MKOL, 
2004 a MKOL, 2014). V této kapitole jsou shrnuty pouze základní informace. V rámci MKOL by-
la dále zpracována také spole ná vyhodnocení povodní v roce 2006 a 2010 (MKOL, 2007 a 
MKOL, 2012c). 
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Povode  v srpnu 2002 
Extrémní srážky v povodí Labe vedly v srpnu 2002 k jedné z nejni iv jších povodní na Labi a 
n kterých jeho p ítocích. ást povodí Labe byla zasažena dv ma vlnami vydatných srážek 
v krátkém asovém sledu, což výrazn  zvýšilo povod ové odtoky p i druhé vln  srážek. 
V n kolika oblastech p evýšily srážky všechny dosud nam ené hodnoty. Nap íklad za období 
od 6. do 13. srpna 2002 spadlo v povodí Vltavy 189 a v povodí Mulde 226 mm srážek. Bou ko-
vé bu ky umíst né v rozsáhlé oblasti regionálních srážek zp sobily také na menších tocích a 
p ítocích Labe katastrofální p ívalové povodn  a plošný povrchový odtok. 
 
Odhad škod a ztrát zp sobených povodní je obtížný, proto byly hodnoty škod uvád né v jejím 
pr b hu a po ní siln  rozkolísané. Záv re ný odhad celkových škod, tj. sou et škod vy íslených 
ob ma státy, p edstavuje p ibližn  11,3 mld. EUR. 
 
Povode  v srpnu 2002 si vyžádala 38 ob tí na lidských životech. 
 
Na základ  statistického hodnocení kulmina ních pr tok  bylo v n kolika díl ích povodích 
v eské republice dosaženo doby opakování p esahující 500 let, v Sasku doby opakování vý-
razn  v tší než 200 let. Na samotném Labi byly vyhodnoceny doby opakování do 200 let pod 
soutokem s Vltavou a p ibližn  20 – 50 let p i p echodu do slapového úseku. P itom je t eba vzít 
v úvahu, že protržení ochranných hrází v po etných lokalitách na Labi a Mulde a jejich p ítocích 
a rovn ž ízené napoušt ní manipulovatelných odleh ovacích poldr  na Havole asto vedly 
k výraznému snížení pr tok  v Labi. Pouze z Labe bylo tímto zp sobem odvedeno a zachyceno 
dalších cca 400 mil. m3 vody. 
 
Ve všech nádržích v povodí Labe je k dispozici celkový ovladatelný objem více než 4 mld. m3 – 
viz tab. 3.3.2-1 (MKOL, 2012a), z toho iní ovladatelný ochranný objem cca 500 mil. m3. Tyto 
prostory byly ve všech p ípadech p ed za átkem povodn  volné a dále byla ve v tšin  nádrží 
volná ješt  ást zásobního prostoru. V povodích, která byla zasažena dv ma vlnami srážek, se 
však volné prostory naplnily již odtokem z první vlny. Vliv nádrží na pr b h povodn  byl pozitiv-
ní, manipulacemi na nádržích bylo dosaženo zdržení postupu kulminace povod ové vlny a 
v ad  p ípad  výrazného snížení kulminace v toku pod nádrží. Ukázalo se však, že v p ípad  
extrémní povodn  jako v roce 2002 nemohou nádrže zabezpe it snížení povod ové vlny na ne-
škodný odtok, ani kdyby byly ochranné prostory zna n  zv tšeny na úkor jiných ú el .  
 
Retence v oblasti ústí Havoly a zachycení p ítoku ze samotné Havoly m ly naopak obrovský 
vliv na snížení kulminace na Labi. V závislosti na p edpovídaném vývoji a formování kulminace 
vlny se pomocí manipulací na jezové soustav  Quitzöbel poda ilo snížit kulmina ní vodní stav 
na Labi ve stanici Havelberg o 41 cm. Manipulace na jezech transformovala p vodní kulminaci 
povod ové vlny ve stanici Wittenberge a ješt  výrazn ji ve stanici Neu Darchau na nízký, 3 dny 
trvající horizontální vrchol, tj. ideální p ípad vlivu ízené retence. 
 
Obdobný vliv na povod ovou vlnu dále po proudu Labe m ly p ípady protržení ochranných hrá-
zí v úseku Riesa – Dessau. Vliv ady lokalit, kde došlo k protržení hráze, na pr b h povodn  na 
Labi nelze exaktn  popsat. Bylo prokázáno, že takovými rozlivy byly zvýhodn ny subjekty dále 
po proudu a že kulmina ní vodní stavy byly o n kolik desítek cm nižší. 
 
Vlivem povodn  byla asto porušena stabilita a funk nost ochranných hrází a dalších protipo-
vod ových objekt . V Sasku a Sasku-Anhaltsku bylo na Labi evidováno 21 a na toku Mulde 125 
lokalit, kde došlo k protržení ochranných hrází. V této souvislosti je t eba vzít v úvahu, že další-
mu selhání protipovod ových objekt  zabránilo obrovské úsilí zásahových jednotek a tisíc  
dobrovolník  p i zajiš ování funkce ochranných hrází. 
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Hydrologické p edpov dní služby byly b hem povodn  vystaveny mimo ádné zát ži. V d sled-
ku zatopení, poškození nebo zni ení ady stanic docházelo ke ztrátám v informa ní síti. P ed-
pov dní hydrologické modely se n kdy již nedaly využít v pr b hu ím dál extrémn jší situace, 
protože nebyly na tak extrémn  velké pr toky p ipraveny. Obecn  fungovala spolupráce mezi 
r znými p edpov dními pracovišti na národní i mezinárodní úrovni dob e. Poznatky získané p i 
provozování hlásné a p edpov dní služby v podmínkách takové extrémní povodn  jsou velice 
cenným podn tem k jejich zkvalitn ní. 
 
Povode  v ervnu 2013 
Povodí Labe bylo na p elomu kv tna a ervna 2013 zasaženo vydatnými srážkami. Vzhledem 
k velmi chladnému za átku jara a srážkov  nadpr m rnému kv tnu byla p da v povodí již velmi 
siln  nasycená vodou, proto tyto srážky vyvolaly rozsáhlé povodn . Zasažen nebyl jen tok La-
be, ale i v tšina jeho významných p ítok .  
 
Tato skute nost vedla k vytvo ení povod ové vlny na Labi, jejíž kulmina ní pr toky ve stanicích 
pod soutokem s Vltavou dosahovaly doby opakování 20 až 50 let. Na St edním Labi (viz kap. 
1.2.1) došlo tém  ke st etu kulminací Labe a Sály, což zp sobilo v okolí Magdeburku dosažení 
historicky nejvyšších pozorovaných vodních stav  a pr tok  od za átku pravidelných záznam . 
Kulmina ní pr toky se zde pohybovaly na úrovni doby opakování výrazn  nad 100 let 
(tab. 2.2.1-5). 
 
Materiální škody byly v eské republice odhadnuty na 15,1 mld. K  a v N mecku na 5,2 mld. 
EUR2. 
 
Povode  lze charakterizovat takto: 

 Velikost odtoku za povodn  byla zna n  ovlivn na velmi silným nasycením území sráž-
kami, které spadly v poslední dekád  kv tna.  

 V d sledku zasažení vydatnými, intenzivními a tém  celoplošnými srážkami a velké na-
sycenosti území byl nástup povodn  na mnoha v tších tocích atypický a velmi rychlý. 

 ízená retence pomocí stávajících soustav vodních nádrží (nap . Vltavská kaskáda, p e-
hrady na Sále, Bílý Halštrov/Pleiße) p isp la k efektivnímu zmenšení pr tok  na toku pod 
nádržemi. 

 P i extrémních povodních s takto velkými objemy nem že být vzhledem k vymezeným re-
ten ním objem m nádrží dosaženo dostate ného zmenšení povodní níže po toku a na 
Labi. 

 Nejv tších extremit v horní ásti povodí Labe dosáhly kulmina ní pr toky na menších 
vodních tocích, kde došlo ke kombinaci p ívalových a regionálních srážek, což v n kte-
rých oblastech Krkonoš vedlo k erozní innosti a sesuv m p dy. Na n kterých tocích 
v povodí Vltavy se vyskytl nejv tší kulmina ní pr tok v historii pozorování a doba opako-
vání p ekro ila 100 let. 

 V povodí St edního Labe byla zasažena zejména Sála v etn  Bílého Halštrova. Na dol-
ním toku Sály bylo dosaženo dv st letého pr toku. Dále po toku Labe pod jeho soutokem 
se Sálou byly pozorovány extrémní kulmina ní pr toky ( asto extremita, která dosud ni-
kdy nebyla zaznamenána) s dobou opakování 100 – 200 let. 

 Významnou transforma ní roli pro pr b h povodní na Labi sehrály rozlivy (nap . na souto-
ku Labe s Vltavou a Labe s Oh í), protržené ochranné hráze (nap . u obcí Breitenhagen a 
Fischbeck) a ízená retence (Havolská nížina). 

 

                                                      
2 Dle p edb žného odhadu Pracovního spole enství LAWA. 
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Tab. 2.2.1-5: Kulminační stavy a průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích, porovnání  

povodní 08/2002 a 06/2013 

Tok 
Vodoměrná 

stanice 

Plocha 
povodí 1) 

Povodeň 08/2002 Povodeň 06/2013 

stav průtok 
doba 2) 

opakování 
stav průtok 

doba  
opakování 

[km2] [cm] [m3.s-1] [roky] [cm] [m3.s-1] [roky] 

Labe Vestřev 300 – – – 354 272 50–100 
Labe Jaroměř 1 224 176 66,5 < 2 – 243 10 
Orlice Týniště nad Orlicí 1 554 335 105 < 2 314 88,6 < 2 
Labe Němčice 4 298 280 166 < 2 417 292 < 2 
Labe Přelouč 6 438 268 290 < 2 316 348 < 2 
Labe Nymburk 9 722 123 304 < 2 372 562 2–5 
Jizera Tuřice-Předměřice 2 157 495 270 2–5 391 167 < 2 
Labe Kostelec n. L. 13 184 367 530 < 2 712 744 5 
Vltava České Budějovice 2 848 652 1 310 > 500 486 628 20–50 
Lužnice Bechyně 4 057 640 666 > 500 594 561 100 
Otava Písek 2 914 880 1 180 > 500 522 548 20–50 
Sázava Nespeky 4 039 473 378 5–10 544 515 20–50 
Berounka Beroun 8 286 796 2 170 > 500 578 960 20 
Vltava Praha-Chuchle 26 730 782 5 160 500 546 3 040 20–50 
Labe Mělník 41 832 1 066 5 050 200–500 936 3 640 50 
Ohře Karlovy Vary 2 857 253 274 2–5 274 277 2–5 
Ohře Louny 4 980 422 175 < 2 543 314 < 2 
Labe Ústí n. L. 48 561 1 196 4 700 100–200 1 072 3 630 20–50 
Ploučnice Benešov n. P. 1 157 123 30,4 < 2 165 102 5 
Labe Děčín 51 120 1 230 4 770 100–200 1 074 3 740 20–50 
Labe Hřensko 51 408 1 228 4 780 100–200 1 108 3 750 20–50 

Labe 
Schöna 51 391 1 204 4 780 100–200 1 065 3 750 20–50 
Drážďany 53 096 940 4 580 100–200 3) 878 3 950 50–100 
Torgau 55 211 949 4 420 100–200 3) 923 4 090 50–100 

Černý  
Halštrov 

Löben 4 327 282 80 2–5 306 98 <10 

Labe Wittenberg 61 879 706 4 130 100–200 691 4 210 50–100 

Mulde 

Golzern 1 5 442 868 2 600 200–500 784 2 040 200 

Bad Düben 1 6 171 852 2 200 4) 200–500 866 1 770 50–100 

Priorau 6 990 684 971 žádný údaj 702 1 440 žádný údaj 

Labe Aken 70 093 766 4 040 – 791 4 600 50–100 
Sála Calbe-Grizehne 23 719 510 296 2–5 802 1 030 >200 

Labe 

Barby 94 260 701 4 320 100 762 5 250 100–200 
Magdeburk- 
Strombrücke 

94 942 680 4 180 – 747 5 140 100–200 

Tangermünde 97 780 768 3 850 100 838 5 150 100–200 

Havola 
Rathenow UP 19 116 208 161 5) 2 231 163 5) – 
Havelberg Stadt 23 804 450 140 5) ~2 452 361 5) – 

Labe 
Wittenberge 123 532 734 3 830 6) 50–100 7) 785 4 330 6) 100–200 8) 
Neu Darchau 131 950 732 3 420 6) 20–50 7) 792 4 080 6) 100–200 8) 

1)  Plocha povodí českých vodoměrných stanic je určena z nového datového modelu rozvodnic v měřítku 1 : 10 000. Plocha povodí 
německých vodoměrných stanic je určena z datového modelu rozvodnic v měřítku 1 : 25 000. 

2)  Převzato z publikace MKOL „Dokumentace povodně v srpnu 2002 v povodí Labe“ (MKOL, 2004, str. 79 a 80), v chybějících 
stanicích nově doplněno. 

3)  V souladu s N-letým průtokem prozatímně stanoveným Svobodným státem Sasko je relevantní nižší hodnota. 
4)  Včetně obtoku za hrází, není podchycen ve vodním stavu. 
5)  Ovlivněno manipulací: Odtok byl zdržen. Vztah mezi vodním stavem a průtokem nesouhlasí, proto nelze uvést dobu opakování. 
6)  Originální hodnota (po zmenšení kulminace povodňové vlny na Labi vlivem protržených hrází a napouštění Havolské nížiny). 
7)  po transformaci kulminace povodně na Labi a napouštění Havolské nížiny 
8)  Hodnocení N-letosti není vztaženo na pozorovanou hodnotu průtoku, která je zkreslená retenčním účinkem, ale na homogeni-

zovanou hodnotu Qmax bez vlivu retence; homogenizované Qmax povodně 2013 činí ve stanici Wittenberge 4 950 m3.s-1 a ve sta-
nici Neu Darchau 4 780 m3.s-1. 
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2.2.2 Postup p edb žného vyhodnocení povod ových rizik 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe uspo ádala ve dnech 31. kv tna a 1. ervna 2011 
v Magdeburku workshop k p edb žnému vyhodnocení povod ových rizik v mezinárodní oblasti 
povodí Labe, kterého se zú astnilo více než 50 zástupc  organizací z eské republiky a z N -
mecka. Workshop byl zam en na vým nu d ležitých informací mezi p íslušnými orgány 
v mezinárodní oblasti povodí Labe (dle l. 4. odst. 3 Povod ové sm rnice). Byly zde podrobn  
p edstaveny p ístupy ešení otázek souvisejících s p edb žným vyhodnocením povod ových ri-
zik, což významnou m rou p isp lo k vzájemnému pochopení specifik národních p ístup . 
 
V jednotlivých státech mezinárodní oblasti povodí Labe byly vyvinuty samostatné metodiky ke 
stanovení potenciáln  významných povod ových rizik, podle kterých poté bylo možné posoudit 
nep íznivé ú inky minulých povodní (podle lánku 4 odst. 2 b, c Povod ové sm rnice – viz kap. 
2.2.1.1) i povodní budoucích (podle lánku 4 odst. 2 d Povod ové sm rnice). Pro Mezinárodní 
plán pro zvládání povod ových rizik bylo zejména d ležité dostat se bez ohledu na samostatn  
zpracované metody ke spole nému p edb žnému vyhodnocení povod ových rizik. Již v Záv -
re né zpráv  o pln ní Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe (MKOL, 2012a) se po-
da ilo ukázat, že existují srovnatelné výsledky p edb žného vyhodnocení povod ových rizik 
(PFRA), zejména pro eskou a n meckou ást povodí, které názorn  zobrazují, že i p es roz-
dílné p ístupy nedochází na státních hranicích k žádným metodickým zlom m. To je d ležité 
zejména pro Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik, protože na základ  p edb žné-
ho vyhodnocení povod ových rizik probíhají návazn  všechny další kroky k implementaci Po-
vod ové sm rnice v tomto mezinárodn  konzistentním homogenním území. 
 

2.2.2.1 Metodika vymezení oblastí s významnými povod ovými riziky v eské 
republice 

St žejním cílem p edb žného vyhodnocení povod ových rizik v eské republice bylo vybrat na 
základ  co nejširšího plošného posouzení povodn mi ohrožených území takové oblasti, kde 
jsou povod ová rizika významná a pro které je žádoucí a sou asn  i reáln  možné do roku 
2015 p ipravit plány pro zvládání povod ových rizik, a to na základ  zpracování map povod o-
vého nebezpe í a map povod ových rizik. Použitou metodikou je tedy možné vyhodnotit celé 
území státu za pomoci objektivních kritérií pro stanovení významnosti rizik a p i pot eb  porov-
nat i oblasti s velmi rozdílnými podmínkami fyzicko-geografickými, s rozdílným využitím území a 
s výraznými odlišnostmi v mí e ohrožení povod ovým nebezpe ím. 
 
K p edb žnému vyhodnocení povod ových rizik byly použity databáze standardn  vedené 
v eské republice, které poskytují podklady zejména o prostorovém vymezení dále uvedených 
prvk  a zp sob  využití území, p ípadn  další informace vhodné pro posouzení nebo vyhodno-
cení následk , ke kterým by mohlo docházet p i zasažení p íslušných objekt  povodn mi. Jed-
nalo se zejména o následující podkladové informa ní zdroje, p edevším ve form  geodatabází: 

 Vymezení záplavových území pro standardn  zpracovávané povod ové situace 
z regionálních srážek pro pr toky s dobou opakování 5, 20 a 100 let, p íp. jiné, databáze 
DIBAVOD (správce VÚV TGM, v.v.i.); 

 Po ty trvale bydlících osob lokalizované podle adresných bod  budov, databáze Registr 
s ítacích obvod  (správce SÚ), databáze Budovy, databáze katastrálních území (správ-
ce ÚZK); 

 Hodnota fixních aktiv (rok 2006) v územních jednotkách pro stanovení odhadu majetku 
dot eného projevy povod ového nebezpe í na zastav ných plochách a v dopravní infra-
struktu e; 

 Vymezení zastav ných ploch podle druhu využití a lokalizace silni ní dopravní infrastruk-
tury v databázích ZABAGED;  
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 Lokalizace objekt , ve kterých se nakládá s nebezpe nými látkami podléhajícími p edpi-
s m o integrované prevenci a omezování zne išt ní (sm rnice 96/61/ES a navazující 
p edpisy) a které mohou zp sobit havarijní zne išt ní vod a životního prost edí p i zasa-
žení st edním scéná em povod ového nebezpe í (Q100). Databáze IRZ (Integrovaný re-
gistr zne išt ní – správce MŽP), RPZZ (Registr pr myslových zdroj  zne išt ní – správce 
VÚV TGM, v.v.i.) a krizové plány t chto objekt ; 

 Lokalizace kulturních a historických památek (databáze Národního památkového ústavu - 
NPÚ) s doprovodnými informacemi o závažnosti jejich ohrožení záplavovou vodou st ed-
ním scéná em povod ového nebezpe í (Q100). 

 
P edb žné vyhodnocení povod ových rizik bylo založeno na využití dvou základních hledisek, 
podle kterých lze dopad povod ového nebezpe í kvantifikovat. Kvantitativní vyjád ení paramet-
r  základních hledisek p edb žného vyhodnocení povod ového rizika bylo provedeno pro 
jednotlivé scéná e povod ového nebezpe í. 
 
Za základní hlediska pro výb r oblastí s významným povod ovým rizikem byly zvoleny: 

 po et obyvatel pravd podobn  dot ených povod ovým nebezpe ím v záplavových úze-
mích, podle všech dostupných scéná  nebezpe í (zejména Q5, Q20, Q100), v pr m ru za 
rok, 

 hodnota majetku na zastav ných plochách a p íslušejícího do silni ní dopravní infrastruk-
tury pravd podobn  dot eného povod ovým nebezpe ím v záplavových územích, podle 
všech dostupných scéná  nebezpe í (zejména Q5, Q20, Q100), v pr m ru za rok. 

 
Pomocná hlediska sloužila k up esn ní rozsahu oblastí s významným povod ovým rizikem, po 
jejich vymezení podle základních hledisek p i nastavení kritérií. Využity byly následující údaje: 

 povod ové ohrožení objekt , ve kterých se nakládá s nebezpe nými látkami a mají proto 
potenciál zp sobit havarijní zne išt ní vody nebo životního prost edí p i zasažení povodní 
Q100; 

 povod ové ohrožení kulturních a historických památek p i Q100. 
 
Za povod ové ohrožení zmín ných objekt  se považoval stav, kdy byla indikována lokalizace 
n kterého objektu v ploše záplavového území pro pr tok Q100 a sou asn  bylo z podkladových 
informací o objektech patrné, že zasažením objektu rozlivem m že dojít k ohrožení vod nebez-
pe nými látkami nebo k ohrožení památkov  chrán ného objektu.  
 
K vlastnímu vymezení oblastí s významným povod ovým rizikem bylo na základ  testovacích 
analýz rozhodnuto použít pro základní hlediska toto nastavení kritérií: 

 po et obyvatel dot ených povod ovým nebezpe ím  25 obyv./rok, 
 hodnota dot ených fixních aktiv povod ovým nebezpe ím  70 mil. K /rok, 

p i emž do výb ru byly zahrnuty všechny základní územní jednotky (ZÚJ) m st a obcí, ve kte-
rých byla napln na alespo  jedna z podmínek kombinovaného kritéria. V p ípadech, kdy vybra-
né základní územní jednotky spolu nesousedily, byly spojeny vymezené úseky do jednoho sou-
vislého celku bu  na základ  vyhodnocení pomocných hledisek, nebo s ohledem na praktickou 
ešitelnost hydrologických souvislostí. 

 
P edpokládá se, že p i následných aktualizacích p edb žného vyhodnocení povod ových rizik 
v šestiletých cyklech se nastavení hodnot pro základní hlediska upraví, nap . podle postupu 
realizace plánu pro zvládání povod ových rizik v p edchozím plánovacím cyklu. 
 
Hlavním výstupem p edb žného vymezení oblastí s významným povod ovým rizikem je p e-
hledná mapa oblastí povodí v eské republice s vyzna enými úseky tok , které definují tyto ob-
lasti (obr. 2.2.2-1). 
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V rámci p edb žného hodnocení povod ových rizik bylo v roce 2011 vymezeno v eské ásti 
povodí Labe 123 oblastí s významným povod ovým rizikem, které byly v rámci p ípravy plán  
pro zvládání povod ových rizik sdruženy do 111 oblastí. Celková délka úsek  tok  v oblastech 
s významným povod ovým rizikem v eské ásti povodí Labe iní 2 047 km. 
 

Obr. 2.2.2-1: Úseky tok  definující oblasti s významným povod ovým rizikem v eské republice 
(zdroj: MŽP) 

V eské ásti povodí Labe bylo v rámci p edb žného hodnocení posuzováno také riziko vzniku 
p ívalových povodní z lokálních intenzivních srážek. Tyto srážky se mohou v R vyskytnout 
prakticky kdekoli. Proto pro orienta ní vymezení nebezpe ných lokalit byly na základ  morfolo-
gie a zp sobu využití území identifikovány na okraji intravilánu obcí tzv. kritické body, kde m že 
dojít k soust ed nému odtoku a potencionáln  ke vzniku p ívalové povodn . V povodí Labe je 
to celkem 327 lokalit. Jejich identifikace má pouze lokální význam a neslouží pro vymezení ob-
lastí s významnými povod ovými riziky, m že však být využita p i zpracování územn  plánovací 
dokumentace obcí a povod ových plán . Jiné typy povodní (povodn  z podzemních vod) 
nejsou z hlediska hodnocení povod ových rizik významné. 
 

2.2.2.2 Metodika vymezení oblastí s významnými povod ovými riziky  
v N mecku 

V rámci p edb žného vyhodnocení povod ových rizik se ve Spole enství oblasti povodí Labe 
(FGG Elbe) prov ovalo, u kterých úsek  vodních tok  a mo ského pob eží p ipadá v úvahu 
vyšší pravd podobnost výskytu záplav s významnými dopady. Postupy a okrajové podmínky 
jsou pro vnitrozemí a pob ežní oblasti odlišné. 
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N mecké spolkové zem  zastoupené v MKOL používají pro posouzení, zda došlo, resp. zda by 
mohlo dojít ke vzniku nep íznivých ú ink  na p edm ty ochrany, jednotné indikátory. V podstat  
se jedná o po et obyvatel, po et budov, zp soby užívání území, objekty infrastruktury, objekty 
podle sm rnice o pr myslových emisích v souvislosti s chrán nými územími a památky sv to-
vého kulturního d dictví UNESCO, které mohou být zasaženy. Povod ová událost byla hodno-
cena jako významná, jakmile u n kterého z indikátor  daného p edm tu ochrany došlo 
k p ekro ení p íslušné regionáln  specifické meze významnosti. To znamená, že v jednotlivých 
úsecích toku nemusel být použit každý z uvedených indikátor , a vzhledem k regionálním rozdí-
l m mohly být použity meze významnosti s odchylkou sm rem nahoru. 
 
Dále bylo použito prahu významnosti na základ  p ekro ení monetárních potenciál  škod. Vý-
znamnost je zde dána tehdy, pokud potenciál škod v jedné obci dosáhne nebo p ekro í 500 000 
EUR. 
 
Ve vnitrozemí oblasti povodí Labe byly analyzovány pouze povodn  zp sobené povrchovými 
vodami (fluviální povodn ). Jiné typy povodní (pluviální povodn , povodn  z podzemních vod, 
povodn  v d sledku selhání um lé infrastruktury vodních nádrží nebo systém  um lé infra-
struktury kanalizací) byly na celém území N mecka hodnoceny jako nevýznamné. Posuzování 
bylo zam eno na vodní toky s plochou povodí > 10 km², u kterých p i kulmina ních pr tocích 
dochází k rozliv m, a u kterých tedy nelze p edem vylou it nep íznivé ú inky.  
 
Pro ú ely hodnocení rizik byly posuzovány významné povodn , ke kterým došlo v minulosti, 
v etn  jejich nep íznivých ú ink  (viz kap. 2.2.1) a stejnou m rou i potenciální budoucí vý-
znamné p ípady povodní. Jako další kritéria p icházela v úvahu v p ípad  pot eby existence 
protipovod ové infrastruktury, legislativní zabezpe ení záplavových území, povod ové hlásné a 
informa ní systémy a geomorfologické vlastnosti vodních tok  a okolních územních ploch. 
 
K ur ení následk  potenciálních budoucích významných p ípad  povodní byla s využitím od-
borných v domostí a znalostí v podstat  provedena prostorová analýza dostupných dat (nap . 
topografie, poloha vodních tok , záplavová území, stávající za ízení na ochranu p ed povod-
n mi, informace o využívání území). 
 
Jako datová základna pro identifikaci území, která by mohla být v p ípad  budoucích povodní 
potenciáln  zaplavena, byly na jedné stran  použity informace získané z jednodimenzionálních 
nebo dvoudimenzionálních modelových výpo t , na druhé stran  dostupné výpo ty výšek hla-
diny nebo oblasti citlivé na vodu, které byly odvozeny z koncep ních p dních map pomocí ty-
pických nivních a glejových p d. 
 
Východiskem byla sí  vodních tok , která se využívá také pro ú ely Rámcové sm rnice 
o vodách, resp. ty vodní toky, které jsou známé výskytem rozliv  a na kterých mohou podle ná-
zoru odborník  vyvolat p ípady povodní i v budoucnu významné nep íznivé následky. P ekrytím 
vrstvy t chto území s relevantními rizikovými plochami a objekty byly zjišt ny úseky t ch vod-
ních tok , u kterých se potenciáln  významné povod ové riziko u budoucích událostí považuje 
za jednozna né. 
 
Pro oblasti pob ežních vod bylo jako první krok provedeno prostorové vymezení pob ežních ob-
lastí. Jako základ pro tento postup bylo využito legislativn  závazn  stanovených zvýhodn ných 
území, která jsou v pob ežních oblastech chrán na mo skými hrázemi. Vymezení se dále opíra-
lo o hydrologická kritéria, jako jsou nam ené nejvyšší vodní stavy nebo návrhové stavy hladiny 
pro mo ské hráze. K záplavám zde dochází jen po selhání mo ských hrází v p ípad  extrémn j-
ších událostí, které zpravidla postihují jen prostorov  omezenou ást pob eží. 
 
Do p edb žného hodnocení rizik byly za azeny jen ty p ípady povodní, u kterých odpovídá do-
stupnost a kvalita dat požadavk m Povod ové sm rnice. Nep íznivé ú inky byly p evzaty nebo 
odvozeny z dostupných popis  bou livých p íliv , resp. pr trží hrází s jejich negativními dopady. 
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Vzhledem k tomu, že na základ  dosaženého standardu ochrany pob eží, resp. ochranných 
hrází došlo v pob ežních oblastech v uplynulých letech k záplavám jen ve výjime ných p ípa-
dech, ale naproti tomu existuje nezanedbatelné riziko jejich výskytu, byly do p edb žného vy-
hodnocení zahrnuty další informace a aspekty. Zejména existence ochranných hrází je výstiž-
ným p íznakem potenciáln  významných povod ových rizik. 
 
Potenciální budoucí významné povodn  v pob ežních oblastech se vyskytnou tehdy, pokud p í-
pady povodní, resp. bou livé p ílivy p ekro í návrhové vodní stavy protipovod ových objekt , a 
tím potenciáln  povedou k selhání protipovod ových za ízení. 
 
V souvislosti se zohledn ním nep íznivých ú ink  je proto t eba zvážit i možný plošný rozsah 
rozlivu za protipovod ovým za ízením. Výpo et plochy území, které by bylo v p ípad  takového 
selhání potenciáln  postiženo, se provádí p es hranice území chrán ných hrázemi nebo na zá-
klad  návrhového vodního stavu regionáln  stanovené výšky. 
 
Takto zjišt né výsledné území zahrnuje všechny plochy, které by byly zaplaveny v p ípad  se-
lhání stavebního objektu na kterémkoliv míst , a je znázorn ním ploch, které leží pod ur itou 
úrovní výšky terénu. 
 
V rámci p edb žného hodnocení povod ových rizik bylo v roce 2011 ur eno v n mecké ásti 
povodí Labe 316 oblastí s významným povod ovým rizikem, které byly v rámci p ípravy plán  
pro zvládání povod ových rizik sdruženy do 282 oblastí. Celková délka úsek  tok  v oblastech 
s významným povod ovým rizikem v n mecké ásti povodí Labe iní 7 858 km (viz kap. 2.2.3). 
 

2.2.2.3 Metodika vymezení oblastí s významnými povod ovými riziky v Polsku 
Na základ  shromážd ných informací a dat byly zpracovány vrstvy „významných povodní“, kte-
ré p edstavují maximální rozsah historických a pravd podobných budoucích povodní. V p ípa-
d , že nebyly k dispozici žádné informace o rozsahu povodn , byly vrstvy povodn  znázorn ny 
formou bod  nebo linií. 
 
V dalším kroku byly lokalizovány a identifikovány oblasti, které jsou povodní potenciáln  ohro-
ženy. Základem pro jejich vymezení byly výše uvedené vrstvy „významných povodní“, dopln né 
o: geomorfologické analýzy, analýzy vlivu vodních d l na bezpe nost v p ípad  povodn  a pro-
gnózy dlouhodobého pr b hu povodní, mimo jiné vliv zm n klimatu na výskyt povodní. 
 
Z oblastí potenciáln  ohrožených povodn mi byly vy len ny oblasti, které jsou vystaveny ne-
bezpe í povodn  v rámci p edb žného vyhodnocení povod ových rizik (PFRA). Toto bylo pro-
vedeno pomocí analýzy podle metodiky Kepner-Tregoe (metoda matrice, spo ívající na záchyt-
ných bodech), která byla uzp sobena polským pom r m. Tato metoda spo ívá ve zdokumen-
tování dat, kde jsou dat m p iznány priority a jejichž hodnoty se odhadují, aby bylo možno u init 
co nejlepší výb r na základ  skute n  dosažených výsledk  p i minimálních negativních ná-
sledcích. 
 
Metodika p edb žného vyhodnocení povod ových rizik v Polsku p edpokládá rozd lení území 
ohrožených nebezpe ím povodn  do dvou fází: 

 Provedení analýz pro oblasti potenciáln  ohrožené povodn mi za p edpokladu, že spl ují 
následující kritéria v uvedeném po adí: 
1. p ímý vliv povodn  na životy a zdraví lidí, 
2. vliv povodn  na oblasti s hospodá skou inností, v etn  infrastruktury, 
3. ú innost stávajících objekt  protipovod ové ochrany, 
4. vliv vývoje využívání území na zvyšování povod ových rizik (v p ípad  kritéria . 4 byla 

použita odchylka od metodiky PFRA – toto kritérium nebylo v analýzách zohledn no 
z d vodu nedostatku v tšiny nezbytných dat, nedostatku kontinuity získaných dat 
z dané oblasti a nehomogenní kvalit  získaných dat). 
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 Ur ení bodového hodnocení povod ového rizika pro každou oblast, spl ující kritéria roz-
d lení a p edpoklad mezní hodnoty bodového hodnocení, které umož uje ur it ty oblasti, 
které jsou vystaveny nebezpe í povodn . 

 
Oblasti vystavené nebezpe í povodn  byly vymezeny na základ  kompletní analýzy oblastí na 
úrovni celého státu s p edpokladem mezní hodnoty bodového hodnocení, která byla stanovena 
ešitelem metody PFRA na základ  dohody s Národní vodohospodá skou správou (KZGW). Ja-

ko oblasti ohrožené povodn mi byly klasifikovány pouze eky s plochou povodí nad 10 km2. 
 
V ásti povodí Labe, která se nachází v Polsku, nebyly vymezeny žádné oblasti s potenciáln  
významným povod ovým rizikem. 
 

2.2.2.4 Metodika vymezení oblastí s významnými povod ovými riziky  
v Rakousku 

P edb žným vyhodnocením rizik byl v Rakousku poprvé proveden systematický, plošný a celo-
státn  jednotný odhad potenciálních rizik zp sobených povodn mi. Metodika (BMLFUW, 2012) 
zohled uje jednak významné minulé p ípady povodní, jednak potenciální záplavové plochy na 
základ  provedených pr zkum  pr tok . 
 
Pro posouzení rizik byly záplavové plochy p ekryty celkem dvaceti r znými soubory s rizikovými 
geodaty pro ty i p edm ty ochrany podle Povod ové sm rnice. Nejd ležit jším rizikovým indi-
kátorem byl „po et dot ených osob v záplavovém území“ v p ti rizikových t ídách (tab. 2.2.2-1). 
Základem výpo tu byly normalizované údaje o obyvatelstvu (hlavní a vedlejší bydlišt , zam st-
nanci) ze s ítání lidu, dom  a byt  v roce 2001, které poskytl statistický ú ad Statistik Austria 
formou rastrových bun k (125 m x 125 m). 
 
Tab. 2.2.2-1: Rizikové t ídy na p íkladu dot ených osob v záplavovém území 

Riziková t ída Po et dot ených osob  
v záplavovém území na 1 km 

žádné riziko 0 
nízké riziko > 0 – 50 
st ední riziko > 50 – 200 
vysoké riziko > 200 – 600 
velmi vysoké riziko > 600 

 
Pro posouzení povod ových rizik byly vedle toho využity i další indikátory rizik z oblasti doprav-
ní infrastruktury, zásobování vodou, zdroj  zne išt ní, chrán ných území kulturních památek, 
p i emž pro každý indikátor byla stanovena kritéria hodnocení. 
 
Spolkové ministerstvo zem d lství a lesnictví, životního prost edí a vodního hospodá ství Ra-
kouska (BMLFUW) zpracovalo návrh vyhodnocení rizik na základ  celostátn  dostupných dat a 
vysledovatelných kritérií. Tento návrh ministerstva byl postoupen k prov ení regionálním pra-
covištím (ú ad m zemských vlád, sekcím pro úpravy byst in a stavbu lavinolam ) a dopln n 
o hodnocení na základ  regionáln  dostupných dat nebo v domostí expert . Výsledky vyhod-
nocení p edstavují nep íznivé následky pro p edm ty ochrany a v databance geodat byly p i a-
zeny k p íslušným í ním úsek m. 
 
Na základ  výsledk  p edb žného vyhodnocení rizik byly ur eny oblasti s potenciáln  význam-
ným povod ovým rizikem, které mají obsahovat st žejní body ízení povod ových rizik, kde je 
nutno po ítat s vyššími významnými nep íznivými dopady následkem povodn  vzhledem k stá-
vajícímu nebo plánovanému využívání území pro ú ely bydlení a ekonomiky, hodnotným za í-
zením infrastruktury, chrán ným územím nebo památek kulturního d dictví. 
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Výb r oblastí s potenciáln  významným rizikem provád ly podle stanovených kritérií jednotlivé 
spolkové zem . Celkem bylo vymezeno 391 oblastí s potenciáln  významným povod ovým ri-
zikem, které zahrnují cca 2 650 km délky tok  nebo 7 % relevantní vodní sít . P íslušná mapo-
vá znázorn ní jsou k dispozici v rakouském informa ním systému o vod  (WISA) na adrese 
http://wisa.bmlfuw.gv.at. 
 
V ásti povodí Labe, která se nachází v Rakousku, nebyly vymezeny žádné oblasti s poten-
ciáln  významným povod ovým rizikem. 
 

2.2.2.5 Zohledn ní vlivu zm n klimatu 
V posledních letech i v sou asné dob  je z ve ejných prost edk  podporována ada výzkum-
ných projekt  zam ených na vliv zm ny klimatu na vodní režim na r zných administrativních 
úrovních. Jako p íklad lze uvést: 

 KliWES – regionální program ve Svobodném stát  Sasko k odhadu dopad  klimatických 
zm n p edpovídaných pro Sasko na vodní a látkový režim v povodích saských tok  
(http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8214.htm) 

 KLIWAS – výzkumný program Spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví a rozvoje 
m st ke sledování dopad  zm n klimatu na vodní cesty a lodní dopravu a vypracování 
adapta ních návrh  (www.kliwas.de) 

 granty klimazwei a KLIMZUG s r znými sdruženými projekty na ochranu klimatu a p izp -
sobení se vliv m klimatu (www.klimazwei.de, www.klimzug.de) 

 GLOWA-Elbe III – sdružený projekt ke sledování dopad  globální zm ny na kolob h vody 
v povodí Labe (http://www.glowa-elbe.de) 

 VERIS-Elbe – sdružený projekt ke sledování zm n rizik vyvolaných extrémními povod o-
vými situacemi ve velkých povodích a možnosti jejich integrovaného zvládání 
(http://www.veris-elbe.ioer.de) 

 Zp esn ní dosavadních odhad  dopad  klimatické zm ny v sektorech vodního hospodá -
ství, zem d lství a lesnictví a návrhy adapta ních opat ení ( HMÚ, SP/1a6/108/07) 

 asová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické zm ny na 
území eské republiky (VÚV TGM, v.v.i. SP/1a6/125/08) 

 Rakouská strategie k adaptaci na zm nu klimatu http://www.bmlfuw.gv.at 
 AAR14: Rakouská zpráva o stávající situaci (Austrian Assessment Report 2014) 

www.apcc.ac.at 
 
V N mecku schválila spolková vláda 17. prosince 2008 „N meckou strategii adaptace na zm -
nu klimatu“ (Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel – DAS), která vytvá í rámec 
pro adaptaci na d sledky zm ny klimatu v N mecku. Strategie p edstavuje základní kámen 
st edn dobého procesu, kdy budou se spolkovými zem mi a dalšími spole enskými skupinami 
postupn  posuzována rizika klimatických zm n, specifikovány možné pot ebné oblasti, defino-
vány p íslušné cíle a vyvinuta a realizována možná adapta ní opat ení. 
 
Na základ  strategie DAS schválila spolková vláda 31. srpna 2011 „Ak ní plán k N mecké stra-
tegii adaptace na zm nu klimatu“. Tento Ak ní plán podporuje cíle a operativní možnosti uve-
dené ve strategii DAS specifickými aktivitami. Zpracování Ak ního plánu probíhalo v t sné sou-
innosti se spolkovými zem mi a bylo provázeno procesem dialogu za ú asti obcí, v dy a spo-

le enských skupin. Ak ní plán adaptace p edstavuje p edevším aktivity spolkové vlády v p íš-
tích letech, které jsou seskupeny do ty  mezirezortních strategických oblastí: 

 skupina 1: Poskytnutí znalostí, informací, oprávn ní 
 skupina 2: Stanovení rámce spolkovou vládou 
 skupina 3: Aktivity v p ímé zodpov dnosti spolkové vlády 
 skupina 4: Mezinárodní zodpov dnost 
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Stanovení st žejních oblastí Ak ního plánu slouží zárove  dalším aktér m jako orientace. 
Vedle prezentace spolkových zám r  uvádí Ak ní plán p íklady spole ných aktivit spolkové 
vlády a spolkových zemí. Hlavní pozornost je zam ena na monitorování klimatických vliv  a 
systémy v asného varování. Ak ní plán krom  toho obsahuje souhrnný p ehled iniciativ a pro-
ces  spolkových zemí k vývoji vlastních adapta ních strategií a ak ních plán . 
 
V eské republice je hlavním strategickým dokumentem v oblasti zm ny klimatu „Národní pro-
gram na zmírn ní dopadu zm ny klimatu v R“ z roku 2004. V roce 2015 byla zpracována 
„Strategie p izp sobení se zm n  klimatu v podmínkách R“, která bude p edložena vlád  R. 
 
V roce 2011 zpracovala skupina expert  Hydrologie MKOL „Souhrn dosavadních poznatk  (re-
šerše) k vlivu zm ny klimatu na hydrologický režim v povodí Labe, zvlášt  se z etelem na vý-
skyt povodní“ s následujícími záv ry: 

 Spolehlivé výstupy o možném spektru vlivu zm ny klimatu na hydrologický režim v povodí 
Labe se získají pouze v p ípad , bude-li zohledn no celé rozp tí klimatických scéná , 
které vyplývá z r zných emisních scéná  a etných globálních a regionálních klimatic-
kých model  v etn  jejich nejistot. Protože pro st ední Evropu jsou z model  ve vztahu 
ke srážkám získávány i protich dné výsledky, lze o ekávat, že rozp tí výsledk  na regio-
nální úrovni v etn  zohledn ní p i navrhování adapta ních opat ení, bude velké. 

 V sou asnosti ješt  není dostate n  vyjasn na souvislost mezi st edn dobými a dlouho-
dobými klimatickými zm nami a etností, dobou trvání a intenzitou budoucích povodní a 
suchých období tak, aby mohla být využita jako spolehlivý podklad pro plánování ma-
nagementu množství vod a povod ového rizika. 

 

2.2.3 Vymezené oblasti s potenciáln  významným povod ovým rizikem 
Podle lánku 5 Povod ové sm rnice je t eba na základ  p edb žného vyhodnocení povod o-
vých rizik dle lánku 4 Povod ové sm rnice ur it oblasti, pro které existují potenciáln  význam-
ná povod ová rizika nebo v nichž lze výskyt t chto rizik považovat za pravd podobný. 
 
Podle lánku 13 Povod ové sm rnice nemusí být p edb žné vyhodnocení povod ových rizik 
provedeno v níže uvedených p ípadech: 

 pokud p íslušné orgány provedly vyhodnocení rizika již p ed 22. prosincem 2010 a dosp -
ly k záv ru, že v ur ité oblasti existuje potenciáln  významné povod ové riziko nebo že 
lze výskyt povodní považovat za pravd podobný, což vedlo k ur ení dané oblasti jako 
jedné z oblastí uvedených v lánku 5 Povod ové sm rnice – viz l. 13 odst. 1 a) Povod-

ové sm rnice, 
 pokud bylo již p ed 22. prosincem 2010 rozhodnuto, že budou p ipraveny mapy povod o-

vého nebezpe í povodn  a mapy povod ových rizik a že budou vypracovány plány pro 
zvládání povod ových rizik podle l. 13 odst. 1 b) Povod ové sm rnice, nebo 

 pokud byly zpracovány mapy povod ového nebezpe í a povod ových rizik (podle l. 13, 
odst. 2 Povod ové sm rnice), resp. plány pro zvládání povod ových rizik (podle l. 13, 
odst. 3 Povod ové sm rnice). 

 
V této kapitole je popsáno, v jakém rozsahu bylo t eba zpracovat mapy pro mezinárodní oblast 
povodí Labe ve smyslu l. 6, resp. plány ve smyslu l. 7 Povod ové sm rnice, a proto jsou zde 
v souhrnu uvedeny výsledky p edb žného vyhodnocení povod ových rizik ve spojitosti s l. 13 
odst. 1 Povod ové sm rnice. Ze souhrnných výsledk , které jsou znázorn ny v map  v p í-
loze 4, vyplývá, že: 

 v polské a rakouské ásti povodí Labe nebyly ur eny žádné oblasti, 
 v celé eské ásti povodí Labe bylo dle jednotné metodiky provedeno p edb žné vyhod-

nocení povod ových rizik a ur eny oblasti s významným povod ovým rizikem podle l. 4 
a 5 Povod ové sm rnice, 
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 v n mecké ásti povodí Labe byl uplatn n l. 4 ve spojitosti s l. 5, l. 13 odst. 1 a), resp. 
ve spojitosti s l. 5 a 13 odst. 1 b) Povod ové sm rnice. 

 
Ustanovení lánku 13 odst. 1 a) Povod ové sm rnice bylo uplatn no pro ásti území Svobod-
ného státu Sasko. 
 
Ustanovení lánku 13 odst. 1 b) Povod ové sm rnice využila spolková zem  Braniborsko a 
Svobodný stát Sasko. Pro Braniborsko p ijala zemská ministryn  životního prost edí, zdravot-
nictví a ochrany spot ebitel  usnesení, že pro všechny vodní toky a úseky vodních tok  uvede-
né ve vyhlášce o vodních tocích a úsecích vodních tok  s tendencí ke vzniku povodní ze dne 
17. prosince 2009 (Sbírka zákon  a na ízení spolkových zemí (GVBI.) II/9 [ . 47]) budou zpra-
covány mapy povod ového nebezpe í, mapy povod ových rizik i plány pro zvládání povod o-
vých rizik podle p íslušných ustanovení Povod ové sm rnice. Úseky vodních tok  uvedené 
v této vyhlášce mají délku 2 005 km (z toho 1 555 km v povodí Labe). Sasko využilo možnosti 
uplatn ní l. 13 odst. 1 b) Povod ové sm rnice, pokud bylo v ojedin lých p ípadech pro toky 
v obecní správ  a údržb  (vodní toky druhého ádu) ze strany p íslušných vykonavatel  údržby 
tok  p ed 22. prosincem 2010 podle l. 13 odst. 1 b) Povod ové sm rnice rozhodnuto, že bu-
dou zpracovány mapy povod ového nebezpe í, mapy povod ových rizik a plány pro zvládání 
povod ových rizik bez provedení p edb žného vyhodnocení povod ových rizik. 
 
Potenciáln  významná povod ová rizika existují v souvislosti s uplatn ním: 

 l. 4 ve spojitosti s l. 5 Povod ové sm rnice na vodních tocích v délce 6 052 km, z toho 
2 047 km v eské republice a 4 005 km v N mecku,  

 l. 13 odst. 1a) ve spojitosti s l. 5 Povod ové sm rnice pouze v n mecké ásti povodí 
Labe na vodních tocích v délce 2 298 km, 

což p edstavuje celkem 8 350 km vodních tok . 
 
V rámci n mecké ásti povodí Labe bylo na základ  l. 13 odst. 1 b) Povod ové sm rnice roz-
hodnuto, že mapy povod ového nebezpe í a mapy povod ových rizik, jakož i plány pro zvládá-
ní povod ových rizik budou vypracovány pro vodní toky v celkové délce 1 555 km. 
 
V mezinárodní oblasti povodí Labe byly zpracovány mapy povod ového nebezpe í, mapy po-
vod ových rizik a následn  plány pro zvládání povod ových rizik pro vodní toky v celkové délce 
9 905 km z toho 2 047 km v eské republice a 7 858 km v N mecku. To odpovídá jedné tvrti-
n  celkové délky tok  v redukované vodní síti povodí Labe3. P itom je t eba upozornit na to, že 
pob ežní oblasti s potenciáln  významným povod ovým rizikem jsou znázorn ny jako linie. 
Dolnosaské p ítoky slapového úseku Labe v oblastech, které jsou ve správ  svaz  ochranných 
hrází, nebyly zobrazeny zvláš  jako riziková území, nýbrž byly formou liniového znázorn ní pre-
zentovány spole n  s rizikovými pob ežními oblastmi. 
 
Vcelku je patrné, že po et vymezených rizikových oblastí kolísá v závislosti na jejich zem pisné 
poloze. Na horním toku Labe, resp. na p ítocích v oblasti Horního Labe je rizikový potenciál 
vzhledem k topografické poloze vodních tok  a p evážnému osídlení í ních údolí vyšší než na 
dolních úsecích tok  v povodí Labe s výjimkou p ípad , kdy nastane nebezpe í zp sobené 
bou livým p ílivem. 
 
Pro vymezená území byly v další etap  do 22. prosince 2013 p ipraveny mapy povod ového 
nebezpe í a mapy povod ových rizik, které obsahují na základ  liniové informace plošné zob-
razení rizikových oblastí. Již po velké povodni v roce 2002 byly pro úsek Labe a všechny vý-
znamné vodní toky v Sasku s výjimkou K inice (Kirnitzsch) zpracovány povod ové koncepce 
v etn  map povod ového nebezpe í a map povod ových rizik, které poskytují úrove  informací 
odpovídající požadavk m Povod ové sm rnice. Proto byl pro uvedené oblasti uplatn n lánek 
13 odst. 2 a 3 Povod ové sm rnice, což znamená, že byly využity mapy povod ového nebez-
pe í, mapy povod ových rizik a plány pro zvládání povod ových rizik, které byly vypracovány 
                                                      
3  Údaje o délce vodních tok  byly p evzaty z portálu WasserBLIcK, redak ní uzáv rka 22. 3. 2012. 
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již p ed 22. prosincem 2010. Dále byl uplatn n lánek 13 odst. 2 Povod ové sm rnice pro díl í 
povodí toku Stepenitz v povodí Labe v Braniborsku tím, že byly využity mapy povod ového ne-
bezpe í a mapy povod ových rizik, které byly p ipraveny již p ed 22. prosincem 2010. 
 
 

2.3 Vyhodnocení map povod ového nebezpe í a povod ových rizik 
Mapy povod ového nebezpe í a povod ových rizik vyjad ují míru nebezpe í a rizika, které vy-
plývají z povodní z regionálních srážek. V souladu s výsledky p edb žného vyhodnocení po-
vod ových rizik (kap. 2.2.3) nebylo zapot ebí zpracovávat takové mapy pro rakouskou a pol-
skou ást povodí Labe. 
 
V oblastech s významným povod ovým rizikem eské republiky jsou tyto mapy zpracovány 
v m ítku 1 : 10 000. Široká ve ejnost má možnost seznámit se s výsledky mapování na webo-
vém portále: http://cds.chmi.cz. 
 
Mapy povod ového nebezpe í a povod ových rizik, vytvo ené pro povrchové vody v N mecku, 
byly obvykle zpracovány v m ítku 1 : 5 000 až 1 : 25 000. V ojedin lých p ípadech ale byla 
zvolena i menší m ítka.  
 
Centrální p ístup k mapám povod ového nebezpe í a povod ových rizik v mezinárodní oblasti 
povodí Labe umož uje interaktivní aplikace map:  

http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/MKOL_CZ/index.html?lang=en 

V map  jsou zobrazeny potenciální rozlivy v celé oblasti povodí Labe (obr. 2.3-1, p íloha 5). 
 

 
Obr. 2.3-1: Znázorn ní potenciálních rozliv  v oblasti povodí Labe pro extrémní scéná  (nízká 

pravd podobnost výskytu) s využitím interaktivní aplikace map  
(zdroj: http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/MKOL_CZ/index.html?lang=en) 

 
Mapa slouží k výb ru zájmového území a k p esm rování na podrobné národní mapy povod o-
vého nebezpe í a povod ových rizik. Automaticky je v map  aktivován pouze extrémní scéná  
(nízká pravd podobnost výskytu). Další scéná e (vysoká a st edn  vysoká pravd podobnost 
výskytu) lze aktivovat dodate n . 
 
Znázorn ní vychází z informací, které poskytly p íslušné orgány eské republiky a N mecka. 
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2.3.1 Obsah map povod ového nebezpe í 

2.3.1.1 eská republika 
Mapy povod ového nebezpe í zobrazují t i základní charakteristiky povodn , a to rozsah rozli-
vu, hloubky zaplavení a rychlosti proud ní pro zvolené povod ové scéná e (standardn  pro do-
by opakování 5, 20, 100 a 500 let). 
 
Mapa rozsahu povodn  zobrazuje všechny scéná e sou asn  (obr. 2.3.1-1). Rozsah zaplave-
né plochy pro povodn  s r znou pravd podobností výskytu jsou vykresleny jako uzav ené poly-
gony definované jednak r znobarevnou pr svitnou výplní a jednak r zným typem áry ohrani-
ující rozliv. Barvy ploch jsou zvoleny tak, aby tmavnutí indikovalo ast ji zaplavovaná území. 

Tento zp sob zobrazení zabezpe uje snadnou rozpoznatelnost „ostrov “, a to u všech rozliv . 
Mapa je dopln na pro lepší p ehlednost osou tok  s kilometráží. 
 
Mapy hloubek jsou vytvá eny samostatn  pro každý scéná  povod ového nebezpe í (obr. 
2.3.1-2). Znamená to, že pro jedno území jsou standardn  zhotovovány ty i mapy hloubek (pro 
scéná e Q5, Q20, Q100, Q500). Hloubky jsou vykreslovány v p ti intervalech – ím tmavší barva, 
tím v tší dosažená hloubka. Plochy zobrazující hloubky jsou dopln ny p íslušným standardn  
zobrazeným rozlivem a osou vodního toku. 
 
Mapy rychlostí jsou, stejn  jako mapy hloubek, vytvá eny samostatn  pro každý ze standard-
ních scéná  povod ového nebezpe í. Rychlosti mohou být v mapách zobrazovány dv ma 
zp soby v závislosti na dimenzi použitého hydrodynamického modelu. V p ípad  1D model  
jsou rychlosti zobrazovány pouze bodovým polem ve ty ech odstínech žluto-hn dé škály – 
op t ím tmavší odstín, tím vyšší rychlost. Mapa rychlostí, která je výstupem z 1D modelu,  
m že být dopln na plošným vyjád ením hloubek (obr. 2.3.1-2), aniž by došlo ke ztrát  p ehled-
nosti. 
 
Pokud byl k hydraulickým výpo t m použit 2D model, jsou rychlosti pro jednotlivé povod ové 
scéná e vykreslovány na samostatných mapách v podob  souvislých ploch. Barevná škála od-
stíny i rozsahem odpovídá vyjád ení rychlostí bodovým polem (obr. 2.3.1-3). 
 
Z výše uvedeného popisu map povod ového nebezpe í vyplývá, že pro každé území je 
k dispozici celkem p t až dev t map (podle dimenze použitého hydrodynamického modelu). 
Z t chto podklad  se dá t žko ur it „velikost problému“ v daném území a stanovit priority jeho 
ešení. Byla proto provedena integrace t chto informací do jednoho výstupu, kde jsou zohled-

n ny hodnoty základních charakteristik povodn  pro jednotlivé scéná e (hloubky, rychlosti) 
v návaznosti na pravd podobnost jejich výskytu. Jedná se o semikvantitativní p ístup rizikové 
analýzy, který využívá tzv. matici rizika (MŽP, 2011). Výstupem této analýzy je v prvním kroku 
mapa povod ového ohrožení a následn  pak mapa povod ového rizika. 
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Obr. 2.3.1-1: Vý ez mapy rozsahu povodn  s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let (Q5, Q20, Q100, 

Q500, zdroj: Povodí Oh e, státní podnik) 

 

 
Obr. 2.3.1-2: Vý ez mapy hloubek a rychlostí pro povod ový scéná  s dobou opakování 100 let 

(Q100) – výstup z 1D hydraulického modelu (zdroj: Povodí Oh e, státní podnik) 
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Obr. 2.3.1-3: Vý ez mapy rychlostí pro povod ový scéná  s dobou opakování 100 let (Q100),  

výstup z 2D hydraulického modelu (zdroj: Povodí Oh e, státní podnik) 

 
Mapa povod ového ohrožení 
Povod ové ohrožení se stanovuje plošn  pro celé zaplavované území bez ohledu na to, jaká 
aktivita se v n m nachází. ty i definované kategorie míry ohrožení jsou v map  zobrazeny jako 
r znobarevné plochy (obr. 2.3.1-4). Pro každou z t chto kategorií existují doporu ená pravidla, 
jak území využívat (tab. 2.3.1-1). len ní území podle míry povod ového ohrožení umož uje 
posoudit vhodnost stávajícího nebo budoucího funk ního využití ploch a doporu it omezení p í-
padných aktivit na plochách v zaplavovaném území s vyšší mírou povod ového ohrožení. 
 
Mapy povod ového ohrožení podávají informaci o celém území dot eném jednotlivými scéná i 
povod ového nebezpe í, tedy i mimo urbanizovaná území. Jsou zásadním podkladem pro 
územní plánování, protože umož uji posoudit vhodnost budoucího využití návrhových ploch, 
pop . iniciovat aktualizaci územních plán  a zm ny sou asného využití ploch. Návrhy na využití 
ploch v souladu s doporu eními v tabulce 2.3.1-1 minimalizují p ípadné povod ové škody 
v budoucnu. 
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Obr. 2.3.1-4: Vý ez mapy povod ového ohrožení (zdroj: Povodí Oh e, státní podnik) 

 
Tab. 2.3.1-1: Kategorie ohrožení a doporu ená pravidla pro využití území do nich spadajících 

Kategorie ohrožení Doporu ení 

(4) Vysoké 
( ervená barva) 

Doporu uje se nepovolovat novou ani nerozši ovat stávající zástavbu, ve 
které se zdržují lidé nebo umís ují zví ata. Pro stávající zástavbu je t eba 
provést návrh povod ových opat ení, která zajistí odpovídající snížení rizi-
ka, nebo zpracovat program vymíst ní této zástavby. 

(3) St ední 
(modrá barva) 

Výstavba je možná s omezeními vycházejícími z podrobného posouzení 
nezbytnosti funkce objekt  v ohroženém území a z potenciálního ohrožení 
objekt  povod ovým nebezpe ím. Nevhodná je výstavba citlivých objekt  
(nap . zdravotnická za ízení, hasi i apod.). Nedoporu uje se rozši ovat stá-
vající plochy ur ené pro výstavbu. 

(2) Nízké 
(oranžová barva) 

Výstavba je možná, p i emž vlastníci dot ených pozemk  a objekt  musí 
být upozorn ni na potenciální ohrožení povod ovým nebezpe ím. Pro citli-
vé objekty je t eba p ijmout speciální opat ení, nap . traumatologický plán 
ve smyslu krizového ízení. 

(1) Zbytkové 
(žlutá barva) 

Otázky spojené s povod ovou ochranou se zpravidla doporu uje ešit pro-
st ednictvím dlouhodobého územního plánování se zam ením na zvlášt  
citlivé objekty (zdravotnická za ízení, památkové objekty apod.). Snahou je 
vyhýbat se objekt m a za ízením se zvýšeným potenciálem škod. 
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2.3.1.2 N mecko 
V mapách povod ového nebezpe í jsou zobrazeny hloubky vody v oblastech, kde m že do-
cházet k rozliv m v p ípad  t chto scéná : 

 povodn  s nízkou pravd podobností výskytu nebo extrémní povod ové scéná e, 
 povodn  se st edn  vysokou pravd podobností výskytu, odpovídá statistické dob  opa-

kování minimáln  100 let, 
 povodn  s vysokou pravd podobností výskytu, tj. asté události. 

 
V legend  map povod ového nebezpe í jsou vysv tleny barevn  zobrazené stupn  hloubky 
vody a znázorn ny hranice územních celk . Navíc je vždy popsáno, který ze scéná  je zobra-
zen a s jakou dobou opakování (výjimka: extrémní scéná  bez doby opakování). 
 
K zjišt ní rozsahu rozlivu byly pro n meckou ást oblasti povodí Labe stanoveny tyto povod o-
vé scéná e: 

a) povodn  s nízkou pravd podobností výskytu nebo extrémní povod ové scéná e: doba 
opakování 200 let pro hlavní tok Labe, p íp. se z etelem na selhání objekt  protipovod o-
vé infrastruktury, a 200 až 1000 let pro další toky, p íp. se z etelem na selhání objekt  
protipovod ové infrastruktury, odlišn  pro dostate n  chrán né oblasti mo ského pob eží: 
zjišt ný specifický regionální vodní stav s odpovídající dobou opakování, pop . v etn  se-
lhání objekt  protipovod ové infrastruktury, 

b) povodn  se st edn  vysokou pravd podobností výskytu: doba opakování 100 let, 
c) povodn  s vysokou pravd podobností výskytu: doba opakování 20 let pro hlavní tok Labe 

a 10 až 25 let pro další toky. 
 
Pro každou oblast jsou tedy k dispozici až t i mapy. 
 
S r znou intenzitou je spojeno r zné nebezpe í. Tmav  mod e vyzna ené plochy p edstavují 
oblasti s velkým nebezpe ím v d sledku velké hloubky vody. Analogicky znamenají sv tle mod-
e vyzna ené oblasti malé nebezpe í. 

 
Nezávisle na barevném odstínu pat í všechny mod e vyzna ené plochy k rozliv m zobrazené 
povodn . Intenzita nebezpe í rozlivu, která je vyzna ena v mapách, se vztahuje k povodni 
s ur itou pravd podobností výskytu. Z hlediska statistiky je nap íklad povode  se st edn  vyso-
kou pravd podobností výskytu (Q100) dosažena nebo p ekro ena jednou za sto let. Plochy mi-
mo zobrazené rozlivy však mohou být zasaženy povodní s nižší pravd podobností výskytu. 
Vzhledem k tomu m že z hlediska nebezpe í rozlivu existovat zbytkové riziko i mimo oblast, 
která je zasažena povodní s nízkou pravd podobností výskytu, resp. extrémní povodní. 
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2.3.2 Obsah map povod ových rizik 

2.3.2.1 eská republika 
Rozdíl mezi povod ovým ohrožením a povod ovým rizikem spo ívá v tom, že ohrožení není 
vázáno na konkrétní objekty (aktivity) v zaplavovaném území. Každý objekt (aktivita) v zaplavo-
vaném území je do ur ité míry zranitelný/odolný v i projev m povod ového nebezpe í. 
V okamžiku, kdy je ohrožení vztaženo ke konkrétnímu objektu (aktivit ) v zaplavovaném území 
s definovanou zranitelností, je možné vyjád it povod ové riziko. 
 
K sestavení mapy povod ového rizika jsou definovány následující kategorie zranitelnosti, které 
se vztahují k funk nímu využití území: 

 bydlení, 
 smíšené plochy (bydlení + ob anská vybavenost + drobná výroba), 
 ob anská vybavenost, 
 technická vybavenost, 
 doprava, 
 výroba a skladování, 
 rekreace a sport, 
 zele . 

 
Plochy, které vyjad ují kategorie zranitelnosti území, jsou vyjád eny ve t ech asových aspek-
tech územn  plánovací dokumentace: sou asný stav; návrhové plochy a plochy výhledové. P i 
vlastním zobrazení jsou uvedené asové aspekty od sebe odlišeny typem výpln  a obrysu plo-
chy kategorie zranitelnosti. 
 
Jednotlivé kategorie funk ního využití území s rozdílnou zranitelností aktivit mají stanovenu mí-
ru p ijatelného ohrožení (tab. 2.3.2-1). Mapy povod ového rizika zobrazují plochy jednotlivých 
kategorií využití území, u kterých je p ekro ena míra tohoto p ijatelného ohrožení (obr. 2.3.2-1). 
Takto identifikovaná území p edstavují exponované plochy p i povod ovém nebezpe í, odpoví-
dající jejich vysoké zranitelnosti. U t chto ploch je nutné další podrobn jší posouzení jejich „rizi-
kovosti“ z hlediska zvládání rizika tak, aby došlo ke snížení rizika na p ijatelnou míru. 
 
Tab. 2.3.2-1: P ijatelné ohrožení pro jednotlivé kategorie funk ního využití území 

Funk ní využití území – zranitelnost P ijatelné ohrožení 

Bydlení 

nízké 

Ob anská vybavenost 

Doprava a technická infrastruktura 

Výroba 

Zem d lská výroba 

Sport a hromadná rekreace st ední 

Vodní plochy 

vysoké 
Ve ejná zele , lesy, ostatní zele  

Zahrádky, zahrádká ské kolonie 

Orná p da, louky, pastviny 
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Obr. 2.3.2-1: Vý ez mapy povod ových rizik (zdroj: Povodí Oh e, státní podnik) 

 
Na mapách povod ového rizika jsou dále zobrazovány tzv. citlivé objekty, kterým je t eba 
v rámci posuzování míry p ijatelného rizika v novat zvýšenou pozornost. Citlivé objekty lze za-
adit podle jejich ú elu do následujících oblasti: 

 objekty se zvýšenou koncentrací obyvatel se specifickými pot ebami p i evakuaci, 
 objekty infrastruktury zajiš ující základní funkce území,  
 zdroje zne išt ní, 
 objekty Integrovaného záchranného systému, 
 objekty nemovitých kulturních památek. 

 
Citlivé objekty jsou znázor ovány pomocí jednoduchých geometrických bodových zna ek 
v sytých barvách umíst ných v ploše odpovídající kategorii zranitelnosti území. 
 
Po et obyvatel dot ených povod ovými rozlivy 
Po ty trvale bydlících osob dot ených jednotlivými scéná i nebezpe í jsou zobrazovány jako 
samostatná mapa v podob  kartogramu. Údaje o po tu obyvatel dot ených rozlivy jsou vyjád-
eny za jednotlivé obce, které se nalézají v oblastech s významným povod ovým rizikem. 

 
Dot ené chrán né oblasti 
Chrán né oblasti reprezentují území ur ená ke koupání, území na ochranu stanoviš  a druh  
vázaných na vodu a vodní útvary využívané k odb ru vody ur ené k lidské spot eb . Území ur-
ená ke koupání jsou vyjád ena bodov , ostatní dv  tématiky pak plošn . Nejsou zobrazována 

ta plošn  vymezená chrán ná území, která byla zasažena jednotlivými scéná i jen okrajov  a 
leží proti proudu nad oblastí s významným povod ovým rizikem. Tato území nejsou významn  
ohrožena distribucí zne išt ní p i povodních. 
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2.3.2.2 N mecko 
V mapách povod ových rizik jsou možné nep íznivé ú inky povod ových scéná , které jsou 
uvedeny v kapitole 2.3.1.2, zobrazeny v ploše povod ových nebezpe í. Mapy povod ových ri-
zik jsou k dispozici pro každý uvažovaný scéná . Poskytují informace o možných d sledcích 
posuzovaných povodní pro p edm ty ochrany uvedené v Povod ové sm rnici, tj. pro lidské 
zdraví, životní prost edí, hospodá skou innost a kulturní d dictví. Využívání území v rozlivech 
je zobrazeno r znými barvami, ímž je dosaženo názorné ilustrace zasažení povodní. Mapy 
povod ových rizik tudíž dopl ují a rozši ují informace obsažené v mapách povod ového ne-
bezpe í a spolu s nimi jsou dobrým podkladem pro identifikaci hlavních opat ení v oblasti zvlá-
dání povod ových rizik. 
 
Zasažení jednotlivých p edm t  ochrany je zobrazeno takto: 
 
Po et dot ených obyvatel 
Po et potenciáln  dot ených obyvatel je uveden symbolem a názvem obce, resp. souvislou  
urbanizovanou plochou (p i siln jší územní diferenciaci). Zjišt ný po et obyvatel je p i azen 
k daným t ídám. V n mecké ásti povodí Labe je v p ípad  extrémní povodn  potenciáln  
ohroženo cca 1,6 mil. obyvatel. 
 
Typ hospodá ské innosti 
Typ hospodá ské innosti je v mapách povod ových rizik zobrazen 6 t ídami (viz obr. 2.3.2-2). 
Plochy s r znými barvami uvnit  rozliv  znázor ují, které z p edm t  ochrany jsou povodní  
dot eny. 
 
Pr myslové objekty 
Dále jsou v mapách povod ových rizik samostatným symbolem zobrazeny pr myslové objekty, 
nacházející se v rozlivech. Jedná se nap . o objekty energetického sektoru, k výrob  a zpraco-
vání kov , pr myslu ke zpracování nerostných surovin, chemického pr myslu, zpracování papí-
ru a d eva nebo intenzivního chovu zví at, z kterých m že v p ípad  povodn  vycházet mimo-
ádné ohrožení. 

 
Dot ené chrán né oblasti 
V p ípad  rozliv  mohou být negativn  ovlivn ny i chrán né oblasti. Podle Povod ové sm rnice 
je zapot ebí uvést dopady na oblasti vymezené pro odb r vody ur ené k lidské spot eb , na vo-
dy k rekreaci a ke koupání a na oblasti vymezené pro ochranu stanoviš  nebo druh  a podle 
pta í sm rnice. Vody k rekreaci a ke koupání jsou v mapách zd razn ny, resp. vyzna eny  
samostatným symbolem a popiskem. 
 
Další informace 
V závislosti na místních požadavcích zobrazují jednotlivé spolkové zem  v mapách povod o-
vých rizik kulturní objekty s mimo ádným významem nebo také další relevantní informace 
(nap . stavby, stávající protipovod ová infrastruktura, vodo ty, další objekty, objekty s mimo-
ádnou pot ebou ochrany, stani ení vodních tok  nebo hranice rozliv ). 

 
V legend  map povod ových rizik jsou vysv tleny symboly použité v map  pro po et dot ených 
obyvatel, typ hospodá ské innosti, lokality objekt  podle sm rnice o pr myslových emisích, 
p íp. podle registru únik  a p enos  zne iš ujících látek a sm rnice o integrované prevenci a 
omezování zne išt ní, chrán né oblasti a kulturní objekty s mimo ádným významem, v etn  je-
jich klasifikací. 
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2.3.3 Využití a interpretace obsahu map 
Východiskem plánu pro zvládání povod ových rizik jsou záv ry, které lze vyvodit z map povod-

ového nebezpe í a povod ových rizik. Mapy jsou tudíž pro r zné aktéry podstatným podkla-
dovým materiálem pro koncipování opat ení, kterými lze zmírnit stávající rizika nebo zamezit 
novým rizik m. 
 
Z interpretace zobrazených obsah  lze vyvodit cíle ochrany a opat ení. Dále mapy zna nou m -
rou p ispívají k vytvo ení, resp. zvýšení ve ejného pov domí o povod ových rizicích. 
 
Tyto mapy lze dále využívat p i p íprav  i aktualizaci povod ových plán , které p edstavují 
jedno ze základních opat ení nestrukturální povahy. 
 
Pomocí map povod ového nebezpe í a povod ových rizik získávají akté i, kte í se zú ast ují 
zvládání povod ových rizik, rozpracované podkladové materiály a informace, aby mohli stávají-
cí povod ové nebezpe í zohlednit p i plánování ve vlastní územní p sobnosti. Zmírn ní sou-
kromých a národohospodá ských škod nebo jejich zamezení tím, že opat ení odpovídají sku-
te nému povod ovému riziku, je nakonec p ínosem pro celou spole nost. Plány pro zvládání 
povod ových rizik jsou proto mezioborov  založeny a p ekra ují územní p sobnost orgán  vo-
dohospodá ské správy spolkových zemí. Vyžadují intenzivní spolupráci r zných administrativ-
ních oblastí a úrovní, a dále aktér , kte í jsou zapojeni do zvládání povodní. 
 
Informace, povod ová prevence a ochrana obyvatelstva 
Pro ve ejnost slouží mapy povod ového nebezpe í a povod ových rizik v prvé ad  jako infor-
mativní podklad pro lepší odhad rizik. Lepší znalost nebezpe í má zvýšit pov domí potenciáln  
zasažených subjekt  o možných rizicích a dává jednotlivci možnost individuálních ochranných 
opat ení. Tak lze p edcházet škodám pomocí stavební prevence (individuální prevence) a 
v asné reakce v p ípad  povodn . 
 
M st m a obcím poskytují mapy povod ového nebezpe í a povod ových rizik cenné informace 
pro povod ovou prevenci a ochranu obyvatelstva. Napomáhají p i zpracování poplachových a 
zásahových plán  a mohou být významnou pom ckou p i rozhodování o plánování v obcích a 
o povolování podnikání. Tak získávají m sta a obce podkladový materiál pro cílené zlepšení 
ochrany svých obyvatel a minimalizaci rizika škod. Navíc mapy obsahují i významné informace 
pro budoucí urbanistické plánování a zpracování územn  plánovací dokumentace. Napomáhají 
p i poradenských jednáních s t mi, kte í cht jí stav t, a poskytují tak jistotu p i plánování. 
 
Záplavová území 
Mapy povod ového nebezpe í samy o sob  nemají žádný právní ú inek, ale vychází se z nich 
p i vyhlašování záplavových území, kde platí specifické p edpisy ochrany dané zákonem. V R 
vymezuje vodoprávní ú ad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území. 
Vymezení záplavových území a jejich aktivních zón má bezprost ední ú inek na plánovací svr-
chovanost obcí a na využívání území. V záplavových územích (v R v aktivních zónách zápla-
vových území) je nap íklad zásadn  zakázáno vymezovat nové zastavitelné plochy nebo roz-
orávat travní porosty, resp. je to povoleno pouze za ur itých omezení. 
 
Odvození cíl  ochrany 
Mapy povod ového nebezpe í a povod ových rizik slouží také ke stanovení vhodných cíl  
podle lánku 7 odst. 2 Povod ové sm rnice. V níže uvedené kapitole 3 je zdokumentován zá-
sadní postup p i odvozování t chto cíl  (které mohou být strategické, operativní nebo vztažené 
k opat ením). 
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Výsledky map povod ového nebezpe í a povod ových rizik slouží jako podklad pro odvození 
cíl  ochrany na lokální úrovni, protože v nich je zobrazeno konkrétní zasažení specifických 
území a rozdílných zp sob  jejich využívání. M že se jednat o zaplavené, chrán né a nezasa-
žené oblasti s r zným zp sobem využívání, z eho vyplývá r zná pot eba opat ení. Na základ  
konkrétního rozsahu zasažení r zných zp sob  využívání, který je znázorn n v mapách po-
vod ového nebezpe í a povod ových rizik, mohou odpov dné subjekty definovat vhodný cíl 
ochrany, kterého má být dosaženo realizací protipovod ových opat ení. 
 
Odvození protipovod ových opat ení 
Krom  povod ové prevence a vhodné p ipravenosti ochrany obyvatelstva slouží rozsah zasa-
žení, který je znázorn n v mapách povod ového nebezpe í a povod ových rizik, také 
k odvození technických protipovod ových opat ení. Znázorn né hloubky vody a rychlosti prou-
d ní jsou podkladem pro plánování p im ených protipovod ových objekt  na základ  p edpo-
kládaného cíle ochrany. 
 
Zasažení v povodí Labe 
Všechny údaje v tabulkách 2.3.3-1 až 2.3.3-4 se vztahují na území s potenciáln  významným 
povod ovým rizikem. 
 
V p ípad  povodn  jsou v povodí Labe zasaženy plochy uvedené v tabulce 2.3.3-1: 
 
Tab. 2.3.3-1: Plochy rozliv 1) v km2 v mezinárodní oblasti povodí Labe (stav dat: 11. 8. 2015) 

Pravd podobnost výskytu 
Vnitrozemská povode  Záplavy z mo e 
R SRN Celkem R SRN Celkem 

Vysoká pravd podobnost  
výskytu 

695 2 424 3 119 0 41 41 

St edn  vysoká pravd po-
dobnost výskytu 895 4 325 5 220 0 43 43 

Nízká pravd podobnost  
výskytu 

1 141 8 307 9 448 0 661 661 

1) V p ípad , že se p ekrývají rizikové oblasti v místech ústí p ítok , resp. scéná e vnitrozemských povodní a záplav z mo e (sla-
pový úsek Labe), m že dojít k n kolikanásobnému s ítání ploch rozliv . 

 
Krom  toho vyplývají z map povod ového nebezpe í a povod ových rizik nep íznivé ú inky na 
lidské zdraví, které jsou vyjád eny po tem dot ených obyvatel – viz tab. 2.3.3-2. 
 
Tab. 2.3.3-2: Po et dot ených obyvatel1) v mezinárodní oblasti povodí Labe (stav dat: 11. 8. 2015) 

Pravd podobnost výskytu Vnitrozemská povode  Záplavy z mo e 
R SRN Celkem R SRN Celkem 

Vysoká pravd podobnost  
výskytu 26 232 101 520 127 752 0 2 860 2 860 

St edn  vysoká pravd po-
dobnost výskytu 103 104 373 129 476 233 0 3 910 3 910 

Nízká pravd podobnost  
výskytu 323 942 958 583 1 282 525 0 609 000 609 000 

1) V p ípad , že se p ekrývají rizikové oblasti v místech ústí p ítok , resp. scéná e vnitrozemských povodní a záplav z mo e (sla-
pový úsek Labe), m že dojít k n kolikanásobnému s ítání dot ených obyvatel. 

 
Nep íznivé ú inky na životní prost edí vyplývají z po tu zasažených objekt  podle sm rnice 
o pr myslových emisích, p íp. podle registru únik  a p enos  zne iš ujících látek a sm rnice 
o integrované prevenci a omezování zne išt ní, které v p ípad  povodn  mohou p edstavovat 
mimo ádné ohrožení životního prost edí (tab. 2.3.3-3). 
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Tab. 2.3.3-3: Po et zasažených objekt 1) podle sm rnice o pr myslových emisích, p íp. podle  

registru únik  a p enos  zne iš ujících látek a sm rnice o integrované prevenci a 
omezování zne išt ní, které v p ípad  povodn  mohou p edstavovat mimo ádné 
ohrožení životního prost edí (stav dat: 11. 8. 2015) 

Pravd podobnost výskytu 
Vnitrozemská povode  Záplavy z mo e 
R SRN Celkem R SRN Celkem 

Vysoká pravd podobnost  
výskytu 2 71 73 0 57 57 

St edn  vysoká pravd po-
dobnost výskytu 25 170 195 0 62 62 

Nízká pravd podobnost  
výskytu 66 861 927 0 159 159 

1) V p ípad , že se p ekrývají rizikové oblasti v místech ústí p ítok , resp. scéná e vnitrozemských povodní a záplav z mo e (sla-
pový úsek Labe), m že dojít k n kolikanásobnému s ítání zasažených objekt . 

 
Nep íznivé ú inky na hospodá skou innost vyplývají z dot ených zp sob  využívání území 
(tab. 2.3.3-4). V jedné a téže oblasti mohou být nep íznivé následky na hospodá skou innost i 
životní prost edí. Z tohoto d vodu m že být sou et oblastí v tabulce vyšší než celkový po et ob-
lastí. 
 
Tab. 2.3.3-4: Po et oblastí, ve kterých je vnitrozemskou povodní nebo záplavami z mo e zasažena 

hospodá ská innost a životní prost edí (stav dat: 11. 8. 2015) 

Potenciální  
nep íznivé následky  

spojené s povodn mi 

St edn  vysoká pravd podobnost výskytu 
Vnitrozemská povode  Záplavy z mo e 
R 

(  111) 
SRN 

(  281) 
Celkem 

(  392) 
R 

(  0) 
SRN 
(  1) 

Celkem
(  1) 

Hospodá ská innost obecn  103 235 338 0 1 1 
Životní prost edí obecn  70 235 305 0 1 1 

 

Nep íznivé ú inky na kulturní d dictví jsou popsány prost ednictvím níže uvedených zasaže-
ných památek sv tového kulturního d dictví UNESCO: 

 Praha – historické centrum (na seznamu od roku 1992) 
 eský Krumlov – historické centrum (na seznamu od roku 1992) 
 Zámky a parky v Postupimi a Berlín  (na seznamu od roku 1990) 
 Staré m sto Quedlinburg (na seznamu od roku 1994) 
 Lutherovy památky ve m stech Eisleben a Wittenberg (na seznamu od roku 1996) 
 Zahradní íše Dessau-Wörlitz (na seznamu od roku 2000) 
 Klasický Výmar (na seznamu od roku 1998) 

 
Vedle toho sem pat í také špejchary v Hamburku (Speicherstadt) a tvr  Kontorhausviertel 
s Chilským domem, které byly v roce 2015 uznány za sv tové kulturní d dictví UNESCO.  
 
Krom  toho se v potenciáln  zaplavovaných územích nacházejí další kulturn  významná místa. 
 
Mezi jednotlivými p edm ty ochrany je možná vzájemná sou innost. Vý ty zde nejsou kone né, 
jsou však indikátorem daného zasažení. 
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3  Cíle v rámci zvládání povod ových rizik 

3.1 P edm ty ochrany 
Povod ová sm rnice ( l. 7 Povod ové sm rnice) požaduje, aby byly v plánech pro zvládání po-
vod ových rizik stanoveny vhodné cíle pro zvládání povod ových rizik ke zmírn ní nep íznivých 
ú ink  povodní na ur ité p edm ty ochrany (receptory), což se týká nejen technických opat ení, 
ale p edevším nestavebních opat ení povod ové prevence. 
 
P edm tem ochrany jsou: 

 lidské zdraví, 
 životní prost edí, 
 kulturní d dictví a  
 hospodá ská innost a zna né hodnoty majetku. 

 
Cílem ochrany lidského zdraví rozumíme prevenci nebo snížení nep íznivých ú ink  na lov ka 
samotného (nap . „ohrožení zdraví a života“) a také na budovy, které by mohly být zasaženy. 
 
Cílem ochrany životního prost edí rozumíme prevenci nebo snížení nep íznivých ú ink  zejmé-
na na chrán né oblasti (nap . na základ  sm rnice o stanovištích a oblasti vymezené pro odb r 
vody ur ené k lidské spot eb ). Dále pak na potencionální zdroje zne išt ní, jako istírny od-
padních vod a pr myslové objekty (na základ  sm rnice o pr myslových imisích, p íp. sm rnice 
o integrované prevenci a omezování zne išt ní). 
 
Cílem ochrany hospodá ských inností rozumíme prevenci nebo snížení nep íznivých ú ink  
povodní na pr myslovou výrobu, zem d lství a obchod, v etn  dopravní infrastruktury a budov. 
 
Cílem ochrany kulturního d dictví rozumíme prevenci nebo snížení nep íznivých ú ink  na 
vzácné památky kulturního d dictví. Jedná se p inejmenším o uznané památky sv tového kul-
turního d dictví UNESCO a další objekty citlivé z hlediska povodn . 
 
 

3.2 Stanovení vhodných cíl  pro zvládání povod ových rizik 
V mezinárodní oblasti povodí Labe byly stanoveny následující cíle pro zvládání povod ových ri-
zik ke zmírn ní nep íznivých ú ink  povodní na p edm ty ochrany uvedené v kapitole 3.1. 

3.2.1 eská republika 
Rámcové cíle v oblasti prevence a ochrany p ed povodn mi byly stanoveny v Plánu hlavních 
povodí eské republiky, schváleném usnesením vlády eské republiky . 562 ze dne 23. kv t-
na 2007. Hlavním ú elem bylo snížit ohrožení obyvatel nebezpe nými ú inky povodní a omezit 
ohrožení majetku, kulturních a historických hodnot p i prioritním uplat ování principu prevence. 
 
Rámcové cíle byly definovány ve t ech oblastech – v prevenci p ed povodn mi, v dob  zvládání 
povodn  a v dob  po povodni: 
 
Cíle prevence p ed povodn mi 

a) zdokonalit legislativní a ekonomické nástroje související se zabezpe ením preventivních 
opat ení, 

b) zkvalitnit operativní a informativní ásti povod ových plán , 
c) zabezpe it nácviky povod ových situací za ú asti ohrožených subjekt , 
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d) podpo it pojišt ní proti rizik m povod ových škod, jako základní nástroj ochrany majetko-
vých hodnot, 

e) zdokonalit podklady o rozsahu povodn mi ohrožených území v etn  související infra-
struktury, o charakteristikách pr b hu povodní, povod ovém riziku a jeho zvládání, 

f) omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové pom ry a zvyšující povod-
ová rizika, 

 
Cíle v dob  zvládání povodn  

a) zkvalitn ní hlásné a p edpov dní služby, rovn ž i ve vztahu k sousedním stát m, 
b) zvýšení užitné hodnoty a spolehlivosti povod ových p edpov dí, 
c) zvyšování pov domí o nebezpe í povodní u ohroženého obyvatelstva, zlepšení praktic-

kých znalostí p i zvládnutí povod ového nebezpe í a zkvalitn ní sou innosti s povod-
ovými orgány a složkami integrovaného záchranného systému, 

d) zlepšení sou innosti ú astník  povod ové ochrany v etn  poskytování v asných, kvalit-
ních a aktuálních informací a zkvalitn ní komunika ních systém , 

e) zvýšení schopnosti pracovník  vodohospodá ských dispe ink  správc  povodí, povod o-
vých orgán , složek integrovaného záchranného systému a systému nouzového hospo-
dá ství ešit mimo ádné povod ové situace, 

f) zkvalitn ní poskytování aktuálních informací obyvatelstvu prost ednictvím povod ových 
orgán ,  

g) zlepšení dostupnosti informací pro ve ejnost o všech druzích povod ového nebezpe í 
v etn  specifického lokálního ohrožení zvláštními povodn mi. 

 
Cíle v dob  po povodni 

a) zdokonalení pravidel a podmínek poskytování pomoci ze zdroj  ve ejných rozpo t  pro 
opravu, rekonstrukci nebo nahrazení majetku prokazateln  postiženého povodní v zájmu 
urychlené obnovy základních funkcí v území, 

b) zpracování zásad pro jednotnou formu dokumentace vyhodnocení povodn . 
 
V Plánu hlavních povodí byla rovn ž uvedena doporu ení na stanovení standard  ochrany pro 
r zné typy chrán ného území, které byly v roce 2009 p evzaty do plán  oblastí povodí. Tyto 
hodnoty jsou stále aktuální a v up esn né form  byly v roce 2014 p evzaty do plán  díl ích po-
vodí, kde jsou vztaženy k územím, ležícím mimo oblast s významným povod ovým rizikem – viz 
následující tabulka 3.2.1-1. 
 
Tab. 3.2.1-1: Doporu ená míra ochrany pro r zné typy zástavby 

Charakter zástavby Doporu ená míra ochrany 

Historická centra m st, historická zástavba, 
provozy používající p i výrob  nebezpe né látky Q100 

Souvislá zástavba, pr myslové areály, 
významné liniové stavby a objekty Q50 

Rozptýlená obytná a pr myslová zástavba, 
souvislá chatová zástavba Q20 

Plochy s významnými stavbami infrastruktury 
(nap . dálnice, vodní zdroje, významné produktovody, OV) Q50 až Q100 
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V eské republice byly pro období platnosti Plánu pro zvládání povod ových rizik (2016 – 
2021) stanoveny následující cíle: 
 

Cíl 1: Zabrán ní vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch v nep ijatelném riziku. 
Napln ní tohoto cíle bude dosaženo prost ednictvím: 

 Zohled ování princip  povod ové prevence v územn  plánovací dokumentaci (ÚPD) obcí 
a p i správních ízeních, zejména nevytvá ením nových ploch v nep ijatelném riziku, ne-
zvyšováním hodnoty majetku v plochách v nep ijatelném riziku a p ípadn  zm nou užívá-
ní území, vedoucí ke snížení rozsahu ploch v nep ijatelném riziku. 

 Postupné realizace konkrétních opat ení pro snížení rozliv  v zastav ném území obcí, p i 
využití navrhovaných opat ení z plán  oblastí povodí, krajských koncepcí povod ové 
ochrany a ostatních dostupných materiál . 

 

Cíl 2: Snížení míry povod ového nebezpe í. 
Napln ní tohoto cíle bude dosaženo prost ednictvím: 

 Postupné realizace konkrétních opat ení v povodí pro zachycení nebo snížení povod o-
vých vln, nov  navrhovaných nebo pocházejících z plán  oblastí povodí, krajských kon-
cepcí povod ové ochrany a ostatních dostupných materiál . 

 Zvyšování reten ní schopnosti krajiny a zachování, p ípadn  obnova krajinných prvk  a 
ekosystém  pozitivn  ovliv ujících vodní režim (mok ady). 

 Uplat ování vhodných zp sob  hospoda ení na zem d lských a lesních pozemcích, ve-
doucích k v tšímu zachycení vody v p d , zpomalení odtoku a omezení erozních jev . 

 Uplat ování vhodných princip  hospoda ení se srážkovou vodou v urbanizovaných úze-
mích, které pokud možno napodobují p irozené hydrologické pom ry území p ed zástav-
bou. 

 

Cíl 3: Zvýšení p ipravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objekt  infrastruktury, hos-
podá ských a jiných aktivit v i negativním ú ink m povodní. 

Napln ní tohoto cíle bude dosaženo prost ednictvím: 

 Zpracování a aktualizace kvalitních povod ových plán  obcí a vybraných nemovitostí, 
uvažujících i možnost výskytu povodní v tších než Q100. 

 Zajišt ní dostate ného vybavení pro provád ní nouzových operativních opat ení pro 
ochranu obyvatelstva a zabezpe ení základních funkcí obcí. 

 Dalšího zdokonalování p edpov dní povod ové služby a zajišt ním fungující hlásné po-
vod ové služby a hlídkové služby na úrovni obcí, v etn  systém  pro informování a varo-
vání obyvatelstva. 

 Zabezpe ení nemovitostí, nacházejících se v územích ohrožených rozlivy, jejich vlastníky 
k omezení jejich vlastních škod a k zamezení p ípadného ohrožení jiných území, objekt  
nebo životního prost edí (odplavení materiálu, únik nebezpe ných látek). 

 

3.2.2 N mecko 
Pracovní spole enství spolkové vlády a spolkových zemí „Voda“ (LAWA) stanovilo pro zvládání 
povod ových rizik v N mecku tyto zásadní cíle: 

 prevence nových rizik (p ed povodní) v oblasti s povod ovým rizikem, 
 snížení stávajících rizik (p ed povodní) v oblasti s povod ovým rizikem, 
 snížení nep íznivých ú ink  b hem povodn  a 
 snížení nep íznivých ú ink  po povodni. 
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Základní cíle slouží k prevenci a omezení nep íznivých ú ink  povodní na všechny p edm ty 
ochrany. Zohled ují aspekty EU pro zvládání povod ových rizik: prevence, ochrana, p iprave-
nost, obnova/regenerace a kontrola. 
 
Na základ  hlavních cíl  následuje další konkretizace na cest  k vhodným cíl m podle zásady 
subsidiarity na níže uvedených úrovních: 

 spln ní legislativních požadavk , 
 realizace odborn  politických a strategických cíl , 
 zohledn ní zájm  aktér  odpov dných na regionální úrovni. 

 
Legislativními požadavky v N mecku jsou nap .: 

 vyhlášení záplavových území v rizikových oblastech, 
 vymezení prioritních a vyhrazených území pro preventivní ochranu p ed povodn mi, 
 subjekty komunálního plánování jsou zavázány p evzít do podklad  plánování riziková 

území zobrazená v mapách povod ového nebezpe í a povod ových rizik, 
 zajišt ní místní ochrany p ed ohrožením a ochrany obyvatelstva v souladu s krizovým zá-

konem, 
 poskytnutí a trvalý rozvoj p edpov dní a hlásné povod ové služby, 
 zabezpe ení vhodné údržby protipovod ových objekt  a vodních tok , 
 pln ní povinností provozovatel , 
 každá osoba je zavázána u init v rámci svých možností a únosnosti vhodná preventivní 

opat ení sm ující k ochran  p ed nep íznivými ú inky povodní a k minimalizaci škod. 
 
Odborn  politické a strategické cíle v N mecku vyplývají mj. z usnesení mimo ádné konference 
ministr  životního prost edí dne 2. zá í 2013 a dále z konference ministr  životního prost edí 
SRN a spolkových zemí podél Labe dne 5. prosince 2013, které se uskute nily v d sledku po-
vodn  v roce 2013 (http://www.fgg-elbe.de/ministerkonferenzen-der-fgg/id-6-emk.html). 

 Nutnost dát p i využívání území p ednost ochran  p ed povodn mi. 
 Vytvo ení dalších reten ních objem  za t chto p edpoklad : 

 Funk nost záplavových území musí být zachována i do budoucna pomocí dlouhodo-
bého managementu území. 

 Prostory ek mají být rozší eny. Zde poskytuje zejména oddálení ochranných hrází od 
toku zna né možnosti synergie s cíli ochrany p írody. Pro ochranu p ed povodn mi 
jsou ješt  ú inn jší manipulovatelné odleh ovací poldry k cílenému snížení kulminace 
povod ových vln. 

 Reten ní možnosti je t eba vytvo it i na vhodných plochách v povodích st edních a 
horních tok , které samy jsou mén  ohroženy povodní (retence na ploše povodí). 

 V budoucnu je t eba více využívat zem d lské plochy k retenci a jako zaplavované 
poldry a zintenzivnit spolupráci se zem d lstvím. 

 Na povod ové riziko je t eba reagovat zejména i zmírn ním potenciálu škod v územích 
ohrožených záplavami. V kritických místech má být zamezeno obnov  objekt  po vel-
kých povod ových škodách. Pro málo osídlené plochy poldr  by m lo být uvažováno 
o vhodných strategiích p esídlení. 

 Plánování, výstavba a sanace uzp sobené pro p ípad povodn  jako další sou ást preven-
tivní ochrany p ed povodn mi. 

 Zrušení dosavadního využívání ohrožených ploch, nap íklad p esídlení jako poslední d -
sledek kompletní redukce potenciálu škod. 
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 Zlepšení preventivní ochrany p ed povodn mi, zejména získání reten ních objem  
s významným ú inkem na kulminaci povod ových vln a k odstran ní nedostatk  stávají-
cích protipovod ových opat ení (národní protipovod ový program). 

 Vytvo ení nástroj  k podpo e opat ení individuální prevence (pojišt ní proti škodám zp -
sobeným živelními pohromami). 

 Urychlená realizace protipovod ových opat ení. 
 D sledné pokra ování v realizaci opat ení k oddálení ochranných hrází od toku a ke z í-

zení manipulovatelných odleh ovacích poldr , údolních a reten ních nádrží. 
 Získání dalších reten ních objem  na Labi a jeho p ítocích. 
 Optimalizace a další vývoj p edpov di povodní. 
 P ezkum a p ípadná aktualizace návrhových podklad . 
 P ípadné vytvo ení stavebních rezerv p i navrhování protipovod ových objekt . 

 
Zájmy aktér  odpov dných v regionech budou navíc zohledn ny podle cíl  zam ených na 
opat ení. 
 
 

3.3 Popis prost edk  k dosažení cíl  
V mezinárodní oblasti povodí Labe bylo v minulých letech, zejména po posledních velkých po-
vodních, vynaloženo zna né úsilí ke zlepšení ochrany p ed povodn mi, což bylo zdokumento-
váno mj. ve zprávách MKOL k „Ak nímu plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ a k jeho rea-
lizaci (MKOL, 2003, 2006, 2009b, 2012a). 
 
Z porovnání sou asného stavu a cíl  v mezinárodní oblasti povodí Labe, které bylo provedeno 
v „Záv re n  zpráv  o pln ní Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe v letech 2003 – 
2011“ MKOL (MKOL, 2012a), vychází pro všechny aspekty EU a typy opat ení (viz tab. 4.1-1) 
potenciál ke zlepšení zvládání povod ových rizik, což je v zásad  popsáno níže. 
 

3.3.1 Prevence rizik 
Vhodnými prost edky k dosažení cíl  zvládání povod ových rizik ve vztahu k prevenci rizik jsou 
mimo jiné: 

 opat ení sloužící k zamezení umíst ní nových nebo dodate ných p edm t  ochrany 
v územích ohrožených povodní, nap . v oblastech plánování využívání území a restrikce 
p i využívání území. Zahrnují mj. vymezení prioritních a vyhrazených území v územních a 
regionálních plánech, vyhlášení, resp. aktualizaci záplavových území (viz tab. 3.3.1-1) a 
formulování restrikcí jejich užívání podle vodního práva, úpravu územn  plánovací doku-
mentace vzhledem k dalším požadavk m modifikovaného využívání území. 

 odstran ní nebo zrušení p edm t  ochrany z oblastí ohrožených povodní nebo p emíst ní 
p edm t  ochrany do míst s nižší pravd podobností výskytu povodn  a / nebo s menším 
nebezpe ím; 

 dále jsou vhodná opat ení k adaptaci p edm t  ochrany, která snižují nep íznivé ú inky 
v p ípad  povodn . M že se jednat o technická opat ení na budovách, objektech ve ejné 
infrastruktury atd. Sem pat í opat ení sloužící k bezpe nému nakládání se závadnými lát-
kami s ohledem na povod ovou ochranu. 

 
Dot ené subjekty mají v rámci možného a p im eného u init vhodná preventivní opat ení sm -
ující k ochran  vlastního majetku p ed nep íznivými ú inky povodní, k minimalizaci škod, 

k zamezení a minimalizaci ohrožení zdraví a života. 
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V územích s povod ovým rizikem a v územích, využívaných k odleh ování a zadržování po-
vod ových pr tok , mají být u in na opat ení z hlediska regionálního a územního plánování a 
vodního hospodá ství s cílem zamezení povod ovým škodám a újm  na životním prost edí, 
resp. jejich minimalizace. 
 
Tab. 3.3.1-1: Porovnání rozsahu vymezených záplavových území v povodí Labe 

 

Záplavová území 
31. 12. 2005 31. 12. 2008 31. 12. 2011 31. 12. 2014 

[km/ha]  [%] [km/ha] [%] [km/ha] [%] [km/ha] [%] 

eská republika 
Správce toku 

Povodí Labe,  
státní podnik 1 720 km 50,3 2 122 km 62,1 2 163 km 63,3 2 344 km 27,21) 

Povodí Vltavy,  
státní podnik 3 669 km 77,1 3 901 km 81,9 4 321 km 90,8 4 480 km 82,21) 

Povodí Oh e,  
státní podnik 1 106 km 38,7 1 568 km 54,9 1 568 km 54,9 1 596 km 23,41) 

N mecko (bez slapového úseku Labe) 
Spolková zem  

Sasko2) 3 318 km / 
58 337 ha3)  3 584 km / 

59 574 ha  3 568 km / 
60 181 ha  3 231 km4) / 

60 713 ha  

Braniborsko 38 839 ha  38 839 ha  38 839 ha  38 839 ha  

Berlín -   -   863 ha   863 ha   

Sasko-Anhaltsko 141 306 ha  141 612 ha  141 602 ha5)  142 450 ha6)  

Dolní Sasko7) 189 km 82,3 189 km 82,3 189 km 82,3 226 km 85 

Meklenbursko-
P ední Pomo an-
sko 

21 km /  
15 032 ha  21 km /  

15 032 ha  21 km /  
15 032 ha  21 km / 

15 032 ha  

Durynsko 740 km 10,6 790 km 11,3 980 km 14,0 1 358 km 19,4 

Bavorsko 76 km / 712 ha  136 km / 
1 349 ha  136 km / 

1 349 ha  148 km / 
1 364 ha  

1) Procentní hodnoty jsou nižší než v p edcházejících letech, nebo  od roku 2012 došlo k rozší ení délky spravova-
ných vodních tok  (p evzetí zem d lských tok  od ZVHS). 

2) Data udávaná v km se vztahují na území celého Saska, data udávaná v ha se vztahují na povodí Labe. 
3) ísla k 31. 12. 2006 

4) Kilometry uvedené za roky 2005 a 2011 jsou v ur itém rozporu s údajem za rok 2014. P í inou je zejména zm -
na / aktualizace podklad  v GIS použitých pro jejich získání. 

5) Rozdíl plochy ve výši 10,54 ha mezi rokem 2008 a rokem 2011 je výsledkem adaptace záplavového území Sály 
v Merseburgu (Meuschau) v íjnu 2010. 

6) Stav v ervenci 2015. 
7) Data za Dolní Sasko se vztahují na dolnosaské povodí dolního úseku St edního Labe v etn  p ítok  po jez 

Geesthacht. 
 

V p ípad , že v n kterých spolkových zemích, které mají územní podíly i na jiných povodích, nebylo možno z d vod  
náro nosti zjistit samostatné údaje za povodí Labe, byla posuzována celé plocha území p íslušné spolkové zem . 
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3.3.2 Ochrana p ed ohrožením 
Vhodným prost edkem k dosažení cíl  zvládání povod ových rizik ve vztahu k ochran  p ed 
ohrožením jsou mj. opat ení ve zp sobu obhospoda ování ploch, vedoucí ke zmírn ní povodní, 
i dodržování zásad správné zem d lské a lesnické praxe, revitalizace vodních tok  a í ních 
niv a aktivace bývalých mok ad , minimalizace nepropustných ploch, management deš ových 
vod a obnova p irozených reten ních ploch. 
 
Stávající území podél vodních tok , sloužící k zadržování povodní, mají být zachována. Pokud 
to není možné vzhledem k p evažujícímu ve ejnému zájmu, je t eba p i snižování rozsahu zá-
plavového území v as u init pot ebná kompenza ní opat ení. Dle možnosti mají být obnovena 
d ív jší záplavová území, která jsou vhodná jako reten ní plochy, pokud to není v rozporu 
s p evažujícím ve ejným zájmem. 
 
V územích významných z hlediska vzniku nebo ovlivn ní pr b hu povodní má být p i zvažování 
konkurujících zp sob  využívání území kladen d raz zejména na problematiku preventivní 
ochrany p ed povodn mi a minimalizace škod. 
 
Stávající protipovod ové objekty mají být udržovány v dobrém technickém stavu a pravideln  
prov ovány z hlediska jejich správné funkce a bezpe nosti p i povodních. Kapacita stávajících 
pr to ných profil  povodní má být zachována a zv tšena p edevším v sídelních celcích. 
 
Údolní a reten ní nádrže významné na nadregionální úrovni mají být plánovány, postaveny a 
optimáln  ízeny z hlediska zamezení škodám. 
 
Tab. 3.3.2-1: P ehled údolních nádrží v povodí Labe s objemem nad 0,3 mil. m³  

(stav: konec roku 2011) 

Díl í povodí 
Po et 

vzdouvacích 
objekt  

Celkový  
objem nádrží

[mil. m3] 

z toho ovladatelný ochranný objem
[mil. m3] 

v zimním pololetí v letním pololetí

Labe nad soutokem s Vltavou  
Labe pod soutokem s Vltavou po esko-n meckou státní 
hranici 
Vltava 
Oh e pod esko-n meckou státní hranicí 
Mulde po esko-n meckou státní hranici 

22 
18 

 
73 
22 

2 

167,95 
27,59 

 
1 890,90 

404,59 
72,03 

49,74 
7,13 

 
137,19 

69,78 
1,27 

40,92 
5,63 

 
137,19 

47,14 
1,27 

eská republika celkem 137 2 563,06 265,11 232,15 

Horní Oh e po n mecko- eskou státní hranici 
Labe od esko-n mecké státní hranice po soutok  
s erným Halštrovem 

erný Halštrov 
Mulde pod esko-n meckou státní hranicí 
Sála 
Labe od soutoku se Sálou až pod ústí Stepenitz 
Havola (bez manipulovatelných poldr  na dolním toku Ha-
voly) 

2 
22 

 
14 
34 
86 

4 
13 

2,20 
88,91 

 
43,47 

200,38 
997,33 

4,38 
218,41 

0,50 
31,18* 

 
7,88 

22,71 
243,78 

1,88 
32,93 

0,00 
31,18* 

 
10,28 
22,71 

190,73 
1,88 

32,93 

N mecko celkem 175 1 555,08 340,86 289,71 

Celkový sou et v povodí Labe 
(zm na oproti roku 2005/2008)

312 4 118,14 605,97 
(+32,38/+2,08) 

521,86  
(+55,94/+4,34) 

Poznámka: Do p ehledu byla za azena reten ní nádrž Glashütte o reten ním objemu 1,05 mil. m3, která byla uvedena do provozu 
v roce 2012. 
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Tab. 3.3.2-2: Reten ní nádrže s objemem nad 30 000 m3 vybudované v letech 2002 – 2014 

Po . . 
Název Zátopové 

území 
[ha] 

Reten ní  
objem 

[tis. m3] vodního toku reten ní nádrže 

eská republika 

1. D t ichovský potok bezejmenná 5,5 175 

2. Tichá Orlice Králíky 47,3 1 083 

3. Tichá Orlice Dolní Lipka 52,5 1 410 

4. Labe Hradec Králové 71,29 938 

5. Ješt tický potok Hroška 49,8 742 

6. Košovka Olšovka - 167 

7. pravob ežní p ítok Bohuslavického poto-
ka Va ek - 90 

8. Bohuslavický potok Nad Bohuslavicemi - 130 

9. ermná ermná II - 70 

10. pravob ežní p ítok ermné ermná H2 - 36 

11. Onomyšlský potok Onomyšl - 50 

12. Zadní Lodrantka Ost etín - 51 

13. a kovský potok Poldr na a kovském potoce 0,94 47 

14. Modla Vlastislav 2,76 59 

15. Štrbický potok Štrbice 1,04 34 

Celkem 5 082 

N mecko 

1. Krugelsbach Krugelsbach 1,2 43 

2. Vielitzer Graben Reten ní nádrž u Vielitzer Graben 2,6 35 

3. Mohelnice (Müglitz) Lauenstein 38,2 5 040 

4. Prießnitzbach Glashütte (rozší ení) 10,2 1 050 

5. Kirchberger Dorfbach Oberlungwitz 5,4 122 

Celkem 6 290 

 

3.3.3 P ipravenost 
Vhodným prost edkem k dosažení cíl  zvládání povod ových rizik ve vztahu k p ipravenosti 
jsou mj. tato opat ení: 

 Opat ení sloužící ke zlepšení v asné informovanosti o nebezpe í a výskytu povodní. M -
že se jednat o opat ení sm ující k z ízení, resp. zlepšení p edpov dní a výstražné po-
vod ové služby, hlásné povod ové služby, p edpovídání bou livých p íliv  a komunální 
varovné a informa ní systémy. 

 Vhodná jsou i opat ení v oblasti plánování a prevence sloužící k po ízení a zlepšení po-
vod ových plán , p ípadn  jiných institucionálních nouzových plán  pro p ípad povodn , 
a dále plánování a optimalizace krizového ízení a managementu kapacit. 

 Opat ení zam ená na preventivní informování obyvatelstva o stávajících povod ových ri-
zicích a vhodném chování v p ípad  povodn . 

 Opat ení za ú elem vytvo ení nebo podpory ve ejného pov domí, resp. ve ejné p iprave-
nosti na povod ové situace. 
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Ob ané a podnikatelé by m li být informováni o tom, že zajišt ní jejich majetku proti riziku po-
vod ových škod, nap . pojišt ním proti škodám zp sobeným živelnými pohromami nebo sou-
kromými úsporami, je v bezprost ední odpov dnosti subjekt  postižených povodní. 
 
Provozovny živnostník  a pr myslové podniky by m ly být požádány, aby analyzovaly své 
ohrožení povodn mi a u inily opat ení individuální prevence a ochrany p ed povodn mi. 
 
Pro p ípad povodn  mají mít p íslušné objekty (pracovišt ) zpracovány povod ové plány a dále 
dostate né materiální a personální kapacity, které musí být kdykoliv mobilizovatelné. 
 
V p ípad  povodn  má být ve ejnost informována o aktuální povod ové situaci, a to cíleným 
poskytováním aktuálních informací, nam ených hodnot, p edpov dí a varováním p íslušných 
pracoviš . 
 

3.3.4 Obnova a pou ení 
Opat ení obnovy a pou ení po povodni zahrnují všechna opat ení následné pé e v souvislosti 
s vzniklými škodami. Týkají se p edevším p ekonání následk  pro jednotlivce a spole nost i od-
stran ní škod na životním prost edí. Sem se adí mj. úklidové práce a odstran ní povod ových 
škod, aktivity na obnovu základních funkcí v postiženém území (zásobování, budovy, infrastruk-
tura atd.) a podp rná opat ení sloužící k obnov  a zachování t lesného a duševního zdraví 
v etn  zvládání stresu a finan ní pomoci po živelních pohromách (dotace, dan ). 
 
Povodn  je t eba zdokumentovat a vyhodnotit a v souladu s výsledky odvodit záv ry a opat ení 
vedoucí ke zvýšení prevence a optimalizaci ochrany p ed povodn mi v budoucnu. 
 
Preventivní opat ení, podporující snížení povod ového rizika v budoucnu, zahrnují mj. zpraco-
vání koncepcí, studií a/nebo odborných posudk  pro optimalizaci plánovaných staveb a opat e-
ní. Sou ástí prevence je také zajišt ní finan ních prost edk  pro jejich realizaci s využitím ve-
ejných i soukromých zdroj . Ohrožené subjekty by m ly být vedeny k zabezpe ení vlastních fi-

nan ních zdroj  prost ednictvím pojišt ní proti povod ovým škodám nebo vytvá ením vlastních 
finan ních rezerv. 
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4  Souhrn opat ení ke zvládání povod ových rizik 

4.1 Výb r opat ení 
Pro Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe jsou d ležitá 
zejména ta opat ení, která se svými ú inky mohou projevit v celé oblasti povodí. To jsou na jed-
né stran  opat ení na regionální úrovni, jejichž ú inky však mají nadregionální dosah. Na druhé 
stran  se jedná o taková opat ení, která kv li svému typu, a k tomu pat í i ada nestrukturálních 
opat ení, musí být pro dosažení žádoucího ú inku realizována v celé oblasti povodí. K nim se 
adí zejména systémy p edpovídání povodní, varovné a informa ní systémy. eská republika a 

N mecko proto vyvinuly ú inný systém komunikace a informování, který se v p ípadech kon-
krétního p eshrani ního zvládání nebezpe í, zejména p i povodních v letech 2002, 2006, 2010, 
2011 a 2013, velmi osv d il. 
 
Výb r opat ení k dosažení deklarovaných cíl  p itom zahrnuje v zásad  všechny aspekty zvlá-
dání povod ových rizik. Seznam typ  t chto opat ení a jejich íslování vychází z doporu eného 
seznamu, který bude užíván pro reporting Evropské komisi o zpracování plán  pro zvládání po-
vod ových rizik a dosaženém pokroku v dosahování stanovených cíl  (EU, 2013). Aspekty jsou 
azeny v po adí hlavních fází cyklu zvládání povod ových rizik, tj. prevence rizik, ochrana p ed 

ohrožením, p ipravenost, obnova a pou ení. 
 
Tab. 4.1-1: Typy opat ení v návaznosti na aspekty zvládání povod ových rizik (EU, 2013) 

Aspekt Typ Popis 

Prevence rizik Zamezení vzniku rizika
(M21) 

Opat ení pro zamezení umíst ní nových i rozší ení stávajících 
zranitelných staveb a aktivit v ohroženém území, jako je nap . 
územní plánování a regulace výstavby. 

Odstran ní nebo p e-
míst ní (M22) 

Opat ení k odstran ní zranitelných objekt  a aktivit z ohrožených 
oblastí, nebo jejich p emíst ní do míst s nižší mírou povod ové-
ho ohrožení. 

Snížení rizik (M23) Opat ení k adaptaci ohrožených objekt  a aktivit (zvýšení odol-
nosti) a ke snížení nep íznivých ú ink  povodní na budovy, ve-
ejné sít  aj. 

Ostatní prevence 
(M24) 

Jiná opat ení ke zvýšení prevence povod ového rizika (modelo-
vání a hodnocení povod ového rizika, hodnocení zranitelnosti 
v d sledku povodní, programy údržby a provozní ády atd.). 

Ochrana p ed 
ohrožením 

Management povodí a 
odtoku p írod  blízký-
mi opat eními (M31) 

Obnova p irozených ekosystém  za ú elem zpomalení odtoku  
a zvýšení retence vody v krajin , opat ení k zachycení povrcho-
vého odtoku a snížení p ítoku do í ní sít , zlepšení infiltra ních 
schopností krajiny, v etn  zm n v korytech a í ní niv  a výsad-
by b ehových porost . 

Regulace pr tok   
ve vodních tocích 
(M32) 

Technická opat ení k regulaci pr tok , jako je výstavba, úprava 
nebo odstran ní staveb pro zadržování vody (nap . nádrže a jiné 
stavby nebo zm na stávajících manipula ních ád ), které mají 
významný dopad na hydrologický režim. 

Opat ení v korytech 
vodních tok  a 
v záplavovém území 
(M33) 

Opat ení zahrnující technické úpravy koryt vodních tok  v etn  
byst in a úpravy v záplavových územích; jako je výstavba, úpra-
va nebo odstran ní ochranných hrází nebo úpravy profilu koryta 
vodního toku. 

Management srážko-
vých vod (M34) 

Technická opat ení k omezení zaplavení povrchovou vodou  
(nesoust ed ného povrchového odtoku) v typicky m stském 
prost edí, nap . zvyšování kapacit stokových a odvod ovacích 
systém . 

Jiná ochrana (M35) Jiná opat ení ke zvýšení ochrany proti povodním, která mohou 
zahrnovat programy pro údržbu protipovod ových opat ení. 
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Aspekt Typ Popis 

P ipravenost P edpov dní a vý-
stražná povod ová 
služba (M41) 

Opat ení ke z ízení nebo zlepšení hydrometeorologických p ed-
pov dních a výstražných systém , lokálních výstražných a va-
rovných systém . 

Povod ové / krizové / 
havarijní plány (M42) 

Opat ení ke z ízení nebo zlepšení plán  pro zvládání povod ové 
situace odpov dnými orgány. 

Pov domí a p iprave-
nost ve ejnosti (M43) 

Opat ení za ú elem vytvo ení nebo podpory ve ejného pov do-
mí o povod ovém ohrožení a riziku a p ipravenosti na povod o-
vé situace. 

Jiná p ipravenost 
(M44) 

Jiná opat ení k vytvo ení nebo podpo e p ipravenosti na povod-
ové situace za ú elem snížení nep íznivých následk . 

Obnova a pou ení Individuální a spole-
enská obnova (M51) 

Úklidové a rekonstruk ní práce (na budovách a infrastruktu e, 
atd.). Zdravotní a psychologická pomoc (zvládání stresu). Fi-
nan ní a právní nástroje pro obnovu po povodni, v etn  podpory 
nezam stnaných. Do asné ubytování. 

Obnova životního pro-
st edí (M52) 

Úklidové a rekonstruk ní práce (v etn  ochrany proti plísním, 
vy išt ní studní a dalších zdroj  pitné vody, zajišt ní nebezpe -
ných odpad  aj.). 

Ostatní obnova a pou-
ení (M53) 

Pou ení z povodní a opat ení pro zlepšení povod ové ochrany, 
pojišt ní. 

Ostatní (M61) Dokumentace prob hlých povodní, vyhodnocení jejich p í in, 
pr b hu a d sledk , v etn  vyhodnocení funkce záchranného 
systému a ostatních složek. 

 

4.1.1 eská republika 
V R se v dokumentaci oblastí s významným povod ovým rizikem seznam opat ení ješt  lení 
na konkrétní a obecná (podle typu listu opat ení) a individuální a souhrnná (podle typu opat e-
ní). Souhrnné opat ení m že být tvo eno souborem individuálních opat ení p sobících ve vzá-
jemné sou innosti. 
 
V eské ásti povodí Labe bylo identifikováno celkem 111 oblastí s významným povod ovým ri-
zikem, zahrnující úseky vodních tok  v celkové délce 2 047 km. Opat ení k dosažení obecných 
cíl  uvedených v kapitole 3.2.1 zahrnují: 

 po ízení nebo zm nu územn  plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vylou ením 
výstavby a ploch s omezeným využitím z d vodu ohrožení povodní); 

 využití výstup  map povod ového rizika (povod ové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu 
v územním plánování a rozhodování; 

 zabezpe ení ohrožených objekt  a aktivit (zvýšení jejich odolnosti p i zaplavení), snížení 
nep íznivých ú ink  povodní na budovy a komunální infrastrukturu; 

 individuální protipovod ová opat ení vlastník  nemovitostí (zamezení vniknutí vody, zajiš-
t ní majetku, zajišt ní odplavitelných p edm t , odvodn ní po povodni); 

 zlepšení hlásné, p edpov dní a výstražné povod ové služby (z ízení a modernizace sráž-
kom rných a vodom rných stanic, lokální výstražné systémy); 

 vytvo ení nebo aktualizace povod ových plán  územních celk  (digitální forma); 
 vytvo ení nebo aktualizace povod ových plán  nemovitostí. 

 
Opat ení se vztahují na všechny obce v oblastech s významným povod ovým rizikem. 
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Krom  t chto obecných opat ení se navrhuje celkem 53 konkrétních opat ení stavebního cha-
rakteru 

 v díl ím povodí horního a st edního Labe 22, 
 v díl ím povodí horní Vltavy 5, 
 v díl ím povodí Berounky 8, 
 v díl ím povodí dolní Vltavy 6, 
 v díl ím povodí Oh e, dolního Labe a ostatních p ítok  Labe 12 opat ení. 

 
Nezbytným p edpokladem pro realizaci konkrétních opat ení ke zvládání povod ového rizika je 
zajistit finan ní zdroje. V rámci R jsou vytvo eny programy poskytující záruku realizace systé-
mových opat ení, která jsou na základ  zkušeností považována za nejd ležit jší a nejefektiv-
n jší s ohledem na charakter povodní. Tyto programy byly v gesci Ministerstva zem d lství 
(MZe) a Ministerstva životního prost edí (MŽP) funk ní již v p edchozím programovacím období 
2007 – 2014. 
 
Pro následující období je vypsán v gesci MZe Program 129 260 – Podpora prevence p ed po-
vodn mi III. (2014 – 2019), který obsahuje: 

Podprogram 129 262 – Projektová dokumentace pro územní ízení  
Podprogram 129 263 – Projektová dokumentace pro stavební ízení, tzn. projektová doku-

mentace pro slou ené územní ízení a stavební ízení a projektová 
dokumentaci pro stavební ízení  

Podprogram 129 264 – Opat ení s retencí  
Podprogram 129 265 – Opat ení podél vodních tok  

 
V Opera ním programu Životní prost edí (OPŽP) 2014 – 2020 se problematiky prevence a 
ochrany p ed povodn mi týkají dv  prioritní osy: 
 
Prioritní osa 1 (p ímo): 

Specifický cíl 1.3: Zajišt ní povod ové ochrany intravilánu 
Specifický cíl 1.4: Podpora preventivních protipovod ových opat ení 

 
Prioritní osa 4 (nep ímo): 

Specifický cíl 4.3: Posílení p irozené funkce krajiny 
Specifický cíl 4.4: Zlepšení kvality prost edí v sídlech 

 

4.1.2 N mecko 
V N mecku jsou typ m opat ení (tabulka 4.1-1) p i azeny obory innosti, které jsou jednotn  
stanoveny v rámci Pracovního spole enství LAWA (nap . upravené využívání ploch, ochrana 
objekt , plánování a budování opat ení na zadržování povodní, informování o povodních a 
p edpovídání povodní, z ízení nebo zlepšení komunálních varovných a informa ních systém  
apod.) Tyto obory jsou obsaženy spolu s p id leným íslem opat ení v Katalogu opat ení LAWA 
(LAWA, 2014). 
 
Základem pro výb r opat ení v N mecku je porovnání sou asného stavu zvládání povod ových 
rizik v plánovací oblasti s cíli a pot ebou operativních krok , které jsou pojednány v kapitole 
3.2.2. Na tomto základ  se provádí identifikace p edpokládaných opat ení. 
 
Zdokumentování opat ení provedly jednotlivé spolkové zem  v N mecku. Opat ení byla zjiš o-
vána pro rizikové oblasti a souhrn proveden na úrovni koordina ních oblastí a FGG Elbe za 
ú elem p edložení zprávy pro EU. 
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Pro všechny rizikové oblasti v německé části povodí Labe se předpokládají opatření podle 
aspektů „prevence“ a „připravenost“. Také u aspektu „ochrana“ byla stanovena opatření pro 
téměř všechny rizikové oblasti. Opatření aspektu „obnova a poučení“ byla hlášena pro mnohem 
více než polovinu rizikových oblastí. 
 
Pod dojmem povodní v červnu 2013, které způsobily značné škody zejména v povodích Dunaje 
a Labe, bylo v Německu na mimořádné konferenci ministrů životního prostředí, která se usku-
tečnila 2. září 2013, přijato usnesení o vypracování Národního programu na ochranu před po-
vodněmi. Stěžejním bodem tohoto programu jsou nadregionálně účinná opatření ke zlepšení re-
tence povodní a opětné získání retenčních ploch. 
 
Národní program na ochranu před povodněmi je doplňujícím programem preventivní ochrany 
před povodněmi, který byl zřízen vedle programů protipovodňové ochrany spolkových zemí. Do 
tohoto doplňujícího programu jsou proto zařazena pouze opatření, která společenství oblastí 
povodí považují za prioritní a která mají nadregionální účinek. Přitom opatření zpracovaná 
v rámci Akčního plánu povodňové ochrany MKOL platí do značné míry za přijatá, a to i na zá-
kladě podrobného výpočtu jejich účinnosti, který provedl BfG. 
 
FGG Elbe navrhlo do Národního programu na ochranu před povodněmi projekty v hodnotě 
1,2 mld. EUR. Z toho připadá částka 228 mil. EUR na opatření k opětnému získání retenčních 
ploch, 750 mil. EUR na vytvoření řízených prostor pro retenci povodní a 206 mil. EUR na od-
stranění nedostatků (stav říjen 2014). 
 
 

4.2 Souhrn navrhovaných opatření 

V této kapitole jsou společně vyhodnocena opatření navrhovaná v mezinárodní oblasti povodí 
Labe. Následující tabulka uvádí, v kolika rizikových oblastech (záplavy na pobřeží a říční po-
vodně) jsou aplikovány jednotlivé aspekty zvládání povodňových rizik. 
 
Tab. 4.2-1: Počet oblastí, ve kterých jsou prováděna opatření diferencovaně podle aspektů 

zvládání povodňových rizik (stav dat: 11. 8. 2015) 

Aspekt zvládání  
povodňových rizik 

Počet oblastí 

ČR 
(∑ 111) 

SRN 
(∑ 282) 

Celkem 
(∑ 393) 

Prevence rizik 111 282 393 

Ochrana před ohrožením 32 274 306 

Připravenost 111 282 393 

Obnova a poučení 0 197 197 

Ostatní 0 116 116 

 
Z tabulky vyplývá, že pro všechny oblasti jsou plánována opatření aspektů „prevence rizik“ a 
„připravenost“. 
 
Opatření mají přeshraniční dopad tehdy, pokud překračuje hranice nejen jejich fyzický účinek, 
nýbrž zejména pokud trvale přispívají ke snížení povodňového rizika v zemích ležících níže na 
toku. To platí zejména pro povodňové předpovědní, varovné a informační systémy, ale i pro 
opatření k retenci povodní a cílené transformaci povodňových vln, jejichž zmírňující účinek na 
riziko bylo možno jednoznačně prokázat během významných případů povodní po roce 2002. 
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4.2.1 Prevence rizik 
Preventivní opat ení respektují p irozená záplavová území a sm ují k zamezení nebo snížení 
povod ového rizika na p ijatelnou úrove  cestou snižování zranitelnosti objekt  a aktivit 
v ohrožených oblastech. 
 
Opat ení spo ívají v zamezení výstavby nových staveb a postupném odstran ní nebo p emís-
t ní staveb a aktivit stávajících. Hlavním prost edkem k uplat ování t chto opat ení je územní 
plánování a d sledná rozhodovací innost vodoprávních a stavebních ú ad . K aktualizaci 
územních plán  jsou využívány výstupy z mapování povod ového rizika podle Povod ové 
sm rnice, p ípadn  individuální posouzení povod ového rizika p ípadovými studiemi. 
 
Odstran ní i p emíst ní budov a objekt  lze alternativn  nahradit individuálními opat eními 
vlastník  nemovitostí vedoucími ke zvýšení jejich odolnosti v p ípad  zaplavení. V takových p í-
padech je nutné posoudit, zda nem že dojít ke zhoršení pr b hu povodn  nebo ohrožení život-
ního prost edí (nap . odplavením ásti objektu nebo závadných látek). 
 
Po ty oblastí s významným povod ovým rizikem pro jednotlivé typy opat ení aspektu „prevence 
rizik“ jsou uvedeny v následující tabulce 4.2.1-1. 
 
Tab. 4.2.1-1: Po et oblastí pro jednotlivé typy opat ení aspektu „prevence rizik“  

(stav dat: 24. 9. 2015) 

Aspekt zvládání 
povod ových rizik Typ opat ení 

Po et oblastí 
R 

(  111) 
SRN 

(  282) 
Celkem
(  393) 

Prevence rizik 

Zamezení vzniku rizika (M21) 111 282 393 
Odstran ní nebo p emíst ní (M22) 0 35 35 
Snížení rizik (M23) 111 217 328 
Ostatní prevence (M24) 0 132 132 

 
V eské ásti povodí Labe byla v rámci aspektu „prevence rizik“ jednotn  zvolena ty i obecná 
opat ení nestrukturálního charakteru, která jsou navržena ve všech 111 oblastech s význam-
ným povod ovým rizikem: 

 po ízení nebo zm na územn  plánovací dokumentace obcí; 
 využití výstup  povod ového mapování jako limitu v územním plánování a rozhodování; 
 zabezpe ení ohrožených objekt  a aktivit, snížení nep íznivých ú ink  povodní na budovy 

a ve ejnou infrastrukturu; 
 individuální protipovod ová opat ení vlastník  nemovitostí. 

 
Pro aspekt „prevence rizik“ se v n mecké ásti povodí Labe p edpokládají opat ení ve všech ri-
zikových oblastech. Zde se p itom jedná o plošná preventivní opat ení, jako je stanovení zápla-
vových území a územní plány obcí. Vedle plošné prevence byla pro p evážnou ást rizikových 
oblastí hlášena také opat ení stavební prevence. P ibližn  ve t ech tvrtinách všech rizikových 
oblastí zde byla vedle nakládání se závadnými látkami upraveném pro p ípady povodní a plá-
nování uzp sobeného povodním, stavební innosti a sanací také naplánována a pop . již ás-
te n  realizována opat ení ochrany objekt . 
 
Nadregionální p íklad opat ení z oblasti prevence rizik je stanovení záplavových oblastí. To, že 
jsou tyto plochy udržovány volné, usnad uje pr b h povodn , omezuje rozsah škod na nich 
vzniklých a snižuje množství p edm t  splavených povodní, které mohou zp sobit ucpání pr -
to ného profilu níže po toku. V eské republice jsou podle vodního zákona vymezeny 
tzv. aktivní zóny záplavových území, ve kterých se nesmí umís ovat stavby, ani provád t další 
innosti, které by zp sobily zhoršení odtokových pom r . 
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Rozsáhlá záplavová území vytvá ejí reten ní prostor a p edcházejí touto cestou zvyšování pr -
tok . Toto opat ení je zakotveno ve spolkové legislativ  a realizuje se na celém n meckém po-
vodí Labe. V eské republice lze podle vodního zákona vymezit území ur ená k ízeným rozli-
v m povodní, ve kterých jsou vlastník m pozemk  dohodou a za finan ní úhradu omezena je-
jich vlastnická práva. 
 

4.2.2 Ochrana p ed ohrožením 
Opat ení provád ná na ploše povodí sm ují prioritn  k zachování nebo obnovení p irozené re-
tence vody v krajin . Jde o široký soubor opat ení, který zahrnuje uplat ování zásad správné 
zem d lské praxe a protierozní opat ení (orba po vrstevnici, výb r a st ídání plodin, p erušení 
drah soust ed ného odtoku). Podporována je v tší lenitost krajiny vedoucí k lepšímu zasako-
vání deš ových vod a vytvá ení drobných reten ních prostor. Individuáln  jsou posuzovány sta-
ré i nové meliora ní zásahy, které mohou mít na pr b h povodní negativní i pozitivní ú inek. 
V údolních partiích se uplat ují opat ení k revitalizaci vodních tok , zpomalení odtoku a obnov  
p irozených rozliv . 
 
Opat ení v ploše povodí jsou v tšinou kompromisem mezi p írodním stavem a hospodá ským 
využitím krajiny. V tomto ohledu se negativn  projevuje vliv rozši ování nepropustných ploch 
v d sledku obytné výstavby a budování pr myslových a obchodních areál . Významnou úlohu 
hrají opat ení managementu srážkových vod, vedoucí k jejich zachycení, zasakování (pokud je 
to možné) a neškodnému odvedení. Na stokových sítích se provád jí opat ení k jejich zkapacit-
n ní a bezpe nému provozu za povodní, v etn  vytvo ení reten ních objem .  
 
Technická opat ení jsou stavby na vodních tocích nebo stavby s vodními toky související (vodní 
díla), která vedou bu  k ovlivn ní velikosti pr toku za povodní, nebo k p evedení povod ových 
pr tok  s menší mírou ohrožení okolního území. M že jít o nové stavby a za ízení nebo o úpra-
vu i zm nu provozních podmínek staveb a za ízení stávajících. 
 
Opat ení k zachycení ásti povod ové vlny a ovlivn ní velikosti pr toku jsou efektivní protipo-
vod ová opat ení, jejichž vliv se pozitivn  projevuje dále po toku. Zahrnují výstavbu vodních 
nádrží, suchých nádrží (poldr ) a manipula ních objekt  pro p epoušt ní vody do ízených 
inundací. Ve vhodných podmínkách lze vybudovat za ízení pro odleh ení povod ového pr toku 
do bo ní nádrže nebo nádrže v sousedním povodí, p ípadn  p ímo do vodního toku v jiném po-
vodí, pokud tam jsou vhodn jší podmínky pro p evedení povodn . 
 
Opat ení tohoto typu jsou obvykle investi n  náro ná a vyžadují vypo ádání vlastnických vztah  
k pozemk m. Nejv tšího efektu dosahují vodní díla vybavená ovladatelnými funk ními objekty, 
které vyžadují trvalou údržbu a obsluhu. Velikost reten ního ú inku t chto vodních d l záleží na 
pr b hu povodn  a zp sobu jejich provozování, který je ur en manipula ním ádem. V tší vod-
ní nádrže se však zpravidla budují jako víceú elové a jejich ochranný efekt je omezen ostatními 
ú ely vodního díla. Vodní nádrže akumulující vodu však mohou být, zejména za povodní, po-
tencionálním zdrojem ohrožení v d sledku havárie hráze nebo jejího funk ního objektu a vyža-
dují odborný technicko-bezpe nostní dohled. 
 
Opat ení sloužící k lepšímu p evedení povod ových pr tok  jsou v tšinou liniové stavby, které 
p inášejí ochranu (menší míru ohrožení) území podél stavby. Typicky jde o zkapacitn ní koryt 
vodních tok , výstavbu náb ežních zdí a ochranných hrází. Budují se v intravilánu obcí, kde je 
t eba omezit plochy s nep ijatelným povod ovým rizikem. Realizací liniových ochranných opat-
ení se však obvykle ruší i zmenšují p vodní inunda ní plochy, což se m že negativn  ovlivnit 

pr b h povodn  dol  po toku. Tento vliv je t eba u každého opat ení individuáln  posoudit a 
p ípadn  navrhnout kompenza ní opat ení. 
 
Zvýšení pr to né kapacity koryta vodního toku v etn  jeho inundace lze dosáhnout bodovými 
opat eními k odstran ní nebo omezení p ekážek, jako je úprava jez , zkapacitn ní propustk  a 
most , p ípadn  inunda ních otvor  v náspech komunikací. Efekt t chto opat ení se projevuje 
v dosahu vzdutí proti proudu toku. V p ípad  jez , které mají obvykle další vodohospodá ské 
funkce, jde op t o kompromisní ešení vyhovující všem ú el m vodního díla. 
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Po ty oblastí s významným povod ovým rizikem pro jednotlivé typy opat ení aspektu „ochrana 
p ed ohrožením“ jsou uvedeny v následující tabulce 4.2.2-1. 
 
Tab. 4.2.2-1: Po et oblastí pro jednotlivé typy opat ení aspektu „ochrana p ed ohrožením“  

(stav dat: 24. 9. 2015) 

Aspekt zvládání 
povod ových 

rizik 
Typ opat ení 

Po et oblastí 
R 

(  111) 
SRN 

(  282) 
Celkem
(  393) 

Ochrana p ed 
ohrožením 

Management povodí a odtoku p írod  blíz-
kými opat eními (M31) 0 148 148 

Regulace pr tok  ve vodních tocích (M32) 20 91 111 
Opat ení v korytech vodních tok  a 
v záplavovém území (M33) 17 133 150 

Management srážkových vod (M34) 0 240 240 
Jiná ochrana (M35) 0 103 103 

 
Za eskou ást povodí Labe je navrženo celkem 53 konkrétních opat ení (ve 32 oblastech) pro 
zvýšení ochrany p ed povod ovým ohrožením. V tšina opat ení sm uje k ovlivn ní pr toku ve 
vodních tocích cestou zvýšení retence ve vodních nádržích. Jde o výstavbu vodních nádrží i 
suchých nádrží na menších tocích nebo o úpravu stávajících vodních d l k umožn ní v tší re-
tence, a to i na v tších tocích. Druhou velkou skupinu tvo í opat ení ke zkapacitn ní vodních to-
k  a to jak úpravou koryta toku, tak výstavbou ochranných hrází. 
 
V n mecké ásti povodí Labe se pro aspekt „ochrana p ed ohrožením“ p edpokládají tém  ve 
všech rizikových oblastech opat ení typu „management srážkových vod“ (M34). Zde se jedná 
p edevším o uvoln ní povod ových pr to ných profil  pomocí správy tok  a managementu 
p edpolí hrází. Vysoký podíl mají také opat ení ke zvládání p irozených záplav (M31) v povodí, 
jako je nap . op tné získání záplavových území nebo p irozené zadržování vody v povodí, která 
byla hlášena p ibližn  pro polovinu rizikových oblastí. P ibližn  také pro polovinu rizikových 
území byla krom  toho hlášena technická ochranná za ízení, jako jsou protipovod ové hráze, 
náspy, protipovod ové st ny, mobilní povod ová ochrana, duny nebo pob ežní valy (M33). 
 
V eské republice mají nadregionální význam opat ení ke zvýšení retence na n kterých stáva-
jících vodních dílech, zejména opat ení na VD Orlík. K posouzení možností ovlivn ní povodní 
na Vltav  byly zadány studie sm ující ke zvýšení ochranného ú inku nádrží cestou zm ny ma-
nipula ních ád  vodních d l a p ípadn  dalších technických úprav na vodních dílech, které tyto 
zm ny umož ují.  
 
Pr b h povodní na dolní Vltav  a áste n  na Labi je pozitivn  ovlivn n provozem nádrží  
Vltavské kaskády, zejména nádržemi Lipno I a Orlík, které mají vy len n ochranný ovladatelný 
prostor. Míra tohoto ovlivn ní však podléhá t mto omezením: 

 Vodní dílo Orlík ovládá pouze 45 % plochy povodí Vltavy v Praze, respektive 25 % plochy 
povodí Labe v Ústí nad Labem. Povodn  mohou p icházet i z nepodchycené ásti povodí. 

 Nádrže Vltavské kaskády jsou víceú elová vodní díla a manipula ní ád je sestaven tak, 
aby pokud možno vyhovoval všem stanoveným ú el m. Tomu odpovídá rozd lení nádrž-
ního prostoru u jednotlivých nádrží.  

 Zp sob manipulace za povodní je limitován kapacitou p elivných a výpustných za ízení, 
hydrologickou p edpov dí a podmínkami omezení pr toku Prahou a úsekem dolní Vltavy 
na po átku povodn  po dobu pot ebnou pro provedení nezbytných zabezpe ovacích pra-
cí (v etn  mobilních hrazení).  
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K posouzení možností zvýšení ochranného ú inku Vltavské kaskády byla na fakult  stavební 
VUT zpracována a v ervnu 2015 zve ejn na studie „Prov ení strategického ízení Vltavské 

kaskády – parametry manipula ního ádu.“ Výsledky studie ukázaly, do jaké míry je Vltavská 
kaskáda technicky schopná zvýšit ochranu území pod kaskádou p ed povodn mi a jaké dopady 
by toto zvýšení m lo na její ostatní funkce. Jedním ze zásadních záv r  je, že absolutní ochra-
nu území podél dolního toku Vltavy p ed povodn mi pomocí nádrží Vltavské kaskády ani p i zá-
sadním omezení ostatních funkcí zajistit nelze. áste né zvýšení ochrany p inese zv tšení 
ovladatelného ochranného prostoru v nádrži Orlík o cca 50 %, se kterým po ítá podaný  návrh 
úpravy manipula ního ádu z b ezna 2015. 
 
Dalšího áste ného zvýšení ochranného ú inku by bylo možné dosáhnout pouze za cenu po-
škození zabezpe enosti ostatních ú el  této soustavy vodních nádrží. V rámci uvažovaných 
opat ení budou proto provedeny další studie a ekonomické analýzy k detailnímu posouzení vli-
vu r zných variant na ú ely nádrží. Tyto práce by m ly také otev ít cestu k odborné i ve ejné 
diskuzi na téma možných zm n priorit Vltavské kaskády. 
 
Nadregionálním p íkladem opat ení této kategorie v N mecku je plánovaná optimalizace a 
úprava poldr  na Havole v etn  režimu vzdutí na Havole a Sprév . Zde se jedná o soubor opat-
ení Braniborska, Berlína, Meklenburska-P edního Pomo anska, Dolního Saska a Saska-

Anhaltska. Poldry na Havole se osv d ily p i povodních v roce 2002 i 2013 a p isp ly k výraz-
nému snížení kulmina ních vodních stav  Labe pod jeho soutokem s Havolou. 
 

4.2.3 P ipravenost 
Spolehlivé a v asné informace jsou základním p edpokladem pro ú elné a efektivní provád ní 
všech operativních opat ení za povodní a rozhodování odpov dných orgán , které provád ní 
t chto opat ení ídí. Informace o nebezpe í povodn , o jejím pr b hu a o ekávaném vývoji dá-
vá p edpov dní povod ová služba. Opat ení ke zlepšování hydrometeorologických p edpov d-
ních systém , výstražných a varovných systém  spo ívají ve z izování a modernizaci monitoro-
vacích sítí, systém  zpracování dat a rozvoji metod p edpovídání povodní. Systém hlásné a 
p edpov dní povod ové služby v povodí Labe je stabilizovaný a založený na spolupráci národ-
ních a regionálních složek. Opat ení sm ující k dalšímu zlepšování p edstihu a spolehlivosti 
p edpov dí jsou limitována objektivními geomorfologickými podmínkami (v tší asový p edstih 
p edpov dí je dosažitelný na v tším povodí). 
 
Krom  centráln  zajiš ovaných informací pot ebuje každý odpov dný orgán obcí informace 
z územního obvodu své p sobnosti, respektive z horní ásti povodí v p sobnosti sousedních 
obcí. K tomu slouží opat ení na z izování a modernizaci lokálních hlásných a výstražných sys-
tém  a vým nu informací. Technicky se stále více uplat ují informa ní systémy založené na  
internetu a jiných moderních technologiích. 
 
K ší ení výstrah a varování obyvatelstva lze využívat ve ejných mediálních prost edk  (rozhlas, 
televize), cílen  pak místních varovných systém . Opat ení sm ují do modernizace t chto va-
rovných systém , které je možno využívat nejen pro povodn , ale i pro jiné typy krizových si-
tuací. 
 
Operativní opat ení provád ná v p ípad  povodní jsou ízena odpov dnými orgány obcí a v t-
ších územních celk . Jejich hierarchická struktura a pravomoci jsou stanoveny národními p ed-
pisy. K provád ní efektivních zásah  musí být tyto orgány a jejich funkcioná i p ipraveni a do-
state n  vybaveni. 
 
Opat ení v této oblasti sm ují na vytvo ení a trvalou aktualizaci povod ové dokumentace, tj. 
povod ových / krizových / havarijních plán , které musí obsahovat všechny nezbytné údaje pro 
ízení evakuací, záchranných a zabezpe ovacích prací, jakož i zabezpe ení základních funkcí 

komunální infrastruktury v dob  povodn  i bezprost edn  po ní. Povod ová dokumentace musí 
být v daném území provázána na výstupy informa ních systém  a limitní stavy veli in charakte-
rizující pr b h a p edpokládaný vývoj povodn . 
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D ležitým preventivním opat ením je pravidelné provád ní povod ových prohlídek a technicko-
bezpe nostní dohled nad vodními díly. Povod ové prohlídky organizují povod ové orgány, p i-
emž se kontrolují vodní toky, vodní díla a záplavová území. Závady, které by mohly zvýšit ne-

bezpe í povodn  a její škodlivé d sledky, je t eba neprodlen  odstranit, v etn  odstran ní 
p edm t  a za ízení, které mohou zp sobit zhoršení odtokových pom r  nebo ucpání koryta 
níže po toku. Za provád ní technickobezpe nostního dohledu odpovídají vlastníci vodních d l. 
Preventivn  je nutné v novat pozornost kontrole rybník  a malých vodních nádrží, které jsou za 
povodní astým zdrojem ohrožení v d sledku p elití nebo porušení jejich konstrukce. 
 
Další opat ení spo ívají v systematickém proškolování pracovník  t ch orgán , které jsou za í-
zení povod ových opat ení odpov dné. Proškolování je d ležité zejména u pracovník  do vole-
ných funkcí, jejichž funk ní období je zpravidla závislé na výsledku voleb. Školení je vhodné 
doplnit praktickým cvi ením na simulovaných krizových situacích. 
 
Od roku 2008 nabízí N mecké sdružení vodního hospodá ství, odpadních vod a odpadu (DWA) 
dvoudenní školení k preventivní protipovod ové ochran  v Sasku. Touto cestou proškolilo DWA 
doposud více než 2 500 len  komunálních strážních a pomocných povod ových služeb. 
Zejména je t eba vyzdvihnout skute nost, že t chto školení se zú astnilo také kolem stovky p í-
slušník  polských a eských povod ových služeb. To v závažných p ípadech usnad uje spolu-
práci a slouží význa nou m rou k p eshrani ní spolupráci na úrovni odvrácení nebezpe í. 
 
Spolupráce obyvatelstva v povodn mi ohrožených oblastech je pro úsp šné zvládání povod o-
vého rizika nezbytná. Je t eba, aby si každý byl v dom své odpov dnosti za ochranu své rodiny 
a svého majetku. Opat ení sm ují k jednozna nému vymezení povodn mi ohroženého území 
ve ve ejn  dostupných mapách, p ípadn  i v terénu. Ob ané musí být seznámeni s výsledky 
hodnocení povod ového rizika a povod ovými plány ve svém územním obvodu. Vlastníci ne-
movitostí v záplavovém území musí být informováni o mí e ohrožení jejich stavby p i r zných 
povod ových stavech a vedeni k jejímu aktivnímu zabezpe ení. 
 
Po ty oblastí s významným povod ovým rizikem pro jednotlivé typy opat ení aspektu „p iprave-
nost“ jsou uvedeny v následující tabulce 4.2.3-1. 
 
Tab. 4.2.3-1: Po et oblastí pro jednotlivé typy opat ení aspektu „p ipravenost“  

(stav dat: 24. 9. 2015) 

Aspekt zvládání 
povod ových rizik Typ opat ení 

Po et oblastí 
R 

(  111) 
SRN 

(  282) 
Celkem
(  393) 

P ipravenost 

P edpov dní a výstražná povod ová služba 
(M41) 111 280 391 

Povod ové / krizové / havarijní plány (M42) 111 265 376 
Pov domí a p ipravenost ve ejnosti (M43) 0 198 198 
Jiná p ipravenost (M44) 0 270 270 

 
V eské ásti povodí Labe byla v rámci aspektu „p ipravenost“ jednotn  zvolena t i obecná 
opat ení nestrukturálního charakteru, která jsou navržena ve všech 111 oblastech s význam-
ným povod ovým rizikem: 

 zlepšení hlásné, p edpov dní a výstražné povod ové služby;  
 vytvo ení nebo aktualizace povod ových plán  územních celk ; 
 vytvo ení nebo aktualizace povod ových plán  nemovitostí. 

 
Mimo to byla v 8 oblastech díl ího povodí Oh e a p ítok  dolního Labe navržena konkrétní opat-
ení na z ízení nových hlásných profil . 
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Opat ení aspektu „p ipravenost“ mají pro n mecké povodí Labe specifický význam, jelikož 
v rizikových oblastech nacházejí všechny kategorie opat ení široké uplatn ní. Pro tém  všech-
ny rizikové oblasti se p edpokládají povod ové p edpov di a varování. Také dochází k pláno-
vání pomocných opat ení pro p ípad stavu nouze, kdy byla tém  ve všech rizikových oblastech 
hlášena opat ení poplachových a zásahových plán . Dále se v p evážné v tšin  rizikových ob-
lastí p edpokládají opat ení k p ipravenosti na rizikové situace, jako je pojišt ní nebo vlastní fi-
nan ní zabezpe ení. Totéž platí pro komunální varovné a informa ní systémy a preventivní 
opat ení, týkající se chování, osv ty a p ipravenosti pro p ípad povodn . 
 
V eské ásti povodí Labe mají nadregionální význam všechny aktivity sm rované ke zdokona-
lování systému p edpov dní povod ové služby, kterou zajiš uje eský hydrometeorologický 
ústav ve spolupráci se správci povodí. 
 
V n mecké ásti povodí Labe je opat ením k aspektu „p ipravenost“ s nadregionálním význa-
mem spole ný systém p edpovídání vodních stav  a povodní na spolkových vodních cestách 
Labi, Sále a vodní cest  na dolní Havole. Za tímto ú elem uzav ely spolkové zem  se spolko-
vou vládou „Správní dohodu o provád ní p edpov dí vodních stav  a povodních na spolkových 
vodních cestách Labi, Sále a vodní cest  na dolní Havole (Havelberg m sto)“ („Verwaltungsve-
reinbarung zur Durchführung der Wasserstands- und Hochwasservorhersage an den Bunde-
swasserstraßen Elbe, Saale und Untere Havel-Wasserstraße (Havelberg Stadt)“), která nabyla 
ú innosti dne 1. 7. 2013. Tato správní dohoda upev uje a definuje p edpovídání vodních stav  
a povodní, které všechny zú astn né správní orgány na Labi praktikují již delší dobu. 
 
Dalším p íkladem opat ení s p eshrani ním ú inkem je plánované sestavení povod ového 
p edpov dního modelu pro bavorskou ást povodí Labe. Pro díl í povodí Oh e mohou být es-
kému správci povodí, který je zodpov dný za manipulace na vodních dílech Skalka na Oh i a 
Jesenice na Odrav , poskytována kvalitn jší podkladová data. 
 

4.2.4 Obnova a pou ení 
Pot ebná technická vybavenost jednotlivých složek na provád ní záchranných a likvida ních 
prací je obvykle ešena opat eními na úrovni obcí nebo resortních institucí (policie, hasi i, lé-
ka ská služba). Vybavení op t slouží pro zásahy i p i jiných typech krizových situací. 
 
Je t eba, aby lidé aktivn  spolupracovali s odpov dnými orgány b hem povodní a ídili se jejich 
pokyny. Cílev domou osv tou je t eba udržovat pov domí rizika povodní a vylou it takové jevy, 
jako je odmítání evakuace nebo neukázn né chování vodák  na rozvodn ných tocích. 
 
Po ty oblastí s významným povod ovým rizikem pro jednotlivé typy opat ení aspektu „obnova a 
pou ení“ jsou uvedeny v následující tabulce 4.2.4-1. 
 
Tab. 4.2.4-1: Po et oblastí pro jednotlivé typy opat ení aspektu „obnova a pou ení“  

(stav dat: 24. 9. 2015) 

Aspekt zvládání 
povod ových rizik Typ opat ení 

Po et oblastí 
R 

(  111) 
SRN 

(  282) 
Celkem 
(  393) 

Obnova a pou ení 
Individuální a spole enská obnova (M51) 0 197 197 
Obnova životního prost edí (M52) 0 0 0 
Ostatní obnova a pou ení (M53) 0 81 81 
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V eské republice nejsou opat ení v rámci tohoto aspektu v národním plánu pro zvládání po-
vod ových rizik specifikována. Opat ení k obnov  území jsou p ijímána a realizována indivi-
duáln  po každé konkrétní v tší povodni. Nap . po povodni v ervnu 2013 projednala vláda 

eské republiky n kolikrát situaci a rozsah povod ových škod a p ijala usnesení jednak 
k vyhodnocení povodní formou komplexního projektu, jednak ke zp sobu úhrady povod ových 
škod. 
 
U opat ení hlášených v n mecké ásti povodí Labe pro aspekt „obnova a pou ení“ je patrné, že 
v této kategorii jsou uvedena opat ení ve dvou t etinách rizikových oblastí. Zde se jedná o opat-
ení pomoci p i výstavb  a obnov , plánování následné pé e nebo odstran ní ekologických 

škod. 
 
P íkladem opat ení tohoto aspektu s nadregionálním ú inkem v n mecké ásti povodí Labe je 
„pomoc p i výstavb “ podle zákona o založení fondu pomoci p i výstavb , který z ídila spolková 
vláda jako d sledek povodn  na Labi v roce 2013.
 

4.2.5 Ostatní 
Krom  dosud uvedených opat ení jsou plánována i koncep ní opat ení, ímž se rozumí opat e-
ní, která v tšinou nelze p i adit pouze k jedné oblasti s potenciáln  významným povod ovým ri-
zikem, nýbrž která se mohou vztahovat nap . na celou spolkovou zemi, resp. na nad ízené díl í 
povodí. 
 
Zahrnují následující opat ení: 

 zpracování koncepcí / studií / odborných posudk , 
 realizace výzkumných, vývojových a demonstra ních zám r , 
 informování a školení, 
 poradenství, 
 z izování, resp. úprava dota ních program , 
 dobrovolné kooperace 
 certifika ní systémy, 
 podrobné pr zkumy a kontroly, 
 analýzy možných dopad  zm ny klimatu. 

 
Po ty oblastí s významným povod ovým rizikem pro opat ení aspektu „ostatní“ jsou uvedeny 
v následující tabulce 4.2.5-1. 
 
Tab. 4.2.5-1: Po et oblastí pro opat ení aspektu „ostatní“ (stav dat: 24. 9. 2015) 

Aspekt zvládání 
povod ových rizik Typ opat ení 

Po et oblastí 
R 

(  111) 
SRN 

(  282) 
Celkem 
(  393) 

Ostatní M61 0 116 116 
 
V eské ásti povodí Labe jsou akce k informování a školení pracovník  povod ových a krizo-
vých orgán  i ve ejnosti provád ny pr b žn  a v tomto plánu nejsou samostatn  specifikovány. 
U opat ení hlášených v n mecké ásti povodí Labe pro aspekt „ostatní“ je patrné, že v této ka-
tegorii jsou uvedena opat ení v tém  polovin  rizikových oblastí.  
 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe – ást A Kapitola 4 
 

80 / 94 

V eské republice jsou velké povodn  dokumentovány a vyhodnocovány v rámci komplexních 
projekt  v gesci Ministerstva životního prost edí, jejichž zpracování je obvykle uloženo vládou a 
podporováno finan n  ze státního rozpo tu. Takto byly hodnoceny všechny velké povodn  od 
roku 1997 (2002, 2006, 2009, 2010, 2013). V záv rech vyhodnocení poslední velké povodn  
v ervnu 2013 bylo formulováno celkem 36 opat ení r zného charakteru, které vláda eské re-
publiky p ijala a uložila svým usnesením . 570 ze dne 14. ervence 2014. V tšina t chto opat-
ení má nadregionální význam. P íkladem je novelizace vyhlášky o zp sobu a rozsahu zpraco-

vání a stanovování záplavových území, v etn  metodiky pro zpracování návrhu aktivních zón 
záplavového území, vycházející ze zkušeností uplynulých povodní. 
 
V N mecku jsou nadregionálním p íkladem opat ení tohoto aspektu generální plány na ochranu 
pob eží spolkových zemí ležících u mo e. V t chto plánech jsou na bázi nadregionální inventa-
rizace sestaveny aktivity pot ebné pro ochranu pob eží. 
 

4.2.6 Zp sob hodnocení p ínosu navrhovaných opat ení 
Na mezinárodní úrovni nebyla dosud dohodnuta žádná metodika pro hodnocení ú innosti proti-
povod ových opat ení. Hodnocení p ínosu navrhovaných opat ení probíhá na národní úrovni a 
je sou ástí národních plán  pro zvládání povod ových rizik. 
 
 

4.3 Provád ní plánu pro zvládání povod ových rizik 

4.3.1 Stanovení priorit realizace opat ení 
Návrh priorit pot eby realizace protipovod ových opat ení vychází z expertního hodnocení opat-
ení a je sestaven s p ihlédnutím k pot eb  minimalizace povod ových rizik v oblastech 

s významnými povod ovými riziky. Proto je priorita realizace obecných opat ení dána do t chto 
oblastí, i když jejich realizace je vítána i v obcích mimo oblasti s významným povod ovým rizi-
kem. U opat ení stavebního charakteru byla také vzata v úvahu úrove  p ipravenosti a o eká-
vaného ú inku zám ru. 
 
Preventivní opat ení na ochranu p ed povodn mi jsou nejefektivn jší formou ochrany. Proto je 
preventivním opat ením dána priorita, zejména v p ípadech, kdy jsou financována obcemi nebo 
vlastníky nemovitostí. Mimoto je priorita p i azena i opat ením, která zabezpe í bezprost ední 
ochranu obyvatel a majetku p i povodních, tedy opat ením vedoucím k p ipravenosti informa -
ních systém  a funkcioná  odpov dných orgán . 
 
Prioritu realizace akcí, které jsou financovány z ve ejných prost edk , zejména z dotací státních 
nebo regionálních program , stanovuje orgán, který finan ní prost edky poskytuje. K tomu si 
vyžádá stanoviska územn  odpov dných orgán  a orgán  ur ených k provád ní Povod ové 
sm rnice. 
 
Po ty oblastí s významným povod ovým rizikem pro jednotlivé aspekty diferencovan  podle 
priority opat ení jsou uvedeny v následující tabulce 4.3.1-1. 
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Tab. 4.3.1-1: Po et oblastí, ve kterých jsou provád na opat ení diferencovan  podle priority  
opat ení (stav dat: 11. 8. 2015) 

Aspekt zvládání  
povod ových  
rizik 

Priorita opat ení 
velmi vysoká 
po et oblastí 

vysoká 
po et oblastí 

mírná 
po et oblastí 

R 
(  111) 

SRN 
(  282) 

Cel-
kem 

(  393) 
R 

(  111) 
SRN 

(  282) 
Cel-
kem 

(  393) 
R 

(  111) 
SRN 

(  282) 
Cel-
kem 

(  393) 

Prevence rizik 111 141 252 111 271 382 0 55 55 

Ochrana p ed  
ohrožením 32 131 163 2 232 234 0 86 86 

P ipravenost 111 166 277 111 257 368 0 12 12 

Obnova a pou ení 0 40 40 0 194 194 0 45 45 

Ostatní 0 79 79 0 65 65 0 4 4 

 
Z tabulky vyplývá, že p evažují oblasti, ve kterých jsou naplánována opat ení s vysokou a velmi 
vysokou prioritou. 
 

4.3.2 Zp sob sledování pokroku p i provád ní plánu 
Postup realizace protipovod ových opat ení navrhovaných v Plánu pro zvládání povod ových 
rizik budou na národní úrovni sledovat orgány ur ené k provád ní Povod ové sm rnice 
v p íslušné oblasti. K informování ve ejnosti na národní úrovni budou také využity zavedené 
prost edky, nap . v eské republice Zpráva o stavu vodního hospodá ství eské republiky za 
p edešlý kalendá ní rok. 
 
Za sledování pokroku p i provád ní opat ení plánu pro zvládání povod ových rizik zodpovídají 
v N mecku spolkové zem . Sledovány jsou všechny aspekty zvládání povod ových rizik, tj. 
prevence rizik, ochrana p ed ohrožením, p ipravenost, obnova a pou ení a ostatní aspekty. 
V plánu pro zvládání povod ových rizik v n mecké národní ásti oblasti povodí Labe je pro rizi-
kové oblasti uveden po et opat ení v kategoriích „dokon eno“, „v realizaci“ a „nezahájeno“. 
 
Po schválení n meckého národního plánu budou data od roku 2015 zp ístupn na i na infor-
ma ní platform  WasserBLIcK. Vzhledem k nové systematice v Katalogu opat ení LAWA 
(LAWA, 2014) bude možné vytvo it vzájemné vazby mezi zvládáním povod ových rizik a Rám-
covou sm rnicí o vodách, a to konkrétn  pro dané oblasti s potenciáln  významným povod o-
vým rizikem (APSFR), resp. vodní útvary. 
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5  Zapojení zú astn ných stran a informování ve ejnosti 

5.1 Zú astn ní akté i a zú astn né strany 
Za zú astn né strany je t eba považovat aktéry s odpov dnostmi v oblasti zvládání povod o-
vých rizik, jako jsou územní celky obcí, svazy a další zájmové skupiny. P íslušné orgány (viz 
kap. 1.3) podporují aktivní zapojení zú astn ných stran do vypracování plán  pro zvládání po-
vod ových rizik na národní úrovni. 
 

ešení otázek zvládání povod ových rizik se dotýká širokého spektra r zných obor . Proto se-
stavení a realizace plán  pro zvládání povod ových rizik vyžaduje zapojení aktér  zejména 
z t chto oblastí: 

 územní plánování / regionální plánování, 
 stavební právo / vodní právo,  
 ochrana obyvatelstva / záchranné systémy, 
 vodní hospodá ství, 
 zem d lství a lesnictví, 
 ochrana p írody, 
 kultura a ochrana památek, 
 subjekty infrastruktury / doprava, 
 postižené subjekty / pojišt ní, 
 vodní a plavební správa, 
 správa povodí a vodních tok . 

 
V rámci Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe je tento pro-
ces koordinován Mezinárodní komisí pro ochranu Labe. Na mezinárodní úrovni je p itom kladen 
d raz na informování ve ejnosti a umožn ní zapojení zainteresovaných stran všech stát  
v povodí Labe. 
 
 

5.2 Provedení posouzení vlivu koncepce na životní prost edí (SEA) 
Na základ  sm rnice 2001/42/ES (sm rnice SEA) je u ur itých plán  a program , které mohou 
mít významný vliv na životní prost edí, zapot ebí provést posouzení vliv  koncepce na životní 
prost edí (SEA). Provedení SEA je národním procesem, vztahujícím se k dané národní legisla-
tiv  a k národním plán m pro zvládání povod ových rizik. P edkládaný Mezinárodní plán pro 
zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe proto není podroben samostatnému posouze-
ní vliv  koncepce na životní prost edí.  
 
 

5.3 Souhrn opat ení p ijatých za ú elem informování ve ejnosti a konzultace 
Na úrovni stát  a n meckých spolkových zemí podél Labe probíhají v souvislosti s p ípravou 
národních plán  pro zvládání povod ových rizik rozsáhlé aktivity za ú elem informování ve ej-
nosti a konzultací, jejichž popis je sou ástí národních plán  ( ást B). V této kapitole jsou po-
psány a aktivity související s Mezinárodním plánem pro zvládání povod ových rizik v oblasti 
povodí Labe ( ást A). 
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V p ípad  mezinárodních povodí je t eba zajistit vým nu d ležitých informací mezi p íslušnými 
orgány. Proto uspo ádala MKOL k hlavním etapám implementace Povod ové sm rnice násle-
dující mezinárodní workshopy: 

 Workshop k p edb žnému vyhodnocení povod ových rizik v mezinárodní oblasti povodí 
Labe ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2011 v Magdeburku 

 Workshop k mapám povod ového nebezpe í a povod ových rizik v mezinárodní oblasti 
povodí Labe dne 4. 12. 2012 v Magdeburku 

 Workshop „Povode  v ervnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik 
v povodí Labe“ dne 21. 11. 2013 v Magdeburku 

 
V rámci t chto workshop , kterých celkov  zú astnilo více než 230 zástupc  eské republiky, 
N mecka, Rakouska a Polska, byly p edstaveny a diskutovány p ístupy implementace Povod-

ové sm rnice na národní úrovni. 
 
Také na Mezinárodním labském fóru, které se konalo dne 23. dubna 2013 v Ústí nad Labem, 
byla zainteresovaná ve ejnost informována o aktuálním stavu implementace Rámcové sm rnice 
o vodách a Povod ové sm rnice. 
 
P ehledné shrnutí výsledk  p edb žného vyhodnocení povod ových rizik v mezinárodní oblasti 
povodí Labe bylo za azeno do Záv re né zprávy o pln ní „Ak ního plánu povod ové ochrany 
v povodí Labe“ v letech 2003 – 2011 (MKOL, 2012a), která byla formou dvojjazy né esko-
n mecké publikace zve ejn na v srpnu 2012. 
 
V rámci MKOL probíhá také spole né vyhodnocování významných povodní, které se vyskytly 
v povodí Labe. Mimo povodn  v roce 2002 byly spole n  vyhodnoceny také povodn  v letech 
2006, 2010 a 2013 a výsledky zve ejn ny formou publikací (MKOL 2004, 2007, 2012c, 2014). 
 
Významnou sou ástí informování je zve ejn ní map povod ového nebezpe í a povod ových ri-
zik, do kterých je možné nahlížet jak na internetových stránkách stát  a spolkových zemí, tak 
i centráln . Centrální p ístup k mapám povod ového nebezpe í a povod ových rizik v meziná-
rodní oblasti povodí Labe umož uje interaktivní aplikace map: 

http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/MKOL_CZ/index.html?lang=en 

 
Návrh Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe byl 19. pro-
since 2014 zve ejn n na internetových stránkách MKOL. 
 
Ve dnech 21. a 22. dubna 2015 se v Ústí nad Labem uskute nilo Mezinárodní labské fórum 
k Mezinárodnímu plánu oblasti povodí Labe a k Mezinárodnímu plánu pro zvládání povod o-
vých rizik v oblasti povodí Labe na plánovací období 2016 – 2021.  
 
 

5.4 Vyhodnocení p ipomínek p edaných v rámci p ipomínkového ízení 
Státy v povodí Labe se na porad  mezinárodní koordina ní skupiny ICG v kv tnu 2011 dohodly, 
že k p edb žnému vyhodnocení povod ových rizik a následovnému ur ení oblastí s potenciáln  
významným povod ovým rizikem ( l. 4 a 5 Povod ové sm rnice) a k zpracování map povod o-
vého nebezpe í a map povod ových rizik pro oblasti s potenciáln  významným povod ovým ri-
zikem ( l. 6 Povod ové sm rnice) nebudou zpracovány spole né zprávy pro mezinárodní ob-
last povodí Labe. Proto k t mto etapám na mezinárodní úrovni neprob hly konzultace a vyhod-
nocení p ipomínek ve ejnosti. MKOL zajistila informování ve ejnosti o výsledcích t chto etap 
prost ednictvím Záv re né zprávy o pln ní „Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ 
v letech 2003 – 2011 (MKOL, 2012a) a interaktivní aplikace map povod ového nebezpe í a po-
vod ových rizik – viz kap. 5.3. 
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Konzultace Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe (část A) 
proběhla společně s Mezinárodním plánem oblasti povodí Labe v době od 22. prosince 2014 do 
22. června 2015. V této době bylo možné předložit připomínky písemně do sekretariátu MKOL. 
 
Sekretariát MKOL obdržel celkem 11 připomínek, ve kterých bylo obsaženo několik desítek díl-
čích požadavků. U jednotlivých připomínek bylo posouzeno, zda se týkají Mezinárodního plánu 
pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe, a následně stanoveno, zda se vztahují 
k části A nebo k části B. Připomínky vztahující se k části B byly předány k vypořádání na pří-
slušnou národní úroveň. Na závěr bylo rozhodnuto, které připomínky vztahující se k části A vy-
žadují úpravu Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik. Tyto výsledky jsou přehled-
ně uvedeny v následující tabulce: 
 
Tab. 5.4-1: Přehled připomínek předaných v rámci připomínkového řízení 

Připomínky z Celkem 

Týkající se Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik 

ANO 
vztahující se k  

NE 
části A 

potřeba úpravy Mezinárodního plánu pro 
zvládání povodňových rizik části B 

ANO NE 

České republiky 2 0  1  1 0 

Německa 9 4 1 4 0 

Rakouska 0 0 0 0 0 

Polska 0 0 0 0 0 

Celkem 11 4 2 5 0 

 
Připomínky veřejnosti byly vyhodnoceny a v případě potřeby zohledněny v plánu pro zvládání 
povodňových rizik. Podrobné odpovědi a zdůvodnění vypořádání jednotlivých stanovisek budou 
zveřejněny na internetových stránkách MKOL. 
 
Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe (část A) byl zveřejněn 
na internetových stránkách MKOL dne 17. prosince 2015. 
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6  Koordinace p ípravy a realizace opat ení 

6.1 Národní koordinace 
V eské republice probíhá koordinace na úrovni p íslušných resort  a krajských ú ad , 
s využitím pod ízených odborných organizací a státních podnik  Povodí Vltavy, Povodí Labe a 
Povodí Oh e. V N mecku probíhá koordinace v rámci Spole enství oblasti povodí Labe (FGG 
Elbe), k jehož len m pat í nejen všech deset spolkových zemí ležících v povodí Labe, ale i p í-
slušné Spolkové ministerstvo životního prost edí, ochrany p írody, stavebnictví a bezpe nosti 
reaktor  (BMUB). V Rakousku a Polsku probíhá rovn ž rozsáhlý koordina ní proces, do které-
ho jsou zapojeny rakouské spolkové zem , resp. polské regiony a odborné orgány. 
 
 

6.2 Mezinárodní koordinace 
Mezinárodní koordinace probíhá na úrovni Mezinárodní komise pro ochranu Labe a jejích gré-
mií pracovní skupiny Povod ová ochrana, mezinárodní koordina ní skupiny (ICG) a v rámci od-
souhlasení na úrovni vedoucích delegací a plenárního zasedání MKOL. Tato struktura a pr b h 
zabezpe uje, že v rámci nezbytného odborného procesu dochází k podrobnému a adresnému 
zpracování a zárove  jsou v plném rozsahu zohledn ny odborn  politické cíle. Tím, že se 
MKOL otev ela i v i ve ejnosti, svaz m a jiným významným organizacím v povodí Labe, je 
krom  toho také zabezpe eno, že mezinárodní koordinace je celospole ensky reprezentativní 
jak po stránce postupu, tak i po stránce výsledk . 
 
 

6.3 Koordinace s Rámcovou sm rnicí o vodách  
Opat ení mezinárodního plánu pro zvládání povod ových rizik byla harmonizována s opat eními 
v oblastech povodí dle Rámcové sm rnice o vodách. Implementace obou sm rnic byla koordi-
nována, zejména s ohledem na zlepšení ú innosti, vým nu informací a vzájemné výhody p i 
dosažení environmentálních cíl  Rámcové sm rnice o vodách. 
 
Rámcová sm rnice o vodách a Povod ová sm rnice sledují odlišné cíle, ale ob  zmi ují mimo 
jiné p edm t ochrany „životní prost edí“. Vzhledem k tomu, že synergie a konflikty vznikají p e-
devším p i praktické realizaci opat ení, byla koherence obou sm rnic zajišt na v první ad  na 
úrovni opat ení. Pro identifikaci opat ení, která mohou vést k sou innosti t chto dvou sm rnic, 
byla opat ení s ohledem na jejich ú inky na dosažení cíl  vždy také p i azena ke druhé sm rni-
ci. 
 
St ety cíl  obou sm rnic, jako nap íklad p i realizaci technických protipovod ových opat ení, ne-
lze dop edu vylou it. Mohou vést k úprav  dosahovaného cíle, lh t v souladu s Rámcovou 
sm rnicí o vodách nebo opat ení zam ených na konkrétní vodní útvar / rizikovou oblast podle 
jedné z obou sm rnic, p i emž je t eba zvažovat každý p ípad individuáln . P ípadn  je mysli-
telné i uplatn ní výjimky s ohledem na environmentální cíle ve prosp ch opat ení pot ebných 
v zájmu zvládání povod ových rizik. 
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Všechna opat ení uvedená v plánech pro zvládání povod ových rizik byla p i azena k jedné 
z níže uvedených kategorií: 

1: Opat ení podporující cíle Rámcové sm rnice o vodách 

2: Opat ení, která mohou vést ke st etu cíl . P ípadn  budou v procesu dalšího plánování 
podrobena individuálnímu prov ení. 

3: Opat ení, která pro cíle Rámcové sm rnice o vodách obvykle nejsou relevantní. 
 
Z vyhodnocení navržených opat ení vyplývá, že z celkem 4 044 agregovaných opat ení, nahlá-
šených pro mezinárodní oblast povodí Labe, spadá 1 435 (36 %) do kategorie 1, 942 (23 %) do 
kategorie 2 a 1 070 (26 %) do kategorie 3 (viz obr. 6.3-1). Pro 597 agregovaných opat ení neby-
lo možné jednozna né p i azení. Z toho je patrné, že ada agregovaných protipovod ových 
opat ení obsažených v plánu podporuje cíle Rámcové sm rnice o vodách. Detailní informace 
lze získat z národních plán . 
 

 
Obr. 6.3-1: Agregovaná opat ení ve vztahu k ú ink m na Rámcovou sm rnici o vodách 
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7  Záv ry 

Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe napl uje nejen poža-
davky evropské Povod ové sm rnice, nýbrž také požadavky z p íslušné národní legislativy 
smluvních stran MKOL. Vypracování tohoto Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových ri-
zik ovlivnily významnou m rou dv  okrajové podmínky: 

1. Extrémní povode  na Labi a jeho p ítocích v roce 2002 a p ípady povodní v letech 2006, 
2010, 2011 a 2013. 

2. Ak ní plán povod ové ochrany v povodí Labe MKOL z roku 2003, který se zabýval a 
d sledn  rozvíjel zásadní obsahovou nápl  Povod ové sm rnice již p ed jejím schvále-
ním. 

 
V této souvislosti vyvinuly eská republika a N mecko spole né pojetí analýzy a zvládání po-
vod ových rizik v celé oblasti povodí. To znamená, že st žejní bod tohoto Mezinárodního plánu 
pro zvládání povod ových rizik p edstavují p edevším opat ení s nadnárodním dopadem. 
K tomu pat í na jedné stran  nestrukturální opat ení varování p ed povodn mi a informování 
o povodních, na druhé stran  však také strukturální opat ení k zadržování povodní v ploše, ma-
nipulace na údolních nádržích a opat ení technické povod ové ochrany v osídlených oblastech. 
 
Nezastupitelnou sou ástí implementace Povod ové sm rnice v mezinárodní oblasti povodí La-
be je vypracování odsouhlasených map povod ového nebezpe í a povod ových rizik pro celou 
mezinárodní oblast povodí. Každý ob an dot ený povodní a všechny p íslušné orgány zodpo-
v dné za zvládání nebezpe í povodn  mohou prost ednictvím internetu získat kdykoliv infor-
mace o rozsahu rizikových potenciál  p ípad  povodní v celkovém p ehledu, ale i v detailu. 
Práv  v domosti o potenciálním povod ovém nebezpe í a riziku p ispívají k tomu, že lze v kon-
krétním p ípad  povodn  nejen podniknout p esné kroky, ale zejména provést v p edstihu p í-
pravná opat ení, nap . v oblasti plánování a územního ízení. 
 
Významná je dále skute nost, že pro ú ely Mezinárodního plánu pro zvládání povod ových ri-
zik byl vypracován spole ný odborný základ pro analyzování a hodnocení povod ových rizik. 
Pro celou mezinárodní oblast povodí je tak nap íklad k dispozici spole n  zpracovaná a akcep-
tovaná analýza hydrologických pom r  Labe a všech jeho významných p ítok . Na základ  to-
hoto spole ného odborného podkladu byly spole n  vypracovány zprávy o p ípadech povodní 
v letech 2002, 2006, 2010 a 2013, které op t p edstavují významnou sou ást analýzy povod o-
vých rizik.  
 
Za len ním polských a rakouských p ísp vk  do tohoto plánu pro zvládání povod ových rizik 
byl kompletn  znázorn n management povod ového rizika v mezinárodní oblasti povodí Labe, 
v etn  jeho vzájemného propojení nad rámec jednotlivých díl ích povodí. 
 
Tento Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik proto p edstavuje nejen ucelené napl-

ování požadavk  evropské Povod ové sm rnice, nýbrž je i d kazem spole ného porozum ní 
a p ístupu p i zvládání povod ových rizik v celé oblasti povodí. Má mimo ádnou hodnotu vychá-
zející z prov ení ú innosti již d íve spole n  vypracovaných opat ení, zejména p i zvládání ex-
trémních povodní v minulých letech. V tomto smyslu je tento plán živým dokumentem, kterému 
se již ve velké mí e poda ilo prokázat svou d ležitost. Sou asn  pokládá základní kámen pro 
udržitelné plánovité nadnárodní pokra ování managementu povod ového rizika pro p íští desít-
ky let i déle. 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe – ást A Kapitola 7 
 

88 / 94 

 
 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe – ást A Literatura 
 

89 / 94 

 

Literatura 
 
BMLFUW (2012): Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 2011, Bericht zur Umsetzung in Öster-

reich 
ES (2000): Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000, kterou 

se stanoví rámec pro innost Spole enství v oblasti vodní politiky 
ES (2007): Sm rnice 2007/60/ES Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání 

povod ových rizik 
EU (2013):  Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC), Guidance Document 

No. 29 A compilation of reporting sheets adopted by Water Directors Common Imple-
mentation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Technical Report 
– 2013 – 071, ISBN 978-92-79-33168-8 

LAWA (2014):  PDB 2.3.3: Produktdatenblatt 2.3.3 zum LAWA-Arbeitsprogramm Flussgebietsbewirt-
schaftung „Fortschreibung LAWA-Maßnahmenkatalog (WRRL, HWRMRL), beschlos-
sen auf der 147. LAWA-VV am 26./27. September 2013 in Tangermünde (Stand: 
19. Juli 2013, ergänzt 24. Januar 2014)  
(http://www.wasserblick.net/servlet/is/142651/)  

MKOL (1998): Strategie povod ové ochrany v povodí Labe 
MKOL (2001): Zmapování stávající úrovn  povod ové ochrany v povodí Labe 
MKOL (2003): Ak ní plán povod ové ochrany v povodí Labe 
MKOL (2004): Dokumentace povodn  v srpnu 2002 v povodí Labe 
MKOL (2005a): Zpráva pro Evropskou komisi podle l. 15 odst. 2 Sm rnice 2000/60/ES Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 23. íjna 2000 ustavující rámec pro innost Spole enství 
v oblasti vodní politiky (Zpráva 2005)  

MKOL (2005b):  Labe a jeho povodí – Geografický, hydrologický a vodohospodá ský p ehled 
MKOL (2006):  První zpráva o pln ní „Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ v letech 

2003 – 2005 
MKOL (2007):  Hydrologické vyhodnocení povodn  v povodí Labe na ja e 2006 
MKOL (2009a):  Mezinárodní plán oblasti povodí Labe podle lánku 13 Sm rnice Evropského parla-

mentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000, kterou se stanoví rámec pro innost 
Spole enství v oblasti vodní politiky, ást A 

MKOL (2009b):  Druhá zpráva o pln ní „Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ v letech 
2006 – 2008  

MKOL (2012a):  Záv re ná zpráva o pln ní „Ak ního plánu povod ové ochrany v povodí Labe“ 
v letech 2003 – 2011  

MKOL (2012b):  Hydrologické charakteristiky malých pr tok  na Labi a jeho významných p ítocích 
MKOL (2012c):  Hydrologické vyhodnocení povodní v srpnu a zá í 2010 v povodí Labe 
MKOL (2014): Hydrologické vyhodnocení povodn  v povodí Labe v ervnu 2013 
MKOL (2015):  Mezinárodní plán oblasti povodí Labe podle lánku 13 Sm rnice Evropského parla-

mentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. íjna 2000, kterou se stanoví rámec pro innost 
Spole enství v oblasti vodní politiky, ást A, Aktualizace 2015 na období 2016 – 2021 

MŽP (2011): P edb žné vyhodnocení povod ových rizik v eské republice 
(http://www.povis.cz/html/download_smernice.htm) 

 
 
 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe – ást A Internetové odkazy 
 

90 / 94 

 

Internetové odkazy 
 

Mapy povod ového nebezpe í a povod ových  
rizik 

 

Centrální p ístup k mapám povod ového nebezpe í a 
povod ových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe 

http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/ 
MKOL_CZ/index.html?lang=en  

eská republika http://cds.chmi.cz 
N mecko http://geoportal.bafg.de/mapapps/resources/apps/ 

HWRMRL-DE/index.html?lang=de 
Rakousko http://wisa.bmlfuw.gv.at 
Polsko http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-

powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego 

Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik 
v oblasti povodí Labe – ást A 

www.ikse-mkol.org 

Národní plány pro zvládání povod ových rizik 
lenských stát  v povodí Labe – ásti B 

 

eská republika www.povis.cz 
N mecko www.fgg-elbe.de 
Rakousko wisa.bmlfuw.gv.at 
Polsko www.kzgw.gov.pl 

Další zdroje informací k implementaci Povod ové 
sm rnice 

 

Workshop k p edb žnému vyhodnocení povod ových 
rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe ve dnech  
31. 5. – 1. 6. 2011 v Magdeburku  

www.ikse-mkol.org 

Workshop k mapám povod ového nebezpe í a po-
vod ových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe 
dne 4. 12. 2012 v Magdeburku  

www.ikse-mkol.org 

Workshop „Povode  v ervnu 2013 a mezinárodní 
plán pro zvládání povod ových rizik v povodí Labe“ 
dne 21. 11. 2013 v Magdeburku  

www.ikse-mkol.org 

Mezinárodní labské fórum dne 23. 4. 2013 v Ústí nad 
Labem 

www.ikse-mkol.org 

Mezinárodní labské fórum ve dnech 21. a 22. 4. 2015 
v Ústí nad Labem 

www.ikse-mkol.org 

Informace o pokroku v zavád ní Povod ové sm rnice 
v Polsku 

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Dyrektywa-
Powodziowa.html 

Rakouská zpráva o p íslušných orgánech podle lánku 
3 odst. 8 a p ílohy I Rámcové sm rnice EU o vodách 
2000/60/ES 

http://cdr.eionet.europa.eu/at/eu/fdart3/envtpwi1g 

Internetový portál WasserBLIcK www.wasserblick.net 
Informa ní systém o vod  Austria http://wisa.bmlfuw.gv.at 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe – ást A Internetové odkazy 
 

91 / 94 

 

Instituce  
Mezinárodní komise pro ochranu Labe www.ikse-mkol.org 
Spole enství oblasti povodí Labe (Flussgebiets-
gemeinschaft Elbe - FGG Elbe) 

www.fgg-elbe.de  

Ministerstvo životního prost edí http://www.mzp.cz 
Ministerstvo zem d lství http://eagri.cz  
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz (Bavorské státní  
ministerstvo životního  
prost edí a ochrany spot ebitel ) 

www.stmuv.bayern.de  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Berlin (Správa senátu pro rozvoj m sta a životní pro-
st edí, Berlín) 

www.stadtentwicklung.berlin.de 

Ministerium für Ländliche Räume, Umwelt und 
Landwirtschaft des Landes Brandenburg (Ministerstvo 
místního rozvoje, životního prost edí a zem d lství 
Braniborska) 

www.mlul.brandenburg.de 

Behörde für Umwelt und Energie der Freien und Han-
sestadt Hamburg (Ú ad životního prost edí a energeti-
ky Svobodného a hanzovního  
m sta Hamburk) 

www.hamburg.de/bue 

Ministerium für Landwirtschaft,  
Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-
Vorpommern (Ministerstvo zem d lství, 
životního prost edí a ochrany spot ebitel   
Meklenburska-P edního Pomo anska) 

www.lu.mv-regierung.de 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz (Dolnosaské ministerstvo  
životního prost edí, energetiky a ochrany klimatu) 

www.umwelt.niedersachsen.de 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft Saské státní ministerstvo životního 
prost edí a zem d lství) 

www.smul.sachsen.de 

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Ministerstvo zem d lství 
a životního prost edí Saska-Anhaltska) 

www.mlu.sachsen-anhalt.de  

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 
(Ministerstvo energetické zm ny, zem d lství,  
životního prost edí a venkovských oblastí 
Šlesvicka-Holštýnska) 

www.melur.schleswig-holstein.de 

Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Natur-
schutz (Durynské ministerstvo životního prost edí, 
energetiky a ochrany p írody) 

www.thueringen.de/th8/tmuen 

Ministerstwo rodowiska (Ministerstvo životního pro-
st edí) 

www.mos.gov.pl 

Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej (Národní vodo-
hospodá ská správa) 

www.kzgw.gov.pl 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft (Spolkové ministerstvo zem -
d lství a lesního hospodá ství, životního prost edí a 
vodního hospodá ství) 

www.bmlfuw.gv.at 

 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe – ást A Internetové odkazy 
 

92 / 94 

 

Projekty a informace ke zm n  klimatu  
KliWES – regionální program ve Svobodném stát  
Sasko k odhadu dopad  klimatických zm n p edpoví-
daných pro Sasko na vodní a látkový režim v povodích 
saských tok  

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/ 
8214.htm 

KLIWAS – výzkumný program na spolkové úrovni ke 
sledování dopad  zm n klimatu na vodní cesty a lodní 
dopravu a vypracování adapta ních návrh  

www.kliwas.de 

Granty klimazwei a KLIMZUG s r znými sdruženými 
projekty na ochranu klimatu a p izp sobení se vliv m 
klimatu 

www.klimazwei.de, www.klimzug.de 

GLOWA-Elbe III – sdružený projekt ke sledování do-
pad  globální zm ny na kolob h vody v povodí Labe 

http://www.glowa-elbe.de/ 

VERIS-Elbe – sdružený projekt ke sledování zm n  
rizik vyvolaných extrémními povod ovými situacemi  
ve velkých povodích a možnosti jejich integrovaného 
zvládání 

http://www.veris-elbe.ioer.de 

Rakouská strategie k adaptaci na zm nu klimatu http://www.bmlfuw.gv.at 
AAR14: Rakouská zpráva o stávající situaci (Austrian 
Assessment Report 2014) 

www.apcc.ac.at 

Souhrn dosavadních poznatk  (rešerše) k vlivu zm ny 
klimatu na hydrologický režim v povodí Labe, zvlášt  
se z etelem na výskyt povodní 

www.ikse-mkol.org 

 
 
 



  
Mezinárodní plán pro zvládání povod ových rizik v oblasti povodí Labe – ást A P ílohy 
 

93 / 94 

 

P ílohy 
 

P íloha 1: Mezinárodní oblast povodí Labe – P ehled – mapa AF1 

P íloha 2: P íslušné orgány – mapa AF2 

P íloha 3: Struktura využití území podle Corine Land Cover – mapa AF3 

P íloha 4: Vodní toky / úseky vodních tok  dle l. 4 a 5, l. 13 odst. 1 a) resp. l. 13 odst. 1 b) 
Povod ové sm rnice – mapa AF4 

P íloha 5: Povod ové scéná e dle Povod ové sm rnice – mapa AF5 
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