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1. Představení projektu

2. Dosažené výsledky projektu

3. Prezentace vybraných modelových území

• ORP Beroun – Svinaře

Obsah prezentace



Seznámení s řešením projektu

Předmětem a cílem řešeného projektu bylo vypracování certifikované metodiky k

řešení staveb a pozemků v obcích z pohledu ochrany před účinky pohrom (s

důrazem na přívalové povodně):

H neleg

• začleňování opatření k prevenci a zmírnění následků pohrom do obecně

závazných předpisů, rozvojových materiálů a strategií obcí,

• prosazování požadavků vůči trvalému udržování majetku na katastrálním území

obce ve stavu omezujícím rizika ohrožení života a majetku v důsledku pohrom,

• ekonomické zabezpečení majetku obcí.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo pro místní rozvoj

AKTIVITY PROJEKTU 2013 - 2015

VRV
• Analýza stávajícího stavu
• Rešerše dostupných zdrojů, tvorba metodického postupu
• Zpracování pilotních území Svinaře, Ondratice
• Zpracování metodiky

VUMOP
• Výběr pilotních území
• Tvorba dotazníků
• Distribuce dotazníků
• Připomínkování a doplnění dotazníků ze strany starostů obcí
• Pořádání workshopů - seznamování zástupců obcí s koncepcí a řešením 

projektu a jeho dosavadními výsledky 
• Předběžné vyhodnocení dotazníkové akce
• Publikace dílčích výsledků - časopis Veřejná správa, regionální periodika
• Tvorba metodiky a její certifikace



Certifikovaná metodika určená starostům obcí

A ÚVOD

B TEORETICKÉ MINIMUM K PŘÍVALOVÝM POVODNÍM

C METODIKA HODNOCENÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH PLOCH

D SIMULAČNÍ MODELY

E POSOUZENÍ OHROŽENÍ ŘEŠENÉ LOKALITY

F KATALOG OPATŘENÍ

G NÁVRH DOTAČNÍHO TITULU – PREVENCE A ZMÍRŇOVÁNÍ PŘÍVALOVÝCH POVODNÍ

H ZÁVĚR



Kritický bod
Přispívající plocha

1 přispívající plocha = 1 kritický bod

Teoretické minimum k přívalovým povodním



Kategorie rizikovosti

Kategorie 

nebezpečí

Kategorie 

zranitelnosti

Výsledná 

kategorie 

rizikovosti

Popis kategorie rizikovosti

A A AA
Lokalita je z hlediska přívalových

povodní VYSOCE riziková.

A B AB Lokalita je z hlediska přívalových

povodní STŘEDNĚ riziková. Prioritně by

měly být řešeny plochy v kategoriích AB

a BA.

B A BA

B B BB

A C AC Lokalita je z hlediska přívalových

povodní MÁLO riziková.B C BC

C C CC



Pasportizace kritických míst území - starosta



Katalogové listy 





Posouzení ohrožení obce

• Simulace průchodu přívalové povodně obcí pro
různé srážkové scénáře

• Posouzení, zda dochází k vybřežení vody
z koryta toku a k ohrožení zástavby

• Identifikace ohrožených objektů
• Posouzení ohrožení obce, případné stanovení

míry požadované ochrany (dle srážkového
scénáře)

• Návrh opatření



Katalog opatření
Název skupiny
opatření Zkratka Jednotlivá opatření

ID Název opatření
Preventivní
opatření

PO PO1 Vymezení záplavových území
PO2 Opatření v územních plánech

PO3 Tvorba povodňových plánů
PO4 Zajištění aktuálních informací (předpovědní a

hlásná povodňová služba)

PO5 Povodňové prohlídky
Revize a
náprava
stávajícího stavu

RN RN1 Opatření ke zvýšení průtočné kapacity vodních
toků

RN2 Opatření v zahrádkářských koloniích
RN3 Opatření na zatrubněných vodních tocích

RN4 Řešení míst omezujících odtokové poměry

Přírodě blízká a
technická
protipovodňová
opatření

PBPO PBPO1 Revitalizace v extravilánu
PBPO2 Revitalizace v intravilánu
PBPO3 Suchá retenční nádrž - poldr
PBPO4 Revitalizace a navazující technická opatření



Katalog opatření

Název skupiny
opatření Zkratka Jednotlivá opatření

ID Název opatření
Protierozní
opatření

PEO PEO1 Protierozní osevní postupy
PEO2 Pásové střídání plodin
PEO3 Změny velikosti a tvarů pozemků
PEO4 Bezorebné obdělávání pozemků
PEO5 Vrstevnicové obdělávání pozemků
PEO6 Využívání ochranných plodin a mulčování
PEO7 Protierozní průlehy
PEO8 Protierozní meze
PEO9 Protierozní hrázky

PEO10 Stabilizace drah soustředěného povrchového
odtoku

Ostatní
opatření

OO OO1 Opatření na lesních porostech
OO2 Opatření na vodních nádržích

Opatření
zajišťující
zpětnou
vazbu

ZV ZV1 Evidenční a dokumentační práce po povodni



Prezentace vybraných modelových území



ORP Beroun – Svinaře

Stávající stav
• Zaplavování soukromých sklepů a dvorů
• Dochází ke smyvům půdy a zanášení rybníků, 

příkopů, vodotečí 

oblast kritického bodu



hlavní odvodňovací zařízení, propustky

Orba po spádnici



Identifikace kritických bodů

Identifikovány 2 KB:

• 760790_1 - obec Svinaře

• 760790_2 - obec Halouny

• Oba na Halounském potoce

• oba v kategorii „lokalita středně riziková“

• velikost přispívajících ploch 5,3 km2 a 3,7 km2 

• Pouze malá část území využívána jako orná 
půda









Dotační tituly OPŽP

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a 
snižování rizika povodní

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

2 výzvy v letošním roce

15. 6. 2017 31.8. 2017

2. 10 .2017 15.1. 2018



Typy podporovaných projektů a aktivit

• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich 
další využití namísto jejich urychleného odvádění 
kanalizací do toků

• Typy podporovaných projektů
• Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na 

množství technických řešení a různorodost řešených lokalit 
vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:
– plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení 

(průleh, nádrž),
– podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo 

prefabrikáty,
– vsakovací šachty,
– podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod 

nebo kanalizace.



Děkuji za pozornost

novak.pavel@vumop.cz

mailto:novak.pavel@vumop.cz

