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Historie plánování v ČR
• 1899 – po povodni 1897 – založení „Vodní 

družstvo pro regulaci toků a výstavbu 
údolních přehrad v povodí Zhořelecké Nisy 
pro město Liberec a zemské okresy 
Jablonec nad Nisou, Chrastavu a Frýdlant“

• Státní vodohospodářský plán v letech 
1949 – 1953, schválen vládou 1955

• Směrný vodohospodářský plán
zpracovaný v letech 1970 – 1975



Směrný vodohospodá řský 
plán (1975)

• Směrný vodohospodářský plán ČSR
• Směrný vodohospodářský plán povodí             

(6 povodí)

• součástí příprav rozsáhlé analytické a 
dokumentační práce (přehradní profily, 
hodnocení zdrojů vody, zhodnocení 212 úseků 
vodních toků s většími inundacemi z hlediska  
ochrany území před povodněmi

• platný až do doby schválení plánů oblastí  
povodí v roce 2009



Legislativa v procesu plánování 
evropské směrnice

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky (tzv.Rámcová směrnice o vodách)

•hlavním cíl - do roku 2015 dosáhnout 
dobrého stavu vod s určitými výjimkami do 
roku 2027(Článek 1) 

•povodňová problematika (Článek 1 písm.e) 
„přispěje ke zmírnění účinků povodní a 
období sucha“ ) 



Legislativa v procesu plánování 
evropské směrnice

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o 
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik  
(tzv.Povodňová směrnice ) 

•cíl snížit nepříznivé účinky na lidské zdraví, 
životní prostředí, kulturní dědictví a 
hospodářskou činnost, které souvisejí s 
povodněmi ve Společenství 



Legislativa v procesu plánování 
– národní legislativa 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (Vodní zákon) 
plánování v § 23 - § 25 

•soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje 
stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně 
harmonizovat veřejné zájmy

•a) ochrany vod jako složky životního prostředí,
•b) snížení nepříznivých účinků povodní a 
sucha

•c) udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména 
pro účely zásobování pitnou vodou

plánování v oblasti vod 
•plány povodí 
•plány pro zvládání povodňových rizik. 



Legislativa v procesu plánování
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a 
plánech pro zvládání povodňových rizik
Upravuje: 
–obsah plánů povodí a plánů pro zvládání 

povodňových rizik 
–obsah a způsob zpracování map povodňového 

nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich 
zveřejnění,

–způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů 
povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových 
rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti

Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí  
–stanovení rozsahu dílčích povodí





Komise pro plánování v 
oblasti vod (KPOV)

poradním orgánem pro koordinaci pro přípravu 
druhého plánovacího období 
(funkční období do 30. června 2016)
navazuje na činnost komise z KPOV z 1. období
členové KPOV: zástupci ústředních správních 
úřadů,krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců 
povodí, LČR, s. p., významných vodohospodářských 
institucí, AOPK, ČIŽP, významných uživatelů vod, 
nevládních organizace
Programový výbor (dále jen „PV KPOV“)- příprava 
jednání KPOV 
pracovní skupina pro implementaci směrnice 
2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik.



Harmonogram procesu 
plánování

3 etapy:
I. plánovací období (2004 –2009)
výsledek :  Plán hlavních povodí ČR

8 Plánů oblasti povodí 
platnost pro období 2010 – 2015

II. plánovací období (2010 – 2015)
1. aktualizace Plánů povodí 
Plány pro zvládání povodňových rizik 
platnost pro období 2016 – 2021

III. plánovací období (2016 – 2021)
2. aktualizace Plánů povodí. 
1. aktualizace Plánů pro zvládání povodňových rizik 
platnost v období 2022 – 2027



Povod ňová problematika v sou časných 
plánech povodí

Specifické pro ČR - směrnice 2000/60/ES v sobě 
nezahrnuje část ochrany před povodněmi a před 
dalšími škodlivými účinky vod 

Součást kapitoly D. Ochrana před povodněmi a 
vodní režim krajiny

Obsah kapitoly:
•stav ochrany před povodněmi a vodní režim 
krajiny

•cíle ochrany před negativními dopady extrémních 
hydrologických situací a pro zlepšování vodního 
režimu krajiny

•Extrémní odtokové situace a jejich důsledky
•Opatření na ochranu území před extrémními 
vodními stavy



Struktura plánů 2. plánovací období

3 Mezinárodní 
plány pro zvládání 
povod ňových rizik

3 národní plány 
pro zvládání 

povod ňových rizik

10 Plánů dílčích 
povodí + p řílohou x

Dokumentací oblastí s 
významným 

povod ňovým rizikem



Aktuální  stav plánování
Mapy povodňového nebezpečí a 
povodňových rizik (FHMs & FRMs) – 2. fáze 
dle Povodňové směrnice

•nezbytný podklad pro PpZPR
•podniky Povodí dokončily podklady pro 
mapy

•22. 12. 2013 – závazný termín zveřejnění 
FHMs & FRMs dle Směrnice 2007/60/ES

•zveřejnění zajistěno přes Centrální datový 
sklad (CDS)



Centrální datový sklad
„Platforma pro sběr a správu výstupních dat  
povodňového mapování“ - financováno z Technické 
asistence OPŽP

informační systém pro sběr a správu výstupních dat 
povodňového mapování

bude implementován v rámci portálu ČHMÚ 
www.HYDRO.CHMI.CZ

poskytne prezentaci výstupů povodňového mapování 
orientovanou na jednotlivé úseky vodních toků 
formou mapového serveru



Mapa povod ňového nebezpe čí – Q5, Q20, Q100, Q500
Mapa rozlivů
Mapa hloubek
Mapa rychlostí proudu

⇒ intenzita povodn ě

Mapa povod ňového ohrožení
Metoda matice rizika (Beffa, Switzerland)
Není potřeba kvantifikace povodňových škod

Mapa povod ňového rizika
⇒ nebezpečí + citlivost objekt ů

(integrace do územního plánování a rozvoje)

3 x 4 = 12
map

1 mapa

1 mapa





Harmonogram  2. plánovacího období


