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Úvodní slovo ředitelky Institutu pro veřejnou správu Praha
PhDr. Zdenka Procházková, MPA 

 

Vážené dámy a vážení pánové,

je mou milou povinností přivítat Vás všechny na konferenci, jejíž téma úzce souvisí s rozvojem naší moderní doby 
a řadí se k nejvážnějším globálním problémům lidstva – a to je VODA . Ale uvědomujeme si, že oba extrémy – nedosta-
tek i nadbytek – jsou stejně závažné?  

Zejména od roku 2002, kdy Českou republiku postihly jedny z největších povodní v historii, jsme si zvykli vnímat po-
vodně jako skutečnou hrozbu . V tu dobu a ještě o dost později jsme si plně neuvědomovali, že stejným problémem 
pro nás může být i nedostatek vody . A že se stává čím dál naléhavějším . Stačí se podívat na titulky zpravodajství za po-
slední rok:

Sucho a vedro ničí úrodu (Eurozprávy .cz)

Letošní sucho mezi nejhoršími v historii měření (portál IN-POČASÍ)

Česko sužuje nejhorší sucho za poslední dekádu (iDnes .cz)

Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že oba extrémy spolu souvisí a je třeba je řešit společně . Tak přistupuje k tématu 
i naše konference a je to obsaženo i v jejím názvu „Sucho a povodně – dvě strany jedné mince“ .

Pokoušíme se zprostředkovat Vám co možná nejširší pohled na problém, a proto jsme program sestavili z bloků zamě-
řených na klimatologii, hospodaření s vodou a hospodaření s půdou . Součástí programu jsou i zkušenosti obcí, které 
se s povodněmi nebo naopak dlouhodobým suchem potýkají . Poslední blok je věnován dotačním podporám, které 
mohou samosprávám pomoci v boji proti těmto přírodním katastrofám . 

O důležitosti tématu svědčí i záštita náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr . Jany Vildumetzové . 

Každý by měl přispět svým dílem k řešení tohoto závažného problému a to nejmenší, co může udělat Institut, je pozvat 
přední odborníky, zástupce měst a obcí, krizových štábů, občanských sdružení a ostatní veřejnosti, aby o problému 
diskutovali, vzájemně si vyměnili zkušenosti a načerpali nové poznatky a inspiraci . 

Závěrem svého krátkého vystoupení bych ráda poděkovala všem vystupujícím, kteří věnovali svůj čas a přišli se s námi 
podělit o své znalosti a zkušenosti . A v neposlední řadě děkuji Vám, že jste přijali naše pozvání sem do Benešova . 

Doufám, že konference splní Vaše očekávání a přeji Vám užitečně a příjemně strávené dny .
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1.1 Vliv změn klimatu na výskyt a vývoj zemědělského sucha v ČR
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. 

Český hydrometerologický ústav
 

• ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně

• předseda České bioklimatologické společnosti

• přednáší klimatologii a bioklimatologii na Mendelově univerzitě

• jako řešitel či spoluřešitel se podílel na více než dvaceti výzkumných projektech

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince



Extrémy počasí - sucho 

Benešov_3.3.2016 

PODNEBÍ ČR  
v mírném pásu - oblast přechodného klimatu 
středoevropského  
Převážnou část roku u nás převládá vzduch 
mírného pásma, dále má vliv vzduchová hmota 
tropická, v krátkých časových úsecích také 
vzduchová hmota arktická (v zimním období)  
- vliv Atlantického oceánu, v menší míře 
euroasijského kontinentu 
- kontinentalita našeho území od Z k V vzrůstá 
přibližně o 10 %  

Benešov_3.3.2016 

Teplotní poměry 

- absolutní minimum -42,2 °C v Litvínovicích u Českých Budějovic 
11.února 1929.  

- absolutní maximum teploty vzduchu 40,4 °C naměřeno 20.8.2012     
v Dobříchovicích 

- v průměru je nejchladnějším měsícem roku leden  

- nejteplejším v průměru je červenec  
Největší vzestup teploty vzduchu probíhá v březnu a dubnu,  vrchol 
v červenci, výrazné  snížení  v měsících  září a říjen  

medardovské období na začátku druhé dekády června  

babí léto koncem září 

vánoční obleva uprostřed poslední dekády prosince  Benešov_3.3.2016 Benešov_3.3.2016 

Srážky 
Úhrn 550 mm za rok v našich podmínkách tvoří 
zhruba hranici mezi podnebím aridním a 
humidním. 
Roční úhrny srážek kolísají v jednotlivých letech až 
o  40 % kolem dlouhodobého průměru. 
Asi 62 % území průměrné roční srážky 600 až 800 
mm,  
16 % území je s průměrnými ročními srážkami  
 600 mm a 22 % území s průměrnými ročními 
srážkami  800 mm. 
  

Mikolajice_23.2.2016 Benešov_3.3.2016 
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Evapotranspirace 
- ovlivňuje ráz krajiny - výdejová složka ve vodní bilanci půdy  
-většinou vycházíme z výpočtů potenciální evapotranspirace 
(převážně podle vztahu podle Penmana) - v nejteplejších oblastech 
jen málo přesahuje 700 mm, v nejchladnějších nedosahuje 400 
mm prokazatelný pokles s nadmořskou výškou  

Skutečná evapotranspirace dosahuje v teplých oblastech 400 až 450 
mm,  největší je ve středních výškách,  málo  přes 500 mm, a v 
nejvyšších  polohách činí  méně jak 350 mm  

Rozdíl mezi evapotranspirací a srážkami vyjadřuje vláhové 
poměry daného  místa, tedy humiditu (když jsou vyšší srážky) či 
ariditu (pokud je vyšší evapotranspirace)  

S využitím údajů o evapotr. (Eo) a srážkách (P) lze stanovit různé 
ukazatele vláhové bilance-např.klimatického ukazatele zavlažení (Kz) 

Benešov_3.3.2016 
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dlouhodobý roční průměr 

dlouhodobý průměr za léto 

dlouhodobý průměr za vegetační období 

Potenciální evapotranspirace travního porostu [mm] na území ČR, 
průměrné dlouhodobé úhrny (1961-2010)  

Benešov_3.3.2016 

dlouhodobý roční průměr dlouhodobý průměr za vegetační období 

dlouhodobý průměr na konci vegetačního období 

Zásoba využitelné vody v půdě pod travním porostem [%VVK] na 
území ČR, průměrné dlouhodobé hodnoty (1961-2010)  

Benešov_3.3.2016 

Benešov_3.3.2016 

Změna průměrné teploty vzduchu na území  
České republiky v letech 1961 až 2010 

Benešov_3.3.2016 

Benešov_3.3.2016 Benešov_3.3.2016 
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pokles pod-10%
pokles do -10%
růst do 10%
růst 10-20%
růst nad 20%
růst nad 30%

Změna úhrnů srážek na území České republiky v letech 1961 až 2010 
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Extrémy počasí v posledních 
letech  

Sucho:                                Povodně: 
                                               1997 
2000                                        2002 
2003                                        2006  
2007 
                                                2010          
2012                                               
2013                                        2013 
2014                                        2014  
2015 

Benešov_3.3.2016 

Sucho - definice 
• Z četných klasifikací  zasluhuje zvláštní zmínku  
   Thornthwaiteova klasifikace podnebí (1947), ve 

které se rozlišují tři hlavní druhy sucha: 
   stálé  nejsušších klimatických pásem 
• sezónní  některých klimatických pásem a 

v oblastech monzunového podnebí 
• nahodilé  v důsledku nepravidelných a 

proměnlivých četností a intenzit výskytu srážek.  

Benešov_3.3.2016 

Benešov_3.3.2016 

Základní vláhová bilance travního porostu k 30. 9. 2003

Benešov_3.3.2016 
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Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kroměříž, září 2006 – srpen 2007 

Benešov_3.3.2016 

DOBA OPAKOVÁNÍ SUCHÉ PERIODY PRO 
OBDOBÍ SRPEN 2011 AŽ KVĚTEN 2012 

Benešov_3.3.2016 Benešov_3.3.2016 
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Možnosti detekce nástupu a trvání abiotických stresů monitoringem  
mikroklimatu porostu 
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Průměrná denní vertikální stratifikace teplot vzduchu; řepka v květu 

 
 
 
 
 
                                            
 

Typickou vlastností podnebí ČR je 
jeho vysoká proměnlivost. 

Proto se na našem území projevují 
vysoké hodnoty extrémů 

klimatických prvků.  
 
 

Benešov_3.3.2016 

PODNEBÍ ČR  

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Benešov_3.3.2016 

Změna klimatu Průměrná roční teplota vzduchu 

 

Tři hodnocená období: 

• 1961–2000  

• 2021–2050 

• 2071–2100 

(dle emisního scénáře A1B) 

 
 
Rozpětí modelované změny teploty 
vzduchu podle podkladů IPCC (1997) 
při dvojnásobné koncentraci C02: 1,5 až 
4,5 °C (střední změna teploty vzduchu 
2,5 °C)  

Benešov_3.3.2016 

Adaptační opatření 

 
 

 

•  Zpracování strategických podkladů s ohledem na 
extrémní projevy počasí 

- jsou zpracovány dílčí postupu v rámci IZS, 
příkladem je opomíjení sucha  

•  Zvyšování retenční kapacity krajiny – zajistit 
komplexní přístup 

-    jen velmi liknavě je řešena snížená infiltrace  

- pozemkové úpravy mají zpoždění 

- nedaří se zvyšovat plocha mokřadů a vodních 
ploch 

 
Benešov_3.3.2016 

Adaptační opatření 

 
 

 

• Aktualizace analýzy potřeby výstavby nádrží 

- jde  o obnovu např. rybníků nebo výstavba malých 
nádrží s různým využitím 

•  Zajištění systematického měření meteorologických 
a hydrologických prvků 

- současná měření nevyjadřují veškerá území 

- mnohá měření mimo ČHMÚ nesplňují podmínky  
a neposkytují kvalitní data  

•  Rozvoj vzdělávacích programů 
Benešov_3.3.2016 

Benešov_3.3.2016 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno  
Kroftova 43, 616 67 Brno 

e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz  
telefon: 541 421 020, 724185617   

 

Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta 

Děkuji  
za Vaši pozornost 
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1.1 Vliv změn klimatu na výskyt a vývoj zemědělského sucha v ČR
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Měnící se režim srážek v ČR 

Radim Tolasz 
 
Benešov 
Sucho a povodně – dvě strany jedné mince 
3. března 2016  

Režim srážek 
 Sezónní rozdělení srážek v místě nebo oblasti 
 Roční chod srážek 

61 % ČR, 1961-2010 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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1 2

1.2 Měnící se režim srážek v ČR
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. 

Český hydrometerologický ústav
 

•  klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu

•  český zástupce v IPCC (Mezivládní panel pro změny klimatu)

•  expert Světové meteorologické organizace pro klimatická data a databáze

•  vedoucí redaktor časopisu Meteorologické zprávy



Režim srážek Středočeský a Praha 
1961-2010 Vysočina, 1961-2010 

Zlínský, 1961-2010 
Liberecký, 1961-2010 

Režim srážek 

Klimatický systém a jeho změny 
 složitý fyzikální 

systém 
 atmosféra 
 oceán 
 kryosféra 
 litosféra 
 biosféra 

 

 změny ve složkách 
 vazby mezi 

složkami 
 zpětné vazby 

POČASÍ = okamžitý stav atmosféry   KLIMA = charakteristické (průměrné) počasí 
     

Příčiny změn a jejich projevů 
 extraterestrické 

• orbitální změny 
• sluneční činnost a její změny 

 terestrické 
• změny parametrů zemského povrchu a parametrů oceánů (vč.  

změn  fyzikálních a chemických vlastností, změn proudění, atd.) 
• vulkanická činnost 

 antropogenní 
• emise skleníkových plynů 
• působení člověka na složky systému 

Skleníkový efekt a jeho zesilování  
 atmosféra a zemský povrch pohlcuje 

a odráží sluneční záření  
 dlouhovlnné vyzařování Země bez 

skleníkových plynů  
 T ~ -18 oC 

 působení přirozeného množství 
skleníkových plynů   

   T ~ 15 oC 
 antropogenní skleníkové plyny 

   DT > 0 

Modelové projekce 

ALADIN CLIMATE/CZ 
(CGM ARPÉGE-CLIMATE) 
 krok 25 km ( 10 a 5 km) 
 topografie 
 statistický downscalling 
 validace (data 1961-1990) 
 teplota, srážky, max. a min. teplota, 

vlhkost, vítr, globální záření 
 porovnání = projekty ENSEMBLES, 

PRUDENCE, CECILIA 
 

zima léto rok 
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Scénář změny klimatu ČR - srážky Scénář změny klimatu ČR - srážky 

2010-2039 x 1961-1990 

2040-2069 x 1961-1990 

Scénář změny klimatu ČR - srážky 

jaro léto podzim zima Rok 

2010-2039/1961-1990 1,10 1,03 1,07 0,91 1,03 

2040-2069/1961-1990 1,00 0,99 1,17 0,89 1,01 

2070-2099/1961-1990 1,13 0,89 1,08 0,95 1,00 

1,1 
 
2,2 
 
3,4 

Povodeň 1997 

Červencový srážkový normál 
1961 – 1990 [mm] 

Úhrn srážek v červenci 1997 
4.7. - 8.7. [mm] 

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

100-letá srážka [mm] 6.7. [% 100 leté srážky] 

Povodeň 2002 Povodeň 2006 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Přívalové povodně 2009 Povodeň, květen 2010 

2. – 9. srpna 2013 31. března 2013 

Podivný rok 2013 

Měnící se režim srážek v ČR 

Radim Tolasz 
 
Benešov 
Sucho a povodně – dvě strany jedné mince 
3. března 2016  
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Jaroslava Kalvová 
katedra fyziky atmosféry MFF UK 

 
http://kfa.mff.cuni.cz/ 

           jaroslava.kalvova@mff.cuni.cz 

Klimatické modely – výhledy do budoucna 

2 

Počasí a klima 

Počasí 

Klima 

okamžitý stav atmosféry nad daným 
místem a vývoj jednotlivých 
synoptických systémů  ze dne na den  

typický režim počasí za několik 
desetiletí 
(statistické charakteristiky  
průměrné hodnoty, 
kolísání kolem průměru,  
výskyt extrémních jevů)  
 

pouštní klima 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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1.3 Klimatické modely – výhledy do budoucna
Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 

•  docentka na Katedře fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

•  zabývá se především změnami klimatu, klimatickými modely, metodami konstrukce scénářů změny klimatu

•  od roku 1990 se podílela na většině scénářů změny klimatu vytvořených pro odhady dopadů na řadu sektorů hos-
podářství v ČR



Klimatický    
systém 
 
atmosféra 
světový oceán 
pevný  zemský 
povrch  
kryosféra 
biosféra  

mnoho vzájemně propojených procesů různých prostorových, 
časových a energetických měřítek, zpětné vazby mohou vnesenou 
„poruchu“ zesílit nebo utlumit   

Co vytváří klima na naší planetě, jako roli při tom hraje sluneční záření, oblačnost,  
procesy v oceánech,  proč se klima mění, může člověk svou činností klima měnit? 

 
Počáteční  
impuls 

 

oteplení  
zemského povrchu 

více vodní 
 páry 

v atmosféře 

Kladná zpětná vazba - výchylky (anomálie) 
způsobené určitou počáteční poruchou se zesilují 

více oblačnosti 

+ 

+/- ? 

Záporná zpětná vazba  - výchylky způsobené určitým  
mechanismem se zeslabují - 

Podle IPCC     
(AR5) 
převládá   + 

Propojenost systémů  
Výhledy do budoucna – klimatické 

modely  

 

Globální klimatický model GCM 
  
matematická reprezentace dějů probíhajících v klimatickém systému 
Země počítaná na celé kouli  
modely jsou podobné numerickým modelům používaným 
k předpovědi počasí, stejně jako ony vycházejí ze základních 
fyzikálních zákonů zachování hmoty, energie a hybnosti 
Globální  klimatické modely 
Regionální modely (vnořené do GCM) 

Vložit ukázku reg 
GCM   stovky km 
1 x 2 °  až 4 x 5° 

Horizontální rozlišení  50, 25, 10 km 

~24~
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Reprezentace zemského povrchu v GCM 

Modelová orografie HadCM3 (rozlišení modelu 3.75° x 2.5°) 
ZDROJ DAT: CRU (www.cru.uea.ac.uk) 

0 1000 2000 3000 4000 5000

733 776 620 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 414

0 0 0 0 0 0 0 0 819 1046 9180 0 0 153 589

451 0 0 0 0 0 470 146 734 1105 13400 0 0 368 826

678 0 0 207 0 642 818 350 0 0 00 0 0 564 766

120 627 971 472 371 395 419 319 0 0 00 0 0 0 0

117 234 761 1261 734 219 372 504 144 80 1060 0 0 0 0

62 128 274 413 447 452 337 248 185 129 1510 0 0 0 0

73 0 62 113 85 115 133 144 138 148 1910 0 0 74 107

0 0 0 14 0 0 85 147 154 198 1720 0 0 0 135

0 0 0 0 126 0 0 86 92 169 1400 0 0 0 221

0 0 653 290 182 0 0 33 40 79 1120 0 0 0 0

0 0 436 590 395 0 29 56 78 88 910 0 0 0 0

Rozlišení globálního modelu 

   Proč     0? 
0   1 

land-sea mask  

116 157 258 255
538 391 471 364 240 196 212 287 529 608

517
478 420 449 636 696 487 261 199 298 426 667 906 1026

428
418 411 744 649 467 559 443 364 296 520 635 762 686

470
438

506 598 471 489 517 564 462 469 340 322 354 308

388
459

555 446 450 342 279 273 538 613 252 245 324 334

518
583 570 331 232 280 454 473 227 171 232 278 252

529
488 573 500 351 410 502 235 134 166 188 196 213

306
249 231 205 216 183 171 120 113 146 149 160 194

204
127

116 96 94 97 102 77 90
87

95

Rozlišení a orografie regionálních modelů 

ZDROJ MODELOVÝCH DAT: PRUDENCE project 
(http://prudence.dmi.dk/) 

Reálná orografie 

HIRHAM  

0 500 1000 1500 2000

Některé důležité orografické 
útvary stále zanikají 

                                                                             

Počet vertikálních 
hladin 
  
GCM: 20 - 30 
RCM: cca od  20 do 35  

• Klimatický model je soustava parciálních diferenciálních 
rovnic popisujících  základní fyzikální, chemické,  
(biologické) procesy probíhající v klimatickém systému.  

• Současné klimatické modely zahrnují model atmosféry, 
oceánu, kryosféry, blok popisující procesy na 
zemském povrchu, uhlíkový cyklus na pevnině a v 
oceánech a atmosférickou chemii.  

• Řeší se na superpočítačích. U globálních modelů je 
planeta obrazně řečeno pokryta 3 - rozměrnou sítí, v 
každém uzlovém bodě této sítě např. v atmosféře se 
počítá pohyb vzduchu, radiační procesy (sluneční a 
dlouhovlnná), vlhkost vzduchu, hydrologie povrchu 
(srážky, výpar, odtok) a interakce těchto procesů s 
procesy v okolních bodech.  

model atmosféry 
• část dynamická 
    pohybové rovnice,  transport hmoty suchého vzduchu a 

vodní páry, přeměny energie ve velkém měřítku  
     Prognostické proměnné: složky rychlosti proudění, teplota, 

tlak (funkce tlaku),  vodní pára, oblačná voda 
• část fyzikální 
    radiační schémata, vznik a rozložení oblačnosti, atmosférické 

srážky, uvolňování latentního tepla 
• část doplňková  
    přenos hmoty, hybnosti, latentního a zjevného tepla mezi 

atmosférou a zemským povrchem, topografie povrchu, 
vegetace, .. 

 

 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Parametrizace procesů subgridového měřítka 

Krátkovlnná  
a 
dlouhovlnná  
radiace 

Procesy na zemském povrchu 
 a v půdě 

Vznik oblačnosti a srážek  
velkého měřítka 

Konvekce a konvekční srážky 

 

Výhledy do budoucna   -  scénáře  změny  
klimatu 

               Nejedná se o předpovědi  budoucích  
               klimatických podmínek 
 
Scénáře  popisují přijatelné alternativní stavy klimatu 
v budoucnosti, které mohou za  předpokládaných okolností 
nastat. Účelem  scénářů je osvětlit nejistoty budoucího vývoje,               
pomoci najít rámec či meze budoucího vývoje.  Scénář využívá 
informace z více modelů  
Předpokládané okolnosti např. vývoj koncentrací skleníkových 
plynů a aerosolů v atmosféře 
 
Odpověď na otázku, co se může stát, když ….. 
 
 

Předpověď počasí versus 
„předpověď klimatu“  

https://youtu.be/e0vj-0imOLw?t=38 
https://www.youtube.com/watch?v=e0vj-0imOLw 
 

B 

A 
Dráha psa   -  počasí 
 
Dráha chlapce  -  klima 

Předpověď počasí        několik dnů 
 Jak mohu  pomocí modelů dělat výhledy do budoucna?  

                                                          Jak vybrat modely pro scénář?  
 
                                                   

                                       Model by měl umět dobře simulovat „současné“             
(referenční klima)  

nezaručuje věrohodnost odhadů budoucího vývoje  
(citlivost na „forcing“, nelineární odezva, přílišné přizpůsobení ) 
 
 Musím prověřit schopnost modelu simulovat současné klima 
GCM  a  RCM   řízené modelem   porovnávám „klima“    
 RCM  řízené reanalýzami ..“klima“,   čas.řady 
  
      
Zvolit metodu validace 
Co chci validovat? 
Základní klimatické prvky  nebo např.  monzuny,  ENSO, NAO 
 
 
 

 

Výběr klimatických prvků  
     teplota vzduchu, atmosférické srážky, charakteristika vlhkosti, 

rychlost větru, globální záření 
 

Simulace základních charakteristik cirkulace 
 

Statistiky 
    základní statistiky, odhady prostorové a časové variability,  

 

Porovnání se „skutečností“  
    stanice versus uzlový bod, gridované hodnoty, průměrné 

hodnoty pro určité oblasti, jak využít informace „ensembles“ 
Co mohu od modelu očekávat, co model vidí 
Co je při posuzování klíčové 

~26~
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Pouštní  klima  

Tropické deštné 
 klima 

Roční  úhrny srážek 
 1961-1990 
 
 
fialová   ALADIN 10 
šedá       ALADIN 25 

 
hnědá .. 
pozorovaná 
orografie 

RCM  ALADIN 25 

Nutnost pracovat pro budoucnost 
s relativními hodnotami („delta“ přístup) 
Korekce dat (post procesing) 

 
Řadu teplot vzduchu, úhrnů atmosférických srážek  apod.,   
simulovanou modelem pro budoucí klima , nemohu vzít za 
scénář  
 
a) delta přístup   -  rozdíl (podíl)   simulovaných teplot 
vzduchu (atm. srážek)   pro budoucí a   referenční        
období přičtu k pozorovaným teplotám v referenčním 
období  
problém, variabilita zůstane stejná jako v pozorovaném 
období   
b) korekce dat   unbiasing post- procesing    ( kvantilová 
metoda, neuronové sítě,  jednoduchá nelineární zobrazení) 
 
 
Různě modely  reagují  na stejnou „poruchu“  ( „forcing“ )  
různě, jsou různě citlivé 
rovnovážná  (tzv. 2xCO2 )  citlivost  2,1  - 4,4 °C 
 

 
 

 
 
 

Budoucnost - scénář  by  měl  zahrnovat  vystižení 
hlavních  zdrojů  neurčitosti  souvisejících: 

• se scénáři emisí 

 
• s globálními  modely    
              a 
   regionálními modely 

 
 
 

• Počátečními podmínkami (ensembles) 
• Fyzikálními parametrizacemi (fyzikální ensembles)  

 

GCM1 

GCM2 
 

GCM3 
 

RCM 

RCM1 RCM2 RCM3 

GCM 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Růst koncentrací CO2  a  CH4 odpovídající šesti ilustrativním SRES scénářům 
  

A1B                                 A2                  B1                       B2 
červená plná čára)              žluto-hnědá       zelená                    modrá          

SRES scénáře 

• RCP8.5    > 8.5 W/m2  
in  2100                           
> 1 370 ppm CO2 
equiv. in  2100 

• RCP6.0  ~ 6 W/m2   at 
stabilization after  2100 

        ~  850 CO2 equiv.  
• RCP4.5   ~ 4.5 W/m2

   
at stabilization after 
2100                            
650 CO2 equiv.  

• RCP2.6  peak at  3 
W/m2 before  2100 and 
then declines,  peak at  
490 CO2 equiv. before  
2100 and then declines 

 

RCPs    representative concentration pathways 
 

Které modely vybrat a kolik?  
Málo a nejvíce citlivý model? 
Spojit s nejhorším a nejpříznivějším 
 scénářem růstu emisí?  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EB1-low
EA2-high
HB1-low
HA2-high

Změna průměrné denní teploty [ °C ]

měsíc

Příklad: 
2 GCM 
2 SRES 
 
ECHAM 
HadCM 
SRESB1 
SRESA2 

?  Lze vybrat nejlepší model  

RCAO  Změny průměrné teploty vzduchu

0.4

1.4

2.4

3.4

4.4

5.4

6.4

7.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
měsíc

ro
zd

íl 
[°

C
]

A2 48.67;14.61 B2 48.67;14.61 A2 49.10;14.51 B2 49.10;14.51

Změny teploty vzduchu (rozdíly mezi měsíčními průměry pro období 2071 – 2100 a  
referenční období 1961 – 1990 ve dvou  uzlových  bodech modelu RCAO ležících  
v oblasti jižních Čech. A2 a B2 označují SRES scénáře.  

1     RCM,     2    SRES scénáře 

RCAO  Změny měsíčních úhrnů srážek

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

měsíc

po
dí

l R
20

50
/R

re
f

A2 49.34;17.15 B2 49.34;17.15 A2 49.83;17.74 B2 49.83;17.74

Změny průměrných měsíčních úhrnů srážek (podíl nových srážek ku srážkám pro referenční 
období 

Multimodelový přístup?   Několik desítek 
modelů  

 

Jak vyhodnotit  
multimodelové  
informace? 
množina modelů  
medián 
medián a oblast,  
ve které leží výsledky 90 % modelů   
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30 GCM   CMIP5,  dva RCP scénáře       RCP 4.5 (zeleně)  a  RCP8.5  
(šedě) 
šrafovaná  (zelená)  plocha  -   oblast, kde leží 80 % modelových 
výsledků   

 
• , 

Změny plochy tundry   Ft  (pouště BW)  oproti rozloze v 1961 – 1990  
 průměry pro jednotlivá  třicetiletí   2006 -    až 2071 – 2100) 

• Menší neurčitosti u simulací teplot vzduchu 
než u atmosférických srážek, charakteristik 
vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru    

• Menší neurčitosti u průměrných veličin než u 
charakteristik proměnlivosti  či extrémních 
jevů  

• Větší neurčitost u jevů malého časového nebo 
prostorového měřítka   (bude více bouřek?) 

CECILIA 

Projekt SP/1a6/108/07 
„Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v 
sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a 
návrhy adaptačních opatření“ 

Central and Eastern Europe Climate Change  
Impact and Vulnerability Assessment 

ALADIN – CLIMATE/CZ     25  a 10 km  , scénář A1B   (základ)  
RegCM                               10 km     (A1B)  
ENSEMBLES                      25 km 
PRUDENCE                        50 km (A2, B2) 
globální modely                A1B,  A2, B1 
Sítě různé, rozlišení různé, různé scénáře  
 

Pro vymezení  
 „mantinelů“ 

     Změny  průměrných měsíčních teplot vzduchu (ve °C) pro období 2010–
39 a scénář A1B. Q50 označuje multi-modelový medián (medián 
souboru hodnot  12 GCM), Q25 (Q75)  je dolní (horní)  kvartil. 

 A1B I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Q50 1,4 1,3 1,6 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,5 1,3 1,2 1,4 
Q25 0,9 1,2 1,0 0,4 0,7 0,8 0,9 0,8 1,4 1,0 1,0 0,5 
Q75 1,8 1,6 1,8 1,4 1,4 1,2 1,5 1,7 1,8 1,6 1,3 1,9 
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„mantinely 
 na základě GCM“ 

scénář A1B - podíly srážek pro období 2010–39  a 1961–1990. Q50 označuje multi-
modelový medián, Q25 ( Q75)  je dolní( horní)  kvartil. 

 A1B I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Q50 1,01 1,07 1,08 1,10 1,02 1,05 1,01 1,04 1,01 1,00 1,02 1,04 
Q25 0,96 1,00 1,00 1,03 0,95 0,98 0,96 0,94 0,92 0,92 1,00 1,02 
Q75 1,06 1,08 1,14 1,18 1,04 1,11 1,04 1,10 1,09 1,09 1,07 1,06 

 

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

leden
únor

březen
duben

květen
červen

červenec
srpen září

říje
n

listopad

prosinec

zm
ěn

a m
ěs

íčn
ích

 ú
hr

nů
 sr

áž
ek

 

Q50 Q25 Q75

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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?  zvýšení srážek 

?  pokles srážek 

2010 - 39 

Zvýšení 
 srážek I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

počet modelů 6 9 10 11 8 8 7 7 6 6 9 10 
změna 1,07 1,09 1,10 1,12 1,04 1,10 1,05 1,10 1,12 1,10 1,08 1,07 
Pokles 
 srážek I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

počet modelů 6 3 2 1 4 4 5 5 6 6 3 2 
změna 0,94 0,90 0,99 0,94 0,94 0,96 0,94 0,93 0,93 0,89 0,98 0,98 

 

zvýšení průměrné (2081-2100) globální teploty vzduchu při povrchu v 
porovnání s obdobím 1986-2005 bude pravděpodobně 
v rozsahu 0,3°C až 1,7°C (RCP2.6), 1,1°C až 2,6°C (RCP4.5), 1,4°C až 
3,1°C (RCP6.0), 2,6°C až 4,8°C (RCP8.5). Arktická oblast se bude 
oteplovat rychleji než je globální průměr, průměrné oteplení nad 
pevninou bude větší než nad oceánem 

A        Změna [°C] globální průměrné teploty vzduchu při zemském povrchu  
pro polovinu a konec 21. století ve srovnání s referenčním obdobím 1986 – 2005 
 
B         Zvýšení globální průměrné hladiny oceánu v metrech 
 
            Intervaly neurčitosti  5-95 % 
 

A 

B 

Scénář RCP2.6 (modře) a RCP8.5 (červeně). Černě (šedé stínování) je modelovaný historický vývoj 
s použitím rekonstruovaných historických hodnot radiačního působení   
Rozsah  mořského ledu - uveden průměr a nejistota (minimální až maximální rozsah) skupiny 
modelů, které nejblíže reprodukují pozorovaný  průměrný stav a trend arktického mořského ledu 
v období 1979-2012 (počty modelů jsou uvedeny v závorkách). Pro úplnost je tečkovaně vyznačen 
také multimodelový průměr CMIP5. Čárkovaná čára znázorňuje stav téměř bez ledu (tj. když je 
rozsah mořského ledu menší než 
106 km2 po dobu alespoň pěti po sobě jdoucích let  
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1.3 Klimatické modely – výhledy do budoucna



• Je prakticky jisté, že s tím, jak porostou globální průměrné 
teploty, budou extrémní vysoké teploty častější a 
extrémní nízké teploty méně časté nad většinou 
pevninských oblastí.  
 

• Je velmi pravděpodobné, že horké vlny budou přicházet s 
vyšší četností a budou trvat déle. I nadále se budou 
objevovat občasné extrémně chladné zimy 
 

• Rozdíl ve srážkových úhrnech mezi vlhkými a suchými oblastmi 
a mezi vlhkými a suchými obdobími se bude zvyšovat, ale 
mohou se objevovat regionální výjimky 
 

• V mnoha suchých oblastech ve středních zeměpisných šířkách a 
v subtropických oblastech průměrný úhrn srážek 
pravděpodobně poklesne, zatímco v mnoha vlhkých oblastech 
ve středních zeměpisných šířkách se průměrný úhrn srážek do 
konce tohoto století pravděpodobně zvýší 
 
 

• S růstem průměrné globální teploty vzduchu se 
četnost výskytu a intenzita extrémních srážek do 
konce tohoto století velmi pravděpodobně zvýší nad 
většinou pevninských oblastí ve středních 
zeměpisných šířkách a nad vlhkými tropickými 
oblastmi  
 

•  Globální oceán se bude v 21. století i nadále 
oteplovat. Teplo bude pronikat z povrchu do 
hlubokých vrstev oceánu a ovlivní cirkulaci vody v 
oceánu 
 

• Odhady oteplení oceánu v horních 100 metrech jsou 
přibližně 0,6°C (RCP2.6) až 2,0°C (RCP8.5) a přibližně 
0,3°C (RCP2.6) až 0,6°C (RCP8.5) v hloubce zhruba 
1000 m do konce 21. století.  
 
 

Je velmi pravděpodobné, že se v 21. století bude nadále 
zmenšovat rozsah i tloušťka arktického mořského ledu 
  
Bude se zmenšovat jarní sněhová pokrývka na severní polokouli  
Globální objem ledovců bude dále klesat 
 
Modelové odhady  poklesu rozsahu a objemu mořského ledu v 
Jižním ledovém oceánu na konci 21. století se vyznačují nízkou 
spolehlivostí  
 
Teplotní expanze vody přispěje ke zvýšení globální průměrné 
hladiny oceánu v 21. století ze 33 až 55 % a horské ledovce z 15 
až 35 %. 
 
 

 
• Klimatický systém je velmi složitý nelineární systém, zpětné vazby  
• Změny v klimatickém systému mohou probíhat velmi rychle, náhlé 

změny – přechod z jednoho stavu do jiného 
• Modelování klimatu pomáhá poznat chování klimatického systému 
• Člověk zasahuje do klimatického systému - změny ve složení 

atmosféry - skleníkové plyny uvolněné do atmosféry tam vesměs 
zůstávají dlouhou dobu, řada dalších zásahů viz např. land-use 

• Klimatické modely  ukazují na riziko zásahů člověka do klimatického 
systému.  Z modelových simulací nevyplývá, že na vnesenou poruchu 
– růst koncentrací skleníkových plynů a aerosolů v atmosféře -  
klimatický systém nebude reagovat  

• Odhady změn klimatu mají nezanedbatelný stupeň neurčitosti  
(emisní scénáře, neurčitosti výstupů klimatických modelů) 

• Neurčitost je vlastní celé řadě jevů, není důvod k nečinnosti  
• Lidská společnost je  anomáliemi a extrémy klimatu stále více 

zranitelná 
• Odpovědnost 

 
 

Děkuji za pozornost  

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Blok Vodní hospodářství

Blok 
Vodní hospodářství



Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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2.1 Strategie adaptace na klimatickou změnu
Ing. Linda Franková 

Ministerstvo životního prostředí
 

•  vedoucí oddělení programů a zástupkyně ředitele odboru obecné ochrany přírody a krajiny

• pracovala v Agentuře ochrany přírody a krajiny v oddělení péče o vodní ekosystémy

• zaměřuje se na dotační programy v oblasti ochrany přírody a krajiny a problematiku vody v krajině



Jakub Horecký 
Linda Franková 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP 

 

Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR 

 
Konference  

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince 
Benešov, 3. 3. 2016 

 

• Úkol usnesení vlády č. 1452/2009 připravit národní adaptační 
strategii 

• Meziresortní pracovní skupiny koordinované MŽP  
• Návrh adaptační strategie ČR byl 

– revidován Centrem pro otázky životního prostředí UK  
v Praze  

– konzultován s Centrem výzkumu globální změny AV ČR –
CzechGlobe 
 

V 2015   zahájení procesu SEA 
V-2015   meziresortní připomínkové řízení 
VIII-2015 veřejné projednání SEA 
26.10.2015 schválení usnesením vlády č. 861/2015 

• K uložení na http://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu 
 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR 

(Adaptační strategie ČR) 

STRUKTURA 
• Změna klimatu  

- Pozorované dopady a trendy pro ČR, EU a svět 
- Odhad vývoje (predikce) pro ČR do poloviny 21. století 

• Vliv změny klimatu na klíčové oblasti (sektory) 
- Zranitelnost a předpokládané dopady 
- Obecná charakteristika opatření - hlavní principy, 
mezisektorové vazby, provázanost s mitigačními opatřeními 

- Soubor navržených adaptačních opatření 
• Přizpůsobení politiky ve vztahu ke změnám přírodních 

podmínek 
- Platné právní předpisy a návrhy jejich změn 
- Ekonomické aspekty 
- Komunikační strategie a zapojení veřejnosti, vzdělávání, 
výchova a osvěta 

- Směrování vědy a výzkumu 
- Koordinace naplňování strategie a organizační opatření 

• Přílohy - příklady realizovaných adaptačních opatření aj. 

Adaptační strategie ČR 

– Nárůst zimních i letních teplot vzduchu (výraznější po roce 
1980); průměrné letní teploty narůstají rychleji 

– Srážkové úhrny - v Čechách nepatrný nárůst ročních úhrnů 
srážek (zřetelnější nárůst v zimě, zatímco v létě je trend mírně 
klesající),  
- na Moravě se projevuje výraznější rozdíl mezi zimním nárůstem 
srážkových úhrnů a letním poklesem 

– Extremalita teplot - v posledních letech rostou počty 
tropických a letních dnů i tropických nocí, 
- počty mrazových i ledových dnů klesají 

– Výraznější výkyvy počasí projevující se:  
- častějšími přívalovými dešti,  
- delšími obdobími sucha,  
- vlnami horka,  
- teplejšími a vlhčími zimami s menším množstvím sněhu, 
- výskyt epizod s vysokou rychlostí větru 

Pozorované změny klimatu v ČR 

 
– Průměrná roční teplota vzduchu se zvýší cca o 1°C 

 
– Extremalita teplot - v létě mírný nárůst četnosti výskytu 

letních a tropických dní či tropických nocí, v zimě naopak 
pokles četnosti výskytu mrazových, ledových i arktických 
dní 
 

– Změny úhrnů srážek - ve většině bodů modelu je v zimě 
simulován pokles budoucích srážek (v závislosti na konkrétní 
lokalitě do 20 %), na jaře jejich zvýšení (od 2 do cca 16 %) 
 

– Sezónní průměry denních sum globálního záření – 
simulované změny jsou největší v zimě (až o více než 10 %), v 
ostatních sezónách se na většině míst pohybují do 4 % 
 

Prognóza pro Českou republiku 
k roku 2039 

Zaměření adaptační strategie ČR 

Strategie identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se 
předpokládá největší postižení změnou klimatu 

Vodní režim v krajině  
a vodní hospodářství 

Zemědělství Lesní hospodářství 

Biodiverzita  
a ekosystémové služby 

Urbanizovaná krajina 

Zdraví a hygiena Mimořádné události a ochrana 
obyvatelstva a životního prostředí  

Cestovní ruch Doprava Průmysl a energetika 
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•Urbanizovaná krajina 
Hlavní doporučení 
Zajistit udržitelné hospodaření s vodou (vsakování či využívání srážkových vod, 
úsporná opatření) a funkčně propojené systémy ploch s převažujícími přírodními 
složkami tvořící systém sídelní zeleně. Důležitou roli přitom hrají vodní a 
vegetační plochy a prvky. 
Podporovat celkové zvyšování připravenosti urbanizovaných území na projevy změn 
klimatu přechodem k pasivním a blízkým standardům novostaveb a důkladnou 
renovaci stávajících budov minimálně v souladu se scénářem č. 3 Strategie 
renovace budov NAPEE. Podpořit stavebně technickou adaptaci budov skrze 
legislativní standardy a normy. 
 
Opatření 
-Minimalizace povrchového odtoku 
-Redukce znečištění povrchového odtoku 
-Zajištění variability urbanizovaného území 
-Zajištění funkčního a ekologicky stabilního  
systému sídelní zeleně 
-Opatření v oblasti urbanistického rozvoje,  
stavebnictví a architektury 
-Zmírňování následků záplav v urbanizovaném území 
-Snížení teplotních rizik, kvalita ovzduší 

Vybraná adaptační opatření 
•Lesnictví 
- Využití přírodních procesů a pěstování  
prostorově a druhově pestrých les. porostů 

- Změna preference druhů a ekotypů dřevin 
- Stabilizace množství uhlíku v les. ekosystémech 

•Zemědělství 
- Zalesňování a zatravňování 
- Ekologické zemědělství, GAEC 
- Snižování půdní eroze 
- Opatření proti zemědělskému suchu 
- Ochrana biodiverzity 
- Monitoring, analýza rizik a systémy včasné výstrahy 

•Biodiverzita a ekosystémové služby 
- Ochrana a obnova ekosystémů přispívajících k  
adaptaci 

- Prevence a omezení šíření invazních druhů 
- Ochrana a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny 
- Zvýšení kapacity ekosystémů pro zajištění ES služeb 
- Ochrana a zlepšení stavu populací vzácných druhů a klíčových biotopů 

 

Vybraná adaptační opatření 

•Vodní režim krajiny a vodní hospodářství  
- Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině 
- Opatření ve vodních korytech a v nivách 

o komplexní protipovodňová ochrana – kombinace přírodě blízkých  
a technických protipovodňových opatření,  

o revitalizace vodních toků a niv, podpora samovolné renaturace 
o obnova přirozených rozlivů v nivách 

- Opatření na vodárenských systémech, na ČOV a kanalizacích 
- Optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav 
- Infiltrace povrchových vod do vod podzemních, převody vody 
- Obnova malých vodních nádrží a zvyšování jejich spolehlivosti 
- Systémy hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody  

o přírodě blízké odvodnění, zvýšení akumulace, využití a vsakování 

Vybraná adaptační opatření 
•Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a ŽP  
- Ochrana obyvatelstva, systém včasného varovaní  
před mimořádnými událostmi 

- Rozvoj a posílení Integrovaného záchranného systému 
- Opatření k ochraně kritické infrastruktury 
- Environmentální bezpečnost 
- Rozvoj bezpečnostního výzkumu a vývoje  

 

•Zdraví a hygiena 
- Opatření v oblasti infekčních a neinfekčních chorob 
- Informovanost a zdravotní péče 
 
 

Vybraná adaptační opatření 

Oblast vědy a výzkumu má z hlediska adaptací na změnu klimatu 
zásadní úlohu, neboť jejím prostřednictvím je možné získávat, 
vyhodnocovat a interpretovat další poznatky o změně 
klimatu, o výskytu a dopadech klimatických extrémů, zpřesňovat 
jejich predikci a zdokonalovat možnosti modelování klimatu a 
rovněž kvantifikace budoucích nákladů spojených s 
negativními dopady, adaptací a mitigací změny klimatu 
  
Zaměření základních výzkumných oblastí  
ve vazbě na adaptační strategii:  
- modelování dopadů změny klimatu na sociální a ekonomické systémy a 
vývoj adaptačních opatření a mechanismů, 
- modelování dopadů změny klimatu na ekosystémy a agroekosystémy, 
- sledování a zkoumání klimatických extrémů včetně jejich dopadů na 
společnost v regionálním, národním i globálním kontextu, 
- výzkum metod směřujících ke snížení zranitelnosti společnosti a zvýšení 
její odolnosti vůči klimatickým extrémům, přírodním rizikům 

Věda, výzkum a inovace 

– Adaptační strategie ČR formuluje základní úkoly pro 
komunikační strategii a počítá se zapojením veřejnosti 
 

– Zajistit informovanost široké veřejnosti o 
pravděpodobných dopadech změny klimatu a možnostech 
adaptace na změnu klimatu v podmínkách ČR 
 

– Začleňovat adaptaci na změnu klimatu průběžně do 
relevantních strategických materiálů  
 

– Základním strategickým dokumentem pro tuto oblast je 
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO; 2000) 

Komunikační strategie a zapojení 
veřejnosti 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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–MŽP - zajišťuje koordinaci adaptačních a mitigačních 
opatření, monitoringu a vyhodnocení plnění adaptace na 
změnu klimatu 
 

–Při implementaci je nezbytné zapojení všech dotčených 
resortů: vedle MŽP také MZe, MPO, MMR, MZd, MF, MV, MD, 
MŠMT a podle potřeby i další ministerstva 
 

–Poradní orgán - Meziresortní pracovní skupina pro 
ochranu klimatu, která byla zřízena ministrem ŽP v lednu 2015 
 

–Adaptační strategie ČR je k dispozici na internetové adrese 
http://www.mzp.cz/cz/adaptace_na_zmenu_klimatu 

 
 

Koordinace naplňování strategie 

–Na regionální a místní úrovni lze v současné době vycházet 
ze schválené Adaptační strategie ČR při strategickém 
rozhodování, tvorbě koncepcí a plánů, zapojení veřejnosti 
a soukromé sféry, věcné argumentaci a při propagaci 
tohoto aktuálního tématu. 
 

–Přizpůsobení se změně klimatu bude vyžadovat aktivní přístup 
na místní, národní a mezinárodní úrovni. Vláda 
spolupracovat se strategickými partnery na snížení zranitelnosti 
ČR vůči důsledkům změny klimatu. Do tohoto procesu je nutné 
zapojit i orgány státní správy, samosprávy a organizace 
poskytující veřejné služby. 
 

–Výzvou pro tvůrce strategických a koncepčních 
dokumentů je porozumět dopadům změny klimatu a 
rozvíjet a provádět řešení pro zajištění optimální úrovně 
přizpůsobení. 

Koordinace naplňování strategie 

Harmonogram adaptace – akční plán, 
aktualizace, reporting 

–V roce 2016 vznikne  Národní akční plán adaptace na 
změnu klimatu za účelem podrobnější implementace 
 

–V roce 2017 EK posoudí, zda jsou opatření přijímaná členskými 
státy z hlediska plnění Adaptační strategie EU dostatečná 
 

–Aktualizace Adaptační strategie ČR proběhne k roku 2020  
a následně v intervalu 10 let 
 

–Plnění reportingových povinností bude navázáno na 
vypracovávání Zprávy o adaptaci České republiky na změnu 
klimatu, kterou navrhujeme předkládat vládě ve čtyřletém 
intervalu počínaje rokem 2019 

Národní akční plán adaptace na 
klimatickou změnu („NAP adaptace“) 

– NAP adaptace vzniká v široké mezirezortní spolupráci  
– Koordinátorem je MŽP 
– Pracovní skupiny – zástupci všech resortů 
– Rozpracovává opatření v adaptační strategii 
 Je členěn dle hlavních projevů klimatické změny – 

dlouhodobé sucho, povodně a přívalové srážky, 
zvyšování teplot, extrémní klimatické jevy 

 Opatřením přiřazuje gestory a termíny plnění 
 Prověří finanční náročnost opatření a nástroje k plnění 
 Navrhne systém sledování a vyhodnocování adaptace 
 Má ambice zahrnout ostatní strategické dokumenty 

– Termín pro předložení NAP Vládě ČR je 31.12.2016 
 

Děkuji  za  pozornost 
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Hydrologická bilance 

                     Jan Kubát 
                   Jan Daňhelka 
 
Český hydrometeorologický ústav 
 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince  
Benešov 3. až 4. března 2016 

Zákon č. 254/2001Sb. 
§21  vedeni vodní bilance – součást zjišťování a hodnocení stavu PV a PZV                                           
                                           

Hydrologická bilance jako součást vodní bilance 

§22  hydrologická bilance – porovnává přírůstky a úbytky vody a změnu vodních zásob 
                                            povodí, vodního útvaru či jiného území v časovém intervalu. 
                                            Jedná se tedy o charakterizaci prostorového a časového 
                                            rozdělení vody v přírodním prostředí. 
§22  vodohospodářská bilance – porovnává požadavky na odběry PV a PZV a vypouštění 
                                            odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hledisek 
                                            množství a jakosti vody a z hlediska jejich ekologického stavu. 
 

(Vodohospodářská bilance – tradiční nástroj vodohospodářského plánování již před vydáním 
                                            současného vodního zákona, SVHB ve smyslu zákona č. 138/1973 
                                            trvalý úkol VÚV za spolupráce ČHMÚ a podniků Povodí) 
Vyhláška MZe č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro  
                                            vodní bilanci  
 

hydrologická bilance – sestavuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 
                                    hydrologická bilance množství vody, hydrologická bilance jakosti vody 
      hodnocení minulého roku v časovém kroku měsíc 
                                    každý třetí rok se posuzuje dlouhodobý vývoj (první bilance roku 2002) 

vodohospodářská bilance – sestavují s.p. Povodí za své dílčí povodí 
              hodnocení množství a jakosti PV, hodnocení množství a jakosti PZV 
 

souhrnná vodní bilance – VÚV TGM pro hlavní povodí ČR                                             
     

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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2.2 Hydrologická bilance ČR
Ing. Jan Kubát 

Český hydrometerologický ústav
 

•  působil 17 let jako náměstek ředitele pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu 

• místopředseda České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti

• aktivně se podílel na hodnocení povodní od roku 1997 a posledního sucha



Schéma vodní bilance dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. 

- odběry a vypouštění vody v množství  
nad 6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc, 
akumulace vody nad 1000 000 m3 

- rekonstrukce přirozených měsíčních 
průtoků (ČHMÚ v subdodávce VÚV) 

- hydrologická bilance množství v 
měsíčním kroku – výstupy: 
 atmosférické srážky 
 celkový odtok 
 základní odtok 
 zásoba vody ve sněhové pokrývce 
 změna zásoby podzemní vody 
 přirozené průtoky ve vodních tocích 

- hydrologická bilance jakosti vody 
 sestava ukazatelů jakosti vody (199 pf)  

(porovnání s referenčními hodnotami) 
 látkový odnos zvolených látek (5 pf) 
 mapa jakosti vody v tocích 
 mapa jakosti PZV 

Výstupy hydrologické bilance 

http://voda.chmi.cz/opzv/bilance/bilance.htm 

http://voda.chmi.cz/roc/index.html 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/publikace-a-dokumenty/modre-zpravy/ 

„modrá zpráva“ 

Bilanční oblasti a bilanční profily  

10 bilančních oblastí 
74 bilančních profilů (povodí) 

Hydrologická bilance množství  
v povodí dolní Vltavy a Sázavy – rok 2014  

Hydrologická bilance jakosti vody  
mapa jakosti vody v tocích – rok 2014  

Zatřídění profilů dle ČSN 757221  

Hydrologická bilance jakosti vody  
mapa jakosti podzemních vod – rok 2014  
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Hydrologická bilance množství vody 

bilanční rovnice 
 
S = E + O + ZPZV + Zsníh          v měsíčním kroku, bilanční model SimBa 
 
   měření + orografická interpolace 
    
   územní výpar (evapotranspirace) 
   výpočet potenciální evapotranspirace (teplota a vlhkost) 
   S > PEPT     E = PEPT 
    S < PEPT     E = S + část půdní vody (SimBa) 
 
   měřený odtok, očištěný od nakládání s vodou (VUV) 
 
   změna zásob PZV podle změny základního odtoku  
   (Boussinesqova rovnice, základní odtok dle Eckhardta) 
 
   změna zásoby vody ve sněhu, měření vodní hodnoty + 
   výpočet metodikou podle Němce 
 
S = E + O + ZPZV   v ročním hodnocení (hydrologický rok) 
 
S = E + O   v dlouhodobém průměru 

Hydrologická bilance množství vody 
 
S = E + O + ZPZV               ale ZPZV = 0 

Hydrologická bilance množství vody celé ČR 
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odtok evapotranspirace 

S = E + O + ZPZV               kde ZPZV = 0       O = O – přítok ze zahraničí  

v dlouhodobém průměru 70 – 75 % 

v dlouhodobém průměru 25 – 30 % 

Hydrologická bilance množství vody 
v dlouhodobém průměru 

S = E + O               O = dlouhodobý průměrný odtok z daného povodí  
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odtok evapotranspirace 

odtok 15 – 45 % srážek 

evapotranspirace 55 – 85 % srážek 

Možný vliv klimatické změny  
na hydrologickou bilanci množství vody 

bilanční rovnice 
 
S = E + O + ZPZV + Zsníh          podle publikovaných výsledků klimatických modelů 
   projekt VaV – SP/1a6/108/7 (ČHMÚ, VUV TGM a další) 
 
   není jednoznačný trend v celkovém množství srážek 
   možný sezónní posun směrem k zimním srážkám 
   změna extrémních srážek není prokazatelně kvantifikována 
    
   prokazatelný nárůst teploty vzduchu 
   zvýšení potenciální evapotranspirace 
   zvýšení územního výparu (omezeno množstvím srážek) 
    
   celkové snížení odtoku 
   snížení minimálních průtoků 
   není prokazatelný vliv na maximální průtoky 
 
   postupné snižování zásob PZV (dotace odtoku v době sucha)  
    
   snižování zásoby vody ve sněhu 
   několikeré dílčí tání v průběhu zimy 
 

Výskyt velkých povodní – historické povodně v Praze 

Před zahájením systematického pozorování  
             1118, 1141, 1159, 1250, 1272, 1273, 1310, 1315, 1337, 1342, 1362, 1373, 
 1392, 1432, 1445, 1463, 1481, 1496, 1501, 1523, 1537, 1570, 1612, 1613,  
 1675, 1678, 1712, 1770, 1770, 1771, 1772, 1784, 1785, 1824     
Pozorované a vyhodnocené povodně v Praze po roce 1825   
 1845, 1862, 1872, 1890, 1940, 1954, 1981, 2002, 2006, 2013 
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Výskyt velkých povodní 
zimní a letní povodně v Praze 
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největší letní povodně  
Vltava – 8/2002 5160 m3/s 
Berounka – 5/1872     3000 m3/s 
Sázava – 8/1714 1200 m3/s odhad 
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Plošný průměr srážek na území Čech a Moravy 
v letech 2014 – 2015 (16) 
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http://www.chmi.cz 
http://voda.chmi.cz 

http://hydro.chmi.cz/hpps 
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Proces implementace evropské 
povodňové směrnice

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111
info@vuv.cz, www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311,  
info_brno@vuv.cz, Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 596 134 181 | info_ostrava@vuv.cz 

Karel Drbal Benešov, 3. 3. 2016

Plnění požadavků směrnice EU o vyhodnocení a zvládání 
povodňových rizik v ČR

1. Transpozice a implementace Směrnice 2007/60/ES

2. Předběžné vyhodnocení povodňových rizik

3. Mapy povodňového nebezpečí a rizik

4. Nebezpečí povodní z přívalových srážek

5. Proces plánování – druhý cyklus

6. Závěry a shrnutí

Osnova
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2.3 Proces implementace evropské povodňové směrnice

2.3 Proces implementace evropské povodňové směrnice
Ing. Karel Drbal, Ph.D. 

Výzkumný ústav vodohospodářský
 

• vedoucí pobočky Brno Výzkumného ústavu vodohospodářského T . G . Masaryka, v .v .i . 

• zabývá se problematikou povodní z regionálních i přívalových srážek se zaměřením na témata vyjádření potenciál-
ních dopadů povodní a návrhů preventivních opatření



SMĚRNICE 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

Schválena 23. října 2007

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

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

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

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

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

Základní cíle:

1

Transpozice a implementace směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik

   Plně transponovaná v únoru 2011:
 Vodním  zákonem č. 254/2001Sb., ve znění zákona 

č. 150/2010 Sb.
 Vyhláškou č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a 

plánech pro zvládání povodňových rizik (změněna 
vyhláškou č. 49/2014 Sb.) 

   

   Zodpovědné instituce:
   Ministerstvo životního prostředí
   Ministerstvo zemědělství

     Správní jednotky, shodné s Rámcovou směrnicí :

   národní povodí Dunaje, Odry a Labe

1

1

1. Předběžné vyhodnocení povodňových rizik
Metodika předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR
(www.povis.cz)

2. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik
Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
(Věstník MŽP 4/2010, www.povis.cz)
Metodický návod pro identifikaci KB
(VÚV TGM, 2009, www.povis.cz)

3. Plány pro zvládání povodňových rizik

SMĚRNICE 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik požaduje:

1

Metodické přístupy

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik

 Hlediska
– počty trvale bydlících osob 
– hodnota majetku (fixní aktiva)
dotčené projevy povodňového nebezpečí
- různé doby opakování (5, 20, 100, …10, 50 let)

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

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

2

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik

 Hlediska
– počty trvale bydlících osob 
– hodnota majetku (fixní aktiva)
dotčené projevy povodňového nebezpečí
- různé doby opakování (5, 20, 100, …10, 50 let)

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

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

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

2
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Hledisko

ZÚJ obcí
Trvale bydlící 
osoby

Hodnota majetku 
- fixní aktiva  

[mil. Kč] rok 2006

Celkem za ČR 10 160 406 12 416 936

Celkem v obcích dotčených 
rozlivem Q100 3 006 8 555 378 10 140 261

Dotčeno rozlivem Q100 396 864 746 278 

Podíl v dotčených obcích [%] 4.64 7.36

Základní územní jednotky obcí dotčené rozlivem Q100

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik
Výsledky vyhodnocení

2

Poměrná vyjádření 
2009 2012 
[%] [%] 

Obce dotčené rozlivem / Obce v ČR 48,1 51,1 
Obce s obyvateli dotčenými Q100 / Obce v ČR 29,1 31,1 
Obce s obyvateli dotčenými Q100 / Obce dotčené rozlivem 60,5 60,9 
Obyvatelé dotčení rozlivem Q100 / Obyvatelé v ČR 3,9 3,9 

Obyvatelé dotčení rozlivem Q100 / Obyvatelé bydlící v obcích 
dotčených Q100 4,64 4,59 
Obyvatelé dotčení rozlivem Q100 / Celkový počet obyvatel 
trvale bydlících v obcích, v nichž je část z nich dotčena 
rozlivy Q100 5,24 5,14 

ČR 

FA - celkem v 
dotčených 
obcích 

FA - celkem v 
rozlivu Q100 

Podíl FA v 
dotčených 
obcích 

 [mil. Kč] [mil. Kč] [%] 
2009 10 140 261,0 746 278,0 7,36 
2012 10 705 642,9 772 156,8 7,21 

Porovnání výsledků výpočtů 2009 a 2012 v ČR
2

Úseky toků vymezující 
oblasti s významným povodňovým rizikem

2 965 km

2
Mapy povodňového nebezpečí a rizik

Mapa povodňového nebezpečí – Q5, Q20, Q100, Q500
Mapa rozlivů
Mapa hloubek
Mapa rychlostí proudu

⇒ intenzita povodně

Mapa povodňového ohrožení
Metoda matice rizika
Semikvantitativní metoda

Mapa povodňového rizika
⇒ ohrožení + zranitelnost objektů, aktivit

3 x 4 = 12
map

1 mapa

1 mapa

Pro jednu 
OsVPR to 
znamená:

3

Mapy povodňového nebezpečí

rozliv

hloubky 

rychlosti

Mapa 
hloubek

Povodňový 
rozliv

Mapa 
rychlostí

Q500
Q100

Q20

Q5

Povodňové scénáře:

Břeclav

3

Postup metody matice rizika
3
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Postup metody matice rizika
3

 posouzení vhodnosti 
stávajícího nebo budoucího 
funkčního využití ploch

 doporučení na omezení 
případných aktivit na 
plochách v záplavovém 
území s vyšší mírou 
ohrožení 

 využití: v procesu územního 
plánování, při návrhu 
protipovodňových opatření, 
apod. 

Mapa povodňového ohrožení

Břeclav

3

• kombinace údajů o ohrožení 
a o zranitelnosti objektů v 
exponovaném území

• vymezení třídy ploch dle 
funkčního využití území 
(ÚPD, ZABAGED, terénní 
průzkum)

• přiřazení hodnoty tzv. 
maximálního přijatelného 
ohrožení každé třídě

Mapa povodňového rizika

Břeclav

3
Třídy funkčního využití území dle ÚPD

Funkční využití území Přijatelné 
ohrožení

Bydlení Nízké
Občanská vybavenost Nízké
Doprava a technická 
infrastruktura Nízké

Výroba Nízké
Zemědělská výroba Nízké
Sport a hromadná rekreace Střední
Vodní plochy Vysoké
Veřejná zeleň Vysoké
Zahrádky, zahrádkářské 
kolonie Vysoké

Lesy, zeleň Vysoké
Orná půda, louky, pastviny Vysoké

3

Mapa povodňového rizika

Břeclav

http://cds.chmi.cz/

3 Mapa povodňového rizika + citlivé objekty

Výsledek:
 plochy s překročenou 

hodnotou maximálního 
přijatelného ohrožení 
(současný stav, návrh, 
výhled)

 citlivé objekty

Následné kroky:
 podrobné posouzení „rizikových 

ploch“ z hlediska zvládání rizika 
(snížení rizika na přijatelnou míru) 

 posouzení návrhových a 
výhledových ploch z hlediska 
povodňového rizika – snížení 
nákladů na ochranu v budoucnosti

http://cds.chmi.cz/

3

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince

~45~

15

17

19

16

18

20



Rozbor problematiky:
Dopady povodní

Příčina povodní – krátkodobé přívalové deště
Charakteristiky povodní

– Nahodilost
– Obtížně stanovitelná pravděpodobnost 

výskytu
– Výskyt  možný teoreticky na celém 

území státu
– Velmi omezené možnosti předpovědi 

příčinných srážek
– Lokální rozsah důsledků (zesilovaný 

nesprávnými způsoby užívání území)
– Obtížně řešitelný problém mobility 

prostředků a kapacit na účinnou 
prevenci pro tisíce urbanizovaných 
lokalit v ČR

Ztráty na životech

Nebezpečí povodní z přívalových srážek
Vyjádření rizik 

4

Rozbor problematiky:
Příčina povodní – krátkodobé přívalové deště
Charakteristiky povodní

– Nahodilost
– Obtížně stanovitelná pravděpodobnost 

výskytu
– Výskyt  možný teoreticky na celém 

území státu
– Velmi omezené možnosti předpovědi 

příčinných srážek
– Lokální rozsah důsledků (zesilovaný 

nesprávnými způsoby užívání území)
– Obtížně řešitelný problém mobility 

prostředků a kapacit na účinnou 
prevenci pro tisíce urbanizovaných 
lokalit v ČR

Dopady povodní   VI/VII 2009

Nebezpečí povodní z přívalových srážek
Vyjádření rizik 

4

KB

F

Princip metody kritických bodů

PP

Uplatněny výběry KB podle kritérií:

K1 velikost přispívající plochy 0,3 – 10,0 km2,
K2 průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5 %, 
K3 podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 %, 
K4 ukazatel kritických podmínek ≥ 1,85,

resp.

K1A. velikost přispívající plochy 1,0 – 10,0 km2,
K2A. průměrný sklon přispívající plochy ≥ 5 %. 

Riziko – spřažení nebezpečí, 
zranitelnosti, expozice

Metodický návod pro identifikaci KB
(VÚV TGM, 2009, www.povis.cz)

4

Kkkkk
Kkkk
kkkk

9 261 KB

Zpracování dat za ČR

Do výpočtu vstoupilo 37 952
ploch, které vyjadřují 
intravilán jednotlivých obcí 
(celkem: 6 248 obcí v ČR). 

Definováno 35 437 
kritických bodů 
s přispívající plochou 
≤ 10 km2.

Výběr:

Nebezpečí povodní z přívalových srážek
Zpracování dat za ČR

4

18 112 km2

Povodně na Klatovsku 3. - 4.7.2012
Srážkové úhrny až 80 mm/24 hod 
Otava, Křemelná a Úslava – 3 SPA

Největší problémy - menší toky

Mochtínský potok v Soběticích:
dosažena úroveň hladiny 220 cm, kulminační průtok 
22 m3/s (půlnoc z 3. na 4. července) - úroveň Q10.

Nejvíce postižené obce: Kocourov a Mochtín
• zatopeno cca 10 domů, 
• velké škody na komunikacích, 
• strženy dva mostky v obci Úloh u Běšin
• evakuováno přes sto osob 
• nepřímá oběť v obci Mochtín

4
Povodně na Klatovsku 3. - 4.7.2012

4
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Povodně na Klatovsku 3. - 4.7.2012
4

Kritický bod v obci Kocourov
4

Kritický bod v obci Kocourov
4

Kritický bod v obci Kocourov
4

Kritický bod v obci Kocourov
4

 Plány pro zvládání povodňových 
rizik (PpZPR) vypracovány 
souběžně s aktualizací plánů 
povodí do 22.12.2015;

 Plány povodí (podle Rámcové 
směrnice 2000/60/ES)

tři úrovně (dílčí povodí, národní oblast 
povodí a mezinárodní oblast povodí);

 Plány pro zvládání povodňových 
rizik 

Povodňová směrnice vyžaduje pouze 
na národní a mezinárodní úrovni;

 tzv. Dokumentace oblastí s 
významným povodňovým rizikem 
- úroveň dílčích povodí

potřebné podklady pro sestavení 
PpZPR na národní úrovni

Plány pro zvládání povodňových rizik
5
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Plánování podle Rámcové směrnice 
2000/60/ES – druhý plánovací cyklus

Mezinárodní plány povodí (3)

Národní plány povodí (3)

Plány dílčích povodí (10)
kapitola V – Ochrana před povodněmi 
                    a vodní režim krajiny

Plánování podle Povodňové směrnice 
2007/60/ES – první plánovací cyklus

Mezinárodní plány pro zvládání
                     povodňových rizik (3) 
Plány pro zvládání povodňových rizik (3)

Dokumentace oblastí s významným 
                     povodňovým rizikem (187)

Vyhláška MZe a MŽP č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

(5) Cíle ke snížení nepříznivých účinků 
povodní stanoví zejména standardy ochrany 
před povodněmi pro území, která nejsou 
vymezena jako oblasti s významnými 
povodňovými riziky. Stanovené standardy 
ochrany území jsou podkladem pro návrh 
opatření do plánů povodí.

(6) Cíle pro zvládání povodňových rizik se 
stanoví pro jednotlivé oblasti s významným 
povodňovým rizikem s ohledem na zmírnění 
nepříznivých účinků povodní na lidské zdraví, 
životní prostředí, kulturní dědictví a 
hospodářskou činnost, a pokud se to považuje 
za vhodné, na nestrukturální opatření nebo 
snížení pravděpodobnosti zaplavení.

Rozdělení plánování ochrany před 
povodněmi

5

1. Úvodní informace o problematice zvládání povodňových rizik
2. Členění a struktura plánu pro zvládání povodňových rizik
3. Závěry předběžného hodnocení povodňových rizik

1. Charakterizace území relevantní pro povodňovou problematiku
2. Vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky

4. Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
1. Závěry, které lze z map vyvodit

5. Popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik
6. Souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik

1. Principy pro návrh a hodnocení opatření
2. Popis stanovení priorit a sledování pokroku při provádění plánu

7. Doplňující údaje (akce pro informování veřejnosti)

 Přílohy
Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (odkaz)
Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (odkaz do CDS)
Seznam opatření z předchozích období 
Seznam nově navrhovaných opatření
Listy jednotlivých opatření (odkaz)

Plány pro zvládání povodňových rizik
Obsah

5

Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným 
povodňovým rizikem tj.: 

• 618 obcí v povodí Labe, 
• 196 obcí v povodí Dunaje, 
• 63 obcí v povodí Odry. 

Slouží k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní, např.:
vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků,
využití výstupů povodňového mapování v územním plánování,
zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic,
lokální výstražné systémy apod. 

Konkrétní opatření: 
• 52 pro povodí Labe, 
• 28 pro povodí Odry
• 55 pro povodí Dunaje, 

nejčastěji výstavba ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží 
a přírodě blízká protipovodňová opatření.

Plány pro zvládání povodňových rizik - posouzení vlivu koncepce na životní 
prostředí (SEA), půlroční konzultace s veřejností.

Plány pro zvládání povodňových rizik
Základní typy opatření

5

Legislativa ČR
Vodní zákon 254/2001Sb., po novele zák. 150/2010 Sb. (§ 25)

Ukládá povinnost zveřejnit a zpřístupnit veřejnosti k připomínkám

předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí 
s významným povodňovým rizikem

časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí

mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik

zpracování návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání 
povodňových rizik

zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových 
rizik upravených podle vyhodnocení konzultací s uživateli vody 
a veřejností

2011

2012

2014

2013

2015

Proces implementace
5

 Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik do právního prostředí a institucionálního rámce České
republiky – plnění úkolů

 Důležitý předpoklad - včasná příprava metodických postupů
 Objektivní postup vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem pro

podmínky ČR
 Výsledná vyjádření povodňových rizik - důležitý podklad zejména ve fázi

rozhodování o komplexu protipovodňových opatření (posouzení
efektivnosti opatření z hlediska snížení rizika povodní, optimalizace využívání
veřejných prostředků na zajišťování celostátně nebo regionálně srovnatelné
standardní úrovně povodňové ochrany)

 Ve vazbě na vyjádření rizik na základě semi-kvantitativního postupu
hodnocení lze efekt snížení rizik chápat také jako převedení rizikových ploch
na plochy s přijatelnou mírou rizika (vzhledem na způsob užívání).

Závěry - shrnutí
6

 Jedním z přístupů zvládání povodňových rizik - bránit zvyšování
potenciálu škod v oblastech vystavených nebezpečí povodní -
v záplavových územích

 Novela vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a
stanovování záplavových území

Zásadní pro tvorbu návrhů ZÚ je nastavení jednoznačných principů, které přispějí k tlaku
na nezvyšování potenciálu povodňových škod a tedy rizik v zaplavovaných území

 Prostřednictvím § 17 vodního zákona může být regulováno provádění
staveb, zařízení a činnosti ovlivňující vodní poměry, je zde třeba souhlasu
vodoprávního úřadu.

 Pro stavby v záplavových územích je možné také požadovat splnění
určitých kritérií - významné snížení faktických škod při povodních

Např: zákaz podsklepení staveb, nutnost výstavby obytné části domu nad úrovní nejvyšší
dosažené povodně, stavby z voděodolných materiálů apod.

 Rozšiřování zástavby v záplavových územích (ZÚ) vede ke zhoršení
odtokových poměrů

 Povolování jakékoliv zástavby v ZÚ by mělo být velice pečlivě posuzováno
především z hlediska možných dopadů na změny odtokových poměrů

Závěry - shrnutí
6
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 Územní plánování je jednou z oblastí působnosti veřejné správy, která může
vést ke snižování ohrožení území, územně analytické podklady a územní
plán - významná role v prevenci negativních dopadů povodní na životy
obyvatel a majetek

 V souvislosti s územně analytickými podklady je velice důležitou skutečnost,
že v dohodě mezi MŽP a MMR byl vytvořen nový závazný limit využití území
č. 4.1.121 Povodňové riziko (http://www.uur.cz).

 Tvorbou PpZPR splněno 11 požadavků Směrnice 2007/60/ES
 Povinnost plnění dalších 6 požadavků z nichž hlavní jsou:

Závěry - shrnutí
6

1. Přezkoumat a podle potřeby aktualizovat i s ohledem na účinek změn klimatu
na výskyt povodní, předběžné vyhodnocení povodňových rizik nebo
vyhodnocení a rozhodnutí podle čl. 13 odst. 1 do 22. 12. 2018 a následně
každý šestý rok. (čl. 14.1).

2. Přezkoumat a podle potřeby aktualizovat i s ohledem na účinek změn klimatu
na výskyt povodní, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik
do 22. 12. 2019 a následně každý šestý rok. (čl. 14.2)

3. Přezkoumat a podle potřeby aktualizovat i s ohledem na účinek změn klimatu
na výskyt povodní, plány pro zvládání povodňových rizik do 22. 12. 2021 a
následně každý šestý rok. (čl. 14.3)

Děkuji za pozornost

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

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Adam Vizina, Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Radek Vlnas a kol.

Sucho pohledem hydrologů
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce, Praha
vizina@vuv.cz | www.vuv.cz

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

OSNOVA PREZENTACE

� Motivace
� Vodohospodářská bilance v povodí
� Definice sucha a nedostatku vody, dělení sucha
� Lokality pro akumulaci povrchový vod
� Scénáře změny klimatu ve vodním hospodářství
� Pohledem hydrologů - opatření

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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2.4 Sucho pohledem hydrologů

2.4 Sucho pohledem hydrologů
Ing. Adam Vizina, Ph.D. 

Výzkumný ústav vodohospodářský
 

• pracuje ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T . G . Masaryka, v . v . i .

• byl vedoucím řešitelských týmů, které připravovaly metodické nástroje např . z oblasti rizikové analýzy záplavových 
území

• v současnosti se zaměřuje na řešení problematik návrhů systémů komplexní ochrany před negativními dopady 
povodní



MOTIVACE

� Definování a kvantifikace zranitelných a ohrožených oblastí
� Vodohospodářská bilance v povodí
� Pro současné, historické a výhledové klimatické podmínky

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

VODNÍ BILANCE-klimatologie

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

SRÁŽKOVÉ ÚHRNY

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

ODTOK

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE-postup

� denní a měsíční časový krok
� nedostatkové objemy
� zabezpečenost
� GEV
� K99

Schéma hodnocení vodních zdrojů

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

BILAN

� konceptuální model hydrologické a vodní bilance
� zahrnuto užívání vody
� vstupem jsou srážkové úhrny, teploty vzduchu, odtokové výšky a

užívání vody
� denní a měsíční verze
� v českém a anglickém jazyce - uživatelské prostředí, manuály
� balík do R prostředí, zpracování hromadných dat
� informace dostupné na bilan.vuv.cz

� na stránkách je zjednodušená online verze

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

SCHÉMA MODELOVÁNÍ

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

SCÉNÁŘE ZMĚNY KLIMATU VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

SCÉNÁŘE ZMĚNY KLIMATU VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Čím se liší?

� prostorové rozlišení (1 scénář
pro ČR vs. 50/25/11 km grid)

� počet variant (4 - několik set)
� časové rozlišení
� šíře návazných aplikací
� dostupnost dat

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

PROČ SE LIŠÍ PROJEKCE?

� různé schematizaci klimatického (příp. hydrologického) systému
� různé okrajové podmínky (zejm. scénáře emisí/koncentrací)
� různé počáteční podmínky (vliv přirozené variability)

Na základě analýzy souboru simulací klimatického modelu je možno
charakterizovat:

� velikost nejistoty - např. vzhledem k projektovaným změnám
� strukturu (zdroje) nejistot

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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VÝZNAMNOST TRENDŮ

Změna srážek

� pouze v zimě a pro
část území v létě
statisticky významné
změny pro více než
50 % modelů na
rozsáhlejších částech
území

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

VÝZNAMNOST TRENDŮ

Změna odtoku

� pouze v zimě a pro
část území v létě pro
většinu území
jednoznačné změny

� roční změny na
většině území značně
nejisté

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

STRUKTURA NEJISTOT

Dekompozice nejistot

� pomocí statistických technik
je možno na základě analýzy
souboru klimatických modelů
odhadnou vliv jenotlivých
zdrojů nejistot

� RCP - scénář koncentrací,
SPAT - prostorová variabilita,
GRP+GCM - klimatický
model, NVAR - přirozená
variabilita

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

REFERENČNÍ SCÉNÁŘE ZMĚNY KLIMATU

Vztah změny srážek a teploty v RCM simulacích není lineární

� tj. není možné vybrat sadu scénářů typu

srážky teplota
rScen – ↘ ↗↗↗
rScen 0 → ↗↗
rScen + ↗ ↗

� v podstatě jediná možná kombinace:
%

srážky teplota odtok RCM GCM
rScen1 ALADIN-CLIMATE/CZ → ↗↗ ↘↘ ALADIN (CZ) ARPEGE (FR)
rScen2 CLM_Q0 ↗ ↗↗↗ ↘ CLM (CH) HadRMQ0 (UK)
rScen3 REMO_EH5 ↗ ↗↗ →↘ REMO (GER) ECHAM5 (GER)

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

REFERENČNÍ SCÉNÁŘE ZMĚNY KLIMATU}

Výběr reprezentativní sady scénářů

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

SCÉNÁŘE ZMĚNY KLIMATU - WEB

rscn.vuv.cz

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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DEFINICE SUCHA A NEDOSTATKU VODY

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe rozlišovat.

Sucho - představuje dočasný pokles průměrné dostupnosti vody a je
považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho
pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně
dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne
anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého
tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad
určitým územím.

Nedostatek vody - je zde definován jako situace, kdy vodní zdroj není
dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na
vodu.

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

DĚLENÍ SUCHA

� meteorologické sucho
� agronomické sucho
� hydrologické sucho
� socioekonomické sucho

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

HYDROLOGICKÉ SUCHO

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

HODNOCENÍ

Projekt: Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem
sucha a nedostatkem vody na území ČR VG20102014308

Hodnocení: (i) na základě indexů SPI (Standardized Precipitation
Indec), SPEI, SRI a SGI (ii) DMPI (Drought Magnitude Precipitation
Index), DMPEI, DMRI a DMGI

Časový krok: v závislosti na indexu od týdenního po 2letý

Různé proložení distribučními funkcemi

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

HODNOCENÍ

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

HODNOCENÍ

http://sucho.dev.s-cape.cz/ http://sucho.vuv.cz/

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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HODNOCENÍ

Upozornění na výskyt hydrologického sucha z hlediska zdrojů
povrchových vod pomocí hodnocení průtoků na základě indikátoru
DMRI

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

HODNOCENÍ

Opatření:

� monitorovací a informativní opatření
� legislativní a kontrolní opatření
� organizační a provozní opatření
� ekonomická opatření
� technická opatření
� environmentální opatření
� jiná opatření

1. Preventivní opatření - uplatňovaná před výskytem sucha (tj. před
vydáním upozornění na stav bdělosti)

2. Opatření přípravná a operativní - aktivity uskutečňované v
bezprostředním předstihu před výskytem nepříznivé události nebo v
jejím průběhu

3. Následná opatření a opatření obnovy - opatření realizovaná po
skončení bezprostředního působení nepříznivé události

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

PREDIKCE SUCHA

1. Separace základního odtoku v pozorovaných řadách denních
průtoků

2. Kalibrace hydrologického modelu BILAN na období
posledních 25 týdnů předcházejících datu předpovědi

3. Simulace hydrologické bilance pro období posledních 25 týdnů
4. Metodou resamplingu vygenerováno 500 realizací

budoucího vývoje denních srážek a teploty na 28 dní do
budoucnosti, výsledky jsou agregovány do týdenního časového
kroku (4 časové kroky)

5. Simulace hydrologické bilance s počátečními podmínkami
danými konečným stavem modelu

6. Odvození pravděpodobnostního pole předpovídaného průtoku

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

PREDIKCE SUCHA

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

SIMULAČNÍ HRA MaWaR

� MaWaR (Management of Water Resources) – je strategická hra
založená na simulaci hydrologických cyklů v povodí

� Principem hry je regulace hospodaření s dostupnou vodou při
průběžném hodnocení hydrologických ukazatelů za účelem
vytvoření a udržení dostatečných zásob pro překlenutí kritických
období.

� Regulace odběru vody pomocí cenové politiky nebo omezením
dodávek vody pro jednotlivá průmyslová odvětví a pro zemědělství

� Prodej vody generuje hráči zisk, regulace odběru a vydávání změn
pak způsobuje ztráty

� Cílem hry je předejít nedostatku vody, za udržení co možná
nejvyšších zisků či minimalizace ztrát

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

NEDOSTATKOVÉ OBJEMY

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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NEDOSTATKOVÉ OBJEMY

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

NEDOSTATKOVÉ OBJEMY

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

rok # počet lokalit
před 1988 > 400

1988 210
2005 186
2011 69
2013 65

� budou potřeba?
� (s jakou pravděpodobností) bude zajištěna jejich funkce?
� lapv.vuv.cz

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

Potenciální objemy nádrží na LAPV [mil. m3]; černě je znázorněna síť povodí
3.řádu; modře jsou připojeny nádrže na LAPV

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

Poměr V100 [mil. m3/rok] a Vpot [mil. m3]

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

Koeficient m; černě je znázorněna síť povodí 3. řádu

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

Odhad nedostatkových objemů s dobou opakování 5 a 20 let

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

LOKALITY PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD

Velikost nedostatkového objemu, který není možno kompenzovat nádržemi na
LAPV nacházejícími se v příslušném povodí 3. řádu a nádržemi přispívajícími
do příslušného povodí; modře jsou připojeny nádrže na LAPV; možné převody

vody jsou znázorněny červeně; výsledky bez uvažovaných převodů jsou
vyznačeny pomocí kruhů bez ohraničení

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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POHLEDEM HYDROLOGŮ - Vlivy a možnosti ovlivnění

Srážka: nelze ovlivnit (pokud neuvažujeme rozprašování aerosolů z
letadel či raket. . . )

Výpar: je ovlivněn režimem půdy a vegetací, při větší retenci půdy je k
dispozici více vody pro evapotranspiraci po delší období, v dlohodobé
bilanci se zvětšení výparu projeví zmenšením odtoku

Odtok: je ovlivněn režimem půdy, při větší retenci se zmenšuje přímý
odtok, zvětšuje průsak do podzemní vody a tím zvětšuje základní odtok

Zásoba vody v půdě: lze ovlivňovat využitím pozemků, vyloučením
širokořádkových plodin se přímý odtok zmenší bezprostředně, podstatné
změny (například zalesnění) se na odtoku projeví dlouhodobě

Objem nádrží: odtok lze ovlivňovat operativně, umožňují přebytky
vody z povodní přenést do období sucha

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

POHLEDEM HYDROLOGŮ - Občas publikované nepravdy

1. Rozšířením mokřadů se zvětší průsak do zásob podzemní
vody Mokřady jsou tam, kde voda neprosakuje, nebo je hladina
podzemní vody těsně pod povrchem, takže dotaci podzemních vod
ovlivnit nemohou.

2. Zlepšením stavu půdy se zvětší odtok v suchých obdobích V
obdobích sucha půda s větší retencí vodu nepropouští, ale dotuje
evapotranspiraci, takže minimální průtoky neovlivní.

3. Revitalizace toků zvětší odtok v suchých obdobích
� Objem vody v tocích, zvětšený vlivem změn řečiště vyteče v

počáteční fázi sucha.
� Vliv zvětšení komunikace vody v toku s podzemní vodou v nivě se

na počátku sucha projeví dotací průtoku z podzemní vody, pokud je
v nivě vegetace, schopná využívat vodu z podzemní vody, nastane
opačný směr proudění a voda z toku vsakuje do nivy.

� Záleží tedy na tom, kde vodu potřebujeme (minimální průtok a
odběry z toku soupeří s vodou dostupnou pro vegetaci v nivě a
odběry podzemní vody).

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

POHLEDEM HYDROLOGŮ - Na co by se mělo pamatovat

Umělé zvětšování infiltrace do podzemní vody má smysl jen tam, kde je
dostatečný prostor pro akumulaci a pomalý přirozený odtok ze zásob
(zejména křídový útvar s pískovcovým vývojem), na větší části České
republiky by nebylo řešením.

Například z krystalinických struktur voda vyteče za několik měsíců.

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

PODĚKOVÁNÍ

Prezentované výsledky vycházejí z různých komerčních a výzkumných
projektů, které byly zpracovány na oddělení hydrologie Výzkumného
ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, v.v.i.

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně

Děkuji za pozornost

Adam Vizina, Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Radek Vlnas a kol.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
veřejná výzkumná instituce, Praha
vizina@vuv.cz | www.vuv.cz

| 2016-03-03 Benešov, Sucho a povodně
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Blok 
Úpravy půdy



 
 

Navrhování adaptačních opatření v procesu 
pozemkových úprav 

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-039-2015 

 
 

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc., 
 

Vysoké učení technické v  Brně 
fakulta stavební 

Ústav vodního hospodářství krajiny 

 
 
 
 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY – DEFINICE 
 
ANALÝZA EROZNÍCH A ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 
 
PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ  
 
OCHRANA A ORGANIZACE POVODÍ – KRAJINY 
 
ELIMINACE  NEGATIVNÍCH  DŮSLEDKŮ POVRCH. ODTOKU 
 
ZVÝŠENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI POVODÍ 
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3.1  Navrhování adaptačních opatření v procesu pozemkových úprav

3.1  Navrhování adaptačních opatření v procesu pozemkových úprav
Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. 

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
 

• profesor na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, přednáší problematiky odvodnění a ochrana kra-
jiny, pozemkové úpravy, úpravy odtokových poměrů v povodí a geografické informační systémy

• vědecký pracovník Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies), které je součástí VUT

• autor řady vědeckých a odborných publikací a metodik

• podílí se na mnoha projektech a aktivitách zaměřených na degradaci půd, vodní erozi půdy, pozemkové úpravy 
a vodní hospodářství krajiny



NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY  POVRCHOVÉHO ODTOKU  NA ZDROJOVÝCH  POZEMCÍCH 

 Ztráta orniční vrstvy 
 

 Degradace  komplexu  hydropedologických charakteristik 
 Fyzikální degradace 
 Chemická degradace 
 Biologická degradace 
 
 Snížení  produkční schopnosti  
 Ekonomické ztráty 
 Zvýšená dotace nutrientů 

 
 

NEPŘÍZNIVÉ  DŮSLEDKY  EROZNÍCH  PROCESŮ  MIMO ZDROJOVÝCH  
POZEMKŮ 

 
  Vliv na vodní toky 

 
 Vliv na vodní nádrže  

 
  Vliv na vodní zdroje 

 
   Ohrožení zastavěného území obce, metoda kritických bodů 

 
 Škody na dopravních liniových stavbách 

 
 

Přehled hlavních dopadů 

 
 
 
 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY – DEFINICE 
 
ANALÝZA EROZNÍCH A ODTOKOVÝCH POMĚRŮ 
 
PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ  
 
OCHRANA A ORGANIZACE POVODÍ – KRAJINY 
 
ELIMINACE  NEGATIVNÍCH  DŮSLEDKŮ POVRCH. ODTOKU 
 
ZVÝŠENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI POVODÍ 

 Pěstovat vhodné plodiny a odrůdy s určitou tolerancí k suchu, 
větší uplatnění C4 rostlin v osevních postupech 

 Správným zpracováním půdy a hnojením  omezovat intenzivní 
rozklad organické hmoty v půdě,  zadržet co nejvíce srážkové 
vody a omezit výpar z půdy  

 Dodávat organické látky do půdy v kvalitních statkových a 
organických hnojivech s využitím aplikační techniky šetrné k 
půdě 

 Zakládání porostů zemědělských plodin při minimalizaci ztrát 
vody z půdy 

 Setí směsí kompenzačních odrůd a druhů zemědělských plodin do 
paralelních řádků  

 Diferencované setí směsí kompenzačních odrůd a druhů 
zemědělských plodin    na základě aplikačních map 
 

ZÁSADY SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE PŘI 
HOSPODAŘENÍ V SUCHEM OHROŽENÝCH OBLASTECH 

          (Ing.Pavel Růžek,CSc VURV Praha) 

 
 

Možná   adaptační opatření 
  zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku- v povodí  

 
 komplex organizačních a agrotechnických opatření 
     (rozhodující role uživatelů půdy) 
 
 optimalizace velikosti pozemku 
 změny využití území – orná x protierozní a retenční sady a vinice 
  omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných monokultur 
 Protierozní agrotechnologie, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 

plodin,  setí do krycí plodiny 
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním, zasakovací pásy,  
  
 omezení zhutňování půdy,  omezení tvorby půdní krusty 
 
lesnicko pěstební opatření 

 
Technická opatření – pozemkové úpravy 
 zemní terasy  
 průlehy, příkopy,  hrázky a meze 
  vodní nádrže     
 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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TVAR A VELIKOST POZEMKU  
NEZBYTNOST SNÍŽENÍ VELIKOSTI 
PRODUKČNÍCH BLOKŮ U EROZNĚ 
OHROŽENÝCH SKLONITÝCH 
POZEMKŮ 

 
 

NEZBYTNOST SNÍŽENÍ VELIKOSTI PRODUKČNÍCH BLOKŮ  
U EROZNĚ OHROŽENÝCH SKLONITÝCH POZEMKŮ 

 
 

Možná   adaptační opatření 

   zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku- v povodí  
 

 komplex organizačních a agrotechnických opatření 
     (rozhodující role uživatelů půdy) 
 optimalizace velikosti pozemku 
 změny využití území – orná x protierozní a retenční sady a vinice 
  omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných monokultur 
 Protierozní agrotechnologie, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 

plodin,  setí do krycí plodiny 
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním, zasakovací pásy,  
  
 omezení zhutňování půdy 
 omezení tvorby půdní krusty 
 
lesnicko pěstební opatření 

 
Technická opatření – pozemkové úpravy 
 zemní terasy  
 průlehy, příkopy,  hrázky a meze 
  vodní nádrže     
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PROTIEROZNÍ AGROTECHNOLOGIE PROTIEROZNÍ AGROTECHNOLOGIE 

KONVENČNÍ  ZPŮSOB  PĚSTOVÁNÍ  
EROZNĚ NEBEZPEČNÝCH PLODIN 
 
 
EROZNÍ ODNOSY NAD 100M3/HA 

 
ŠKODY  
Ztráta půdy erozí 
(1cm smyvu na 1 ha = 100 m3 půdy) 
 
cena půdy  -  100 x350=35 000 Kč 
 
Těžba sedimentu 
Náklady na těžbu  - 100 x300=30 000 Kč 
 
ztráta půdy + těžba sedimentu 
Celkem: cca 65 000 Kč 
 
Škody na zastavěném území a silnicích ? 
 
NEGATIVNÍ DOPAD NA UŽIVATELE 
 
 Snížení výnosu  u protierozních technologií 
 Vícenáklady vlivem aplikace protierozních technologií 
 Vícenáklady vlivem snížení velikosti pozemku 
Pro stát je ekonomické poskytnout 
dotaci na ochranu půdy 

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PĚSTOVÁNÍ EROZNĚ NEBEZPEČNÝCH PLODIN  
 

 
 

Možná   adaptační opatření – rozhodující role uživatelů půdy 

  zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku- v povodí  
 

 komplex organizačních a agrotechnických opatření 
 optimalizace velikosti pozemku 
 změny využití území – orná x protierozní a retenční sady a vinice 
  omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných monokultur 
 Protierozní agrotechnologie, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 

plodin,  setí do krycí plodiny 
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním, zasakovací pásy,  
  
 omezení zhutňování půdy 
 omezení tvorby půdní krusty 
 
lesnicko pěstební opatření 

 
Technická opatření – pozemkové úpravy 
 zemní terasy  
 průlehy, příkopy,  hrázky a meze 
  vodní nádrže     
 

 

 
 

PŘÍKLAD VINICE  S PROTIEROZNÍ  A PROTIPOVODŃOVOU FUNKCÍ 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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PŘÍKLAD OPTIMÁLNĚ SITUOVANÉ VINICE 

 
 

Možná   adaptační opatření – rozhodující role uživatelů půdy 

  zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku- v povodí  
 

 komplex organizačních a agrotechnických opatření 
 optimalizace velikosti pozemku 
 změny využití území – orná x protierozní a retenční sady a vinice 
  omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných monokultur 
 Protierozní agrotechnologie, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 

plodin,  setí do krycí plodiny 
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním, zasakovací 

pásy,  
  
 omezení zhutňování půdy 
 omezení tvorby půdní krusty 
 
lesnicko pěstební opatření 

 
Technická opatření – pozemkové úpravy 
 zemní terasy  
 průlehy, příkopy,  hrázky a meze 
  vodní nádrže     
 

STABILIZACE DRAH SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU 

DIFERENCOVANÝ PŘÍSTUP  K UŽIVATELŮM POZEMKŮ 

 JSOU SCHOPNI  A ZÁROVEŇ OCHOTNI PŘIJMOUT A REALIZOVAT OPATŘENÍ 
 

 JSOU SCHOPNI ALE NEJSOU  OCHOTNI PŘIJMOUT A REALIZOVAT OPATŘENÍ 
 

 NEJSOU SCHOPNI  ALE JSOU OCHOTNI PŘIJMOUT A REALIZOVAT OPATŘENÍ 
 
 NEJSOU SCHOPNI A  ZÁROVEŇ  NEJSOU ANI OCHOTNI PŘIJMOUT A 

REALIZOVAT OPATŘENÍ 
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Možná   adaptační opatření 

  zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku- v povodí  
 

 komplex organizačních a agrotechnických opatření 
 optimalizace velikosti pozemku 
 změny využití území – orná x protierozní a retenční sady a vinice 
  omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných monokultur 
 Protierozní agrotechnologie, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 

plodin,  setí do krycí plodiny 
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním, zasakovací pásy,  
  
 omezení zhutňování půdy 
 omezení tvorby půdní krusty 
 
lesnicko pěstební opatření 

 
Technická opatření – pozemkové úpravy 
 zemní terasy  
 průlehy, příkopy,  hrázky a meze 
  vodní nádrže     
 

 

ZÁCHYTNÉ A SVODNÉ PRŮLEHY 

PÚ VELKÉ BÍLOVICE – NÁVRH PROTIEROZNÍ OCHRANY – OCHRANA A TVORBA KRAJINY 

Stav před PÚ 

3 roky po  PÚ 

Po návrhu PÚ 

6 let po PÚ 

 
 

Možná   adaptační opatření – rozhodující role uživatelů půdy 

  zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku- v povodí  
 

 komplex organizačních a agrotechnických opatření 
 optimalizace velikosti pozemku 
 změny využití území – orná x protierozní a retenční sady a vinice 
  omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných monokultur 
 Protierozní agrotechnologie, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 

plodin,  setí do krycí plodiny 
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním, zasakovací pásy,  
  
 omezení zhutňování půdy 
 omezení tvorby půdní krusty 
 
lesnicko pěstební opatření 

 
Technická opatření – pozemkové úpravy 
 zemní terasy  
 průlehy, příkopy,  hrázky a meze 
  vodní nádrže     
 

 

 PÚ  PSZ  OCHRANNÉ NÁDRŽE 
 
 ŠARDICE – ŠARDICKÝ POTOK 

 
 LICHNOV – TETŘEVSKÝ POTOK 

LOKALIZACE OCHRANNÉ NÁDRŽE ZÁPOVĚĎ 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY – PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Návaznost na ÚPD 
 
Nezastupitelná role -  vlastnické vztahy 
 
Návrh  adaptačních opatření 
 
Protierozní opatření  
 
Protipovodňová opatření 
 
Vodohospodářská opatření  
 
Návaznost na ÚSES 
 
 

Návrh integrované ochrany  území – KPÚ Lichnov 

SPÚ BRUNTÁL – KPÚ LICHNOV 

SPÚ BRUNTÁL – KPÚ LICHNOV 
SPÚ BRUNTÁL – KPÚ LICHNOV 

SPÚ BRUNTÁL – KPÚ LICHNOV 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Návaznost na ÚPD 
 
Nezastupitelná role -  vlastnické vztahy 
 
Návrh  adaptačních opatření 
 
Protierozní opatření  
 
Protipovodňová opatření 
 
Vodohospodářská opatření  
 
Návaznost na ÚSES 
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Možná   adaptační opatření 

  zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku- v povodí  
 

 komplex organizačních a agrotechnických opatření 
 optimalizace velikosti pozemku 
 změny využití území – orná x protierozní a retenční sady a vinice 
  omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných monokultur 
 Protierozní agrotechnologie, vrstevnicové obdělávání, pásové střídání 

plodin,  setí do krycí plodiny 
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním, zasakovací pásy,  
  
 omezení zhutňování půdy 
 omezení tvorby půdní krusty 
 
lesnicko pěstební opatření 

 
Technická opatření – pozemkové úpravy 
 zemní terasy  
 průlehy, příkopy,  hrázky a meze 
  vodní nádrže     
 

 

konturová, vinice, 75-100 %

Okres Konturové [ha] Šíroké [ha] 
Ter. Dílce 
 [ha] Celkem [ha] 

Brno-Venkov 161,41 215,32   376,73 

Břeclav 437,56 1105,83 10,26 1553,64 

Hodonín 158,61 839,68 4,90 1003,20 

Vyškov 93,54 6,55   100,09 

Znojmo 139,80 14,21   154,02 

Celkem [ha] 990,92 2181,59 15,16 3187,68 

ZEMNÍ TERASY 

        ZEMNÍ TERASY  
 
 BEZ DOPROVOD.  OBJEKTŮ 

 
 BEZ BIOL. REKULTIVACE 

 
 POŠKOZENÍ SVAHŮ A PLOŠIN 

ZEMNÍ TERASY 

 PROTIEROZNÍ OCHRANA 
 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
 DOPROVODNÉ OBJEKTY 
 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE 
 SADY A VINICE 

PŘÍKLADY NÁVRHU ADAPTAČNÍCH  OPATŘENÍ V MODELOVÝCH ÚZEMÍCH 
 
 
 
 RATÍŠKOVICE  
 HUSTOPEČE 
 STAROVICE 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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ÚČINNOST OPATŘENÍ 

TECHNICKÁ  ASISTENCE    SPÚ,  VÚ  A  UNIVERZIT  
 
 

EKONOMICKÝ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC  
 
 
 

CO JE NUTNO ZMĚNIT  JAKÁ  PRAVIDLA NASTAVIT ?  
 
 
 

 ABY UŽIVATELÉ  BYLI  SCHOPNI  A  TAKÉ  OCHOTNI  REALIZOVAT 
 SYSTÉM  ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ  

~68~
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5049

4847

4645



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
 

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-039-2015 
 
 

DĚKUJI  ZA  POZORNOST 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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 Stav půdy ČR a její vliv 

 na retenci vody  
Jan Vopravil 

Motto: 
„Půda nebude nikdy uniformována; národy a kultury 
se mohou střídat i směšovat, ale to, po čem budou 
šlapat, se nedá roznést na kopytech ani promíchat. 
Snad proto tak rádi mluvíme o rodné zemi; chceme 

se přidržet její stálosti. Jen se podívejte… jaká solidní 
a stálobarevná látka je naše půda: ta nás přetrvá…“ 

 
Karel Čapek: Ornice 

Lidové noviny 24. září 1933 
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3.2  Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody

3.2  Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 

• vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

• držitel ceny ministra zemědělství za výsledek výzkumu pro praxi (2007)

• držitel čestného uznání Akademie zemědělských věd za dosažený výsledek výzkumu (2009)



PŮDA 

• neobnovitelný přírodní zdroj 
• plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou 

činnost a pro přežití ekosystémů 
• degradace půd může být velmi rychlá, přitom 

procesy  jejího  vytváření a regenerace 
extrémně pomalé  

• tvorba 1cm půdy trvá stovky až tisíce let let  
 

Funkce půdy 
Produkční funkce půdy 

• produkce potravin apod. 

• výživa rostlin (voda, živiny) 

Kulturní funkce půdy 

• uchování informací o změnách klimatu a vegetace 

• zachování paleontologických a archeologických nálezů 

Funkce půdy 
Mimoprodukční (ekologické) funkce půdy 
• infiltrace vody do půdy 
     (doplňování zásob podzemní vody, zpomalení povrchového odtoku) 
• filtrace vody 
     (obohacení vody o min. látky, úprava pH, zachycení kontaminantů) 
• zadržování a akumulace vody 
     (1 ha hluboké černozemě může akumulovat až 3500 m3 vody) 
• ukládání živin (např. N, P, K, Mg…) 
     (zásoba pro rostliny, ochrana vodních toků před eutrofizací) 
• transformační a asanační funkce půdy 
     (umožňuje přeměnu látek – rozklad, mineralizace, syntéza…) 
• transportní funkce 
     (migrace látek v půdě, krajině i mezi pedo-,  hydro- a atmosférou) 
• pufrační schopnost půdy (tlumení změn pH, teploty…) 

Degradace půdy 

Je ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce. 

Hlavní degradační procesy v ČR 

• zastavování území (soil sealing) 

• vodní a větrná eroze 

• okyselování půd (acidifikace) 

• úbytek organické hmoty (dehumifikace) 

• utužení půd (pedokompakce) 

• znečištění půd (kontaminace) 

• „mrtvá“ půda 

Degradace půdy 
Ztráta 

organické 
hmoty 

Zhoršení 
půdní 

struktury 

Utužení 
půdy 

Omezení 
infiltrace 

vody 

Zrychlení 
povrch. 
odtoku 

Vodní 
eroze 

Každý jednotlivý 
degradační proces 
vyvolává obvykle 
řetězovou reakci 
→ projevy dalších 
degradačních 
procesů 
poškozujících 
půdu...  

Příklad: 

- Eroze vodní: 115 milionů ha (12 % zemědělské půdy) 
- Eroze větrná: 42 milionů ha 
   Škody: 14 miliard Euro/rok 
- Ztráty organické hmoty: až 45 % zemědělské půdy 
   Škody: 5 miliard Euro/rok 
- Utužení: až 36 % zemědělské půdy 
   Škody: nebyly odhadnuty 
- Kontaminace: 3,5 milionů jednotlivých lokalit 
   Škody: 2,5 – 17 miliard Euro/rok 
- Acidifikace 
- Salinizace 
- Dezertifikace 
Největší problém: zástavba (sealing), tj. trvalé zničení půdy a jejich funkcí 
Celkové škody v Evropě: 38 miliard Euro/rok 

Škody způsobené degradací v Evropě 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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- V ČR výrazně lepší podklady a informace než v jiných 
státech EU 

- Od roku 1937 ubylo téměř 800 tisíc ha zemědělské půdy 
- V posledních letech se úbytky zástavbou zrychlují; ubývají 

nejkvalitnější půdy 
- vodní eroze – ohroženo 50 % zem. půd, vážně poškozeno 

500 000 ha 
- utužení: na 40 % zem. půdy; omezena infiltrace a retence, 

zrychlený odtok 
- půdy nejsou intoxikovány a kontaminovány (pouze lokální 

ohniska) 

Stav půdy a její ochrana v ČR Zábor půdy v časovém horizontu 10 let 

Eroze půdy 

Příklady protierozních opatření 
• úprava tvaru a velikosti pozemku 
• ochranné zatravnění, zalesnění 
• pásové střídání plodin 
• vrstevnicové obdělávání 
• terasy, průlehy, meze, příkopy 
• zatravnění údolnic 

Vliv eroze na funkce půdy 
• zmenšení půdního profilu pro rostliny 
• ztráta organické hmoty a živin, osiva, sadby 
• přímé poškození pěstovaných plodin 
• zhoršení infiltrační a akumulační schopnosti půdy 
Další negativní působení eroze 
• zanášení vodních toků a nádrží sedimenty 
• škody na nemovitostech aj. 

Eroze půdy = ztráta půdy 
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Černozemní oblast JV Moravy (podhůří Ždánického lesa) 
 
Na rozsáhlých plochách této členité oblasti došlo k zásadní změně půdního 

pokryvu. 
 
Svahy: plošná eroze 

sp
ra

š 
fly

š 

 černozem       černozem                      regozem                pararendzina 
  modální       erodovaná            karbonátová              na flyš.pískovci 
 na spraši                       na spraši             na spraši                 nebo ranker 

Ap 

→ → → 
A 

AC AC 
Ck Ck Ck 
D D D D 

vopravil.jan@vumop.cz 

Eroze půdy – akumulace smyté zeminy 

Černozemní oblast JV Moravy 
 
Depresní a podsvahové polohy – akumulace 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 černozem   černozem    koluvizem 
 modální   akumulovaná     modální 
 
 
Výsledek erozní degradace 
 
- výrazné změny v půdách a struktuře půdního pokryvu celé oblasti 

→ → 
Ap 

A A 
A 

AC AC AC 

Ck Ck Ck 

Az 

Ap 

Az 

Eroze půdy – další důsledky 

Pro veškeré systémy je nutné v tomto kontextu mít aktuální data o půdě a jejích 
vlastnostech, pro tyto účely je využit systém BPEJ, který aktualizuje půdní pokryv s 
vysokou přesností. Výsledkem jsou podrobné mapy v měřítku 1 : 5000. Na těchto 
podkladech stojí i následná validace opatření z programovacího období 2014+ 
(např. LFA, Agroenvi apod.) 

Smyté půdy na jižní Moravě 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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BPEJ po aktualizaci v roce 2000 - v ha 
  
 0.01.00 45,7  

Aktualizace BPEJ v k.ú. Šardice 
 (okr. Hodonín) 

BPEJ před aktualizací (1973) - v ha 

0.01.00 289,0 

Acidifikace půdy 
Důsledky 
• pokles pH půd – snížení výnosu plodin 
• nedostatek některých živin (Ca, Mg) 
• zvýšení rozpustnosti rizikových prvků 
• destrukce půdní struktury – zvýšení náchylnosti k erozi 
• petrifikace fosforu do těžko přístupných sloučenin 
• omezení mikrobiální činnosti (zpomalení mineralizace…) 

Řešení 
• omezení kyselých vstupů (hnojiv, imisí) 
• pravidelné střídání plodin 
• větší zastoupení víceletých pícnin 
• udržovací vápnění (dolomitický vápenec) 

Dehumifikace půdy 
Řešení 
• podpora víceletých pícnin (=podpora živočišné výroby)  
• podpora meziplodin 
• kladná bilance organických látek 
• citlivé zásahy do vodního režimu půd 
• dostatečné organické hnojení 
Organická hnojiva 
• statková hnojiva – hnůj, (močůvka, kejda) 
• posklizňové zbytky – sláma  
• zelené hnojení 
• komposty  
• čistírenské kaly  
• rybniční sedimenty  

 
sledovat obsahy rizikových prvků  

Obsah organické hmoty 

Bez ponechání organické hmoty S ponecháním organické hmoty 

Pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy a hospodaření půdy 
s vodou (zlepšuje produkční i mimoprodukční funkce půdy). 

Ekonomická újma (Kč/ha) okresů Břeclav (BV) a Kladno (KL) ve 
srovnání s Jihomoravským a Středočeským krajem a s celou ČR v 
porovnání s rokem 2011.  

Plodina Jednotka BV/JM kraj BV/ČR KL/Stř. kraj KL/ČR 
2012/2011 2012/2011 2012/2011 2012/2011 

 pšenice ozimá Kč/ha 21 560 21 560 6 160 5 390 
 pšenice jarní Kč/ha 13 915 13 255 3 630 3 245 
 ječmen ozimý Kč/ha 18 700 17 270 3 080 2 805 
 ječmen jarní Kč/ha 15 015 15 125 4 565 3 960 
 žito Kč/ha 10 450 12 320 6 050 6 710 
 oves Kč/ha 7 700 8 965 4 565 5 170 
 triticale Kč/ha 12 925 13 860 4 895 5 060 
 průměr obilovin Kč/ha 23 100 23 350 6 270 5 720 

 řepka Kč/ha 16 120 15 400 770 330 

Ekonomická újma sledovaných oblastí (v Kč/ha) Utužení půdy 
Důsledky 
Vliv na produkční schopnost půd 
• snížení výše a jakosti produkce plodin 
• zvýšení energetické náročnosti při zpracování půdy 
• snížení účinnosti hnojení 
• zhoršení vodního, vzdušného a termického režimu půdy… 
Vliv na ekologické funkce půd 
• omezení infiltrace - urychlení povrchového odtoku 
• potlačení mikrobiální aktivity půdy - nekvalitní humus… 

Řešení 
• omezení příčin (vstup na pozemky, vhodná mechanizace…) 
• nápravná opatření (podrývání, dlátování…) 
• stabilizační opatření (vápnění, organické hnojení…) 
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Profil se zřetelnou pedokompakcí a nepříznivou strukturou 

Utužení půdy 

 
Meliorace 

• zlepšit, vylepšit, zvýšit hodnotu 
• poopravit, vylepšit 
• vyléčit, uzdravit 
• vyléčit se, uzdravit se 
• opravit  
• obdařit, obdarovat 

Sklenička (2003) 
„Meliorace jsou biologická a 
technická opatření, která slouží ke 
zlepšení podmínek pro 
zemědělství, lesnictví a vodní 
hospodářství při současné 
ochraně přírodních a kulturních 
hodnot krajiny.“ 

Současný stav 
 

- Přes 25 % území ZPF je odvodněno 

 - z toho je jen 19 % zamokřeno  

 

- 4 % území ZPF zavlažováno 

- V ČR podceněn význam závlah na stabilizaci produkce v 
podmínkách změn klimatu 

- z celé plochy světa je jen 11 % zemědělská půda, z té je jen 
17 % zavlažováno, ale těchto 17 % zavlažovaných 
zemědělských půd vyprodukuje 45 % světové produkce 
potravin 

Technické faktory, lidský faktor 
- dochází k dožívání systémů (drenážní, ale i 

závlahové) 
- naprostá absence údržby, zejména detailů 
- vandalismus 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Volarské údolí – profil stagnogleje Meliorační hroby - Strážný 

Infiltrační schopnost půdy 
= je schopnost povrchu půdy pohlcovat vodu 
• je určena: pórovitostí, strukturou půdy, skeletovitostí, 

utužením, rostlinným pokryvem… 
• optimální je střední až vysoká – minimalizuje 

povrchový odtok vody a vodní erozi 
• při extrémně vysoké infiltrační schopnosti hrozí rychlé 

vyplavování živin a polutantů do podloží a do 
podzemních vod 
 

 Rychlost infiltrace i při úplném nasycení 

 Vysoká > 0,2 mm/min  hluboké štěrky a písky 

 Střední 0,1 - 0,2 mm/min  středně hluboké a hluboké půdy, hp až jh 

 Nízká  0,05 - 0,1  mm/min  půdy s málo propustnou vrstvou, jh až j 

 Velmi nízká < 0,05  mm/min  bobtnavé jíly, vysoká hladina podz. vody, mělké půdy 

Retenční schopnost půdy 

= schopnost půdy zadržet vodu v půdním profilu 
• nejvyšší retenční vodní kapacitu mají půdy hlinité až 

jílovitohlinité 
• retenční vodní kapacita hlubokých černozemí a 

hnědozemí je až 350 l/m2 půdy 
• význam pro omezení výskytu povodní i sucha 

Retenční vodní kapacita půd (l/m2) 

 nízká < 100 
 nižší střední 100 - 160 
 střední 160 - 220 
 vyšší střední 220 - 320 
 vysoká > 320 

Využitelná vodní kapacita půd (l/m2) 

 nízká < 80 
 nižší střední 80 - 110 
 střední 110 - 150 
 vyšší střední 150 - 200 
 vysoká > 200 
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Charakteristiky zemědělských půd 
z hlediska jejich retence a způsobu 

hospodaření 
 Celková možná kapacita (retenční schopnost) 

zemědělských půd v ČR: 
 

8 400 000 000 m3 vody  
(1 700 000 000 m3 je roční odběr celé ČR v r. 

2013) 
 
Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, 
utužení půd, dehumifikaci a ztrátě biologické 
aktivity půd: 

5 040 000 000 m3 vody 

Rozdíl 3 360 000 000  m3 vody 
 

Při dodávání organické hmoty do půdy dle pokynu 
www.organickahmota.cz, aplikaci POT (půdoochranné 
technologie), podpoře víceletých pícnin apod.) lze očekávat 
zlepšení stavu (z původních 5 040 000 000 m3 vody): 

Do roka: 6 500 000 000 m3 vody 

Do tří let: 6 800 000 000 m3 vody 

Do deseti let: 7 100 000 000 m3 vody 

Odhad dopadů optimalizace hospodaření 
na retenční schopnost půdy 

Nejvyšší efekt hned po aplikaci zlepšujícího 
opatření v prvním roce. 

 

 
 

 
Děkuji za pozornost! 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Sucho a povodně – dvě strany jedné mince 
3. – 4. března 2016 

Benešov 

Ing. Jiří Kapička 
kapicka.jiri@vumop.cz 

 

Research Institute for Soil 
and Water Conservation 
DEPARTMENT OF SOIL SERVICE 

• Počátek realizace v roce 2011 
 

• Spuštěn v roce 2012  
 

• Projekt monitoringu je zajišťován 
SPÚ ČR v součinnosti s dalšími 
účastníky 
 

• VÚMOP, v.v.i.  zajišťuje správu a 
vedení webového portálu 
monitoringu 

2 
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3.3  Nástroje na monitoring a řešení vodní eroze

3.3  Nástroje na monitoring a řešení vodní eroze
Ing. Jiří Kapička 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 

• pracuje v oddělení půdní služby Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

• specialista na problematiku ochrany půdy před erozí, modelování erozních procesů, hydrologické modelování, 
využívání geografických informačních systémů pro ochranu půdy a vody, využití pedologických dat



Research Institute for Soil 
and Water Conservation 
DEPARTMENT OF SOIL SERVICE 

• Zjišťování, evidence a správa 
informací o výskytu  

1. vodní eroze, 
2. větrné eroze, 
3. stékání (v ČR patří  mezi 

nejvýznamnější svahové deformace, 
kdy místem vzniku těchto deformací 
bývají zpravidla erozní rýhy). 

3 

• Zajistit relevantní podklady  
• o rozsahu problému s erozí 

zemědělské půdy,  
 

• o příčinách tohoto stavu,  
 

• o správnosti zacílení stávajících 
politik v oblasti boje proti erozi,  
 

• o účinnosti resp. neúčinnosti 
některých protierozních opatření. 
 

• Následně využít získané podklady 
• při návrzích účinných protierozních 

opatření, 
 

• při přípravě nových politik v této 
oblasti. 

Research Institute for Soil 
and Water Conservation 
DEPARTMENT OF SOIL SERVICE 

• Evidence a správa informací o výskytu monitorovaných událostí je 
zajišťována pomocí webového portálu „Monitoring eroze zemědělské 
půdy“. 

4 

Research Institute for Soil 
and Water Conservation 
DEPARTMENT OF SOIL SERVICE 

• k 2. 3. 2016 bylo v databázi Monitoringu eroze evidováno 551 událostí 
• z toho 144 událostí bylo opakovaných 
• dle záznamů bylo těmito událostmi zasaženo 803 půdních bloků 
• týkalo se 392 uživatelů půdních bloků 

5 

Research Institute for Soil 
and Water Conservation 
DEPARTMENT OF SOIL SERVICE 

6 

Research Institute for Soil 
and Water Conservation 
DEPARTMENT OF SOIL SERVICE 

7 8 

 On-line vyhodnoceni účinnosti přijatých protierozních 
opatření 

 Základem je aplikace konkrétních osevních postupů! 

 
 

 On-line, zdarma 
 Registrace 

umožňuje ukládat 
své osevy a 
lokalizace 

 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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1.1 Vliv změn klimatu na výskyt a vývoj zemědělského sucha v ČR
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Ing. Jiří Kapička                                                                  kapicka.jiri@vumop.cz 17 
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Blok Zkušenosti postižených obcí

Blok 
Zkušenosti postižených obcí



"Sucho a voda  - dvě strany jedné mince" 
Zkušenosti z území obce Malé Žernoseky 

Porovnání krajiny v území obce Malé Žernoseky 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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4.1  Zkušenosti z území obce Malé Žernoseky
Ing. Petr Liška 

Starosta obce Malé Žernoseky
 

• od roku 2002 starosta obce Malé Žernoseky 

• místopředseda mikroregionu obcí Porta Bohemica



Historický vzhled krajiny na pohledech 
Vrstevnicový snímek území obce 

Dotčená území v době mimo krizové situace 

Povodňové stavy na Labi 

Záplavy v obci z přílehlých svahů Bleskové povodně na Milešovském potoce 
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Analýza erozních stavů v území Analýza erozních stavů v území 2 

Aktivity CSV v Ústeckém kraji Výstupy studie proveditelnosti – Malé Žernoseky 
ideový návrh opatření 

Návrh protierozních opatření – Malé Žernoseky Osvěta a komunikace v území 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Vize - cíl Pozitiva 

Závěr 
 
 
 

Děkuji za pozornost 
Ing. Petr Liška 

starosta obce Malé Žernoseky 
Kontakt: 724155360 

starosta@malezernoseky.cz 
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Zvládnutí přívalových povodní na úrovni obce, 
trestní oznámení po přívalových povodních 2010  

a 2013, právní ochrana členů povodňových komisí 
Ing. Jan Papež,  

Prezident České protipovodňové asociace 
Soudní znalec specializace: 

 Ochrana před povodněmi, HLAVA IX, Vodního zákona  
mob: 602 415 448  janpapez@koordinace.cz  www.povodne.cz www.koordinace.cz  

1 

 
NEJVĚTŠÍM SPOJENCEM 

POVODNĚ  
JE VÍRA, ŽE POVODEŇ 

NEPŘIJDE 
 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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4.2  Zvládnutí přívalových povodní na úrovni obce, trestní oznámení 
po přívalových povodních 2010 a 2013, právní ochrana členů 
povodňových komisí
Ing. Jan Papež 

Česká protipovodňová asociaice
 

• prezident České protipovodňové asociace

• soudní znalec v oboru ochrana před povodněmi

• spoluautor odvětvové technické normy vodního hospodářství  TNV 75 2931 – Povodňové plány, červen 2006



O co jde po povodních o „peníze“ ?? nebo ne. 
Přílohy které jsou poslány účastníkům semináře: 

1. Zpráva z povodně obec Starý Kolín, povodeň 2013. 

2. Zpráva – Zápis ze setkání s občany z okolí potoka Botiče, povodeň 2013. 

3. Povodňová prohlídka Klášterní Skalice 2014.  

4. Povodňová prohlídka Klášterní Skalice 2015 s vyhodnocením roku 2014 

5. Školení a výcvik obcí v ORP Kolín, ČINČILA 2015,  

6. Síly a prostředky pro ČINČILA 2015 

Upozornit na: 

1. Trestní oznámení VD Mlýnice 2010. Trestní oznámení Praha 10, Záběhlická. 

2. Použití zákona 106. Nabídky různých rádoby odborníků na právní pomoc po povodni 

3  4 

Více než 200.000  
Povodňových plánů nemovitostí 

Reálná činnost při přívalové (bleskové) povodni se odehrává 
na úrovni Povodňové komise obce a vlastníků nemovitostí 

Struktura povodňových orgánů: 
stát, kraj, ORP, obec, vlastník nemovitosti 

 Nejdůležitějším úkolem 
povodňového orgánu obce je 
zabezpečit včasné a srozumitelné 
informace pro vlastníky 
nemovitostí. 

 

 První věc, kterou by měl starosta při 
povodních vědět je – kolik má lidí a 
domů v záplavovém území a jak se 
o ně postará, co pro ně může 
udělat, ale taky co nedokáže a co 
nedokáže nikdo –lidi to musí vědět. 

Předpovědní povodňová služba 
Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům, 
popřípadě dalším účastníkům ochrany před povodněmi, výstražné 
informace, další informace a předpovědi o: 
• nebezpečí vzniku povodně 
• vzniku povodně 
• dalším nebezpečném vývoji povodně 
• hydrometeorologických prvcích (srážky, vodní stavy, průtoky) 
Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci 
se správci povodí.  

7 

V ČHMÚ zajišťují předpovědní povodňovou službu sjednocená 
pracoviště meteorologických a hydrologických předpovědí a to 
Centrální předpovědní pracoviště (CPP ) v Praze a šest regionálních 
předpovědních pracovišť (RPP ) na pobočkách ústavu. 
 
Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, 
která je začleněna do tzv. Systému integrované výstražné 
služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny druhy 
nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy 
nejen pro povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a 
námraza, bouřky a dešťové srážky.  

8 
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Vydávají se dva druhy výstražných informací: 
1. Předpovědní výstražné informace (PVI) se vydávají, jestliže se 
očekává výskyt některého nebezpečného jevu nebo se takový 
jev vyskytl a je předpoklad jeho dalšího trvání. Rozlišují se tři stupně 
nebezpečnosti jevu, které jsou v grafickém výstupu na 
portálu ČHMÚ vyjadřovány barevně: 
• žádné nebezpečí - zelená 
• nízký stupeň nebezpečí – žlutá     1. SPA, BDĚLOST (zelená) 
• vysoký stupeň nebezpečí – oranžová   2. SPA, POHOTOVOST (žlutá) 
• extrémní stupeň nebezpečí – červená  3. SPA, OHROŽENÍ (červená) 
POZOR nebezpečnost jevu, není barevně to samé jako SPA 

9 

2. Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ) je vydána 
operativně při výskytu hydrometeorologických jevů s extrémním 
stupněm nebezpečí, jako jsou extrémní trvalé nebo přívalové srážky, 
vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Ve většině případů 
se jedná o velmi rychlý lokální vývoj meteorologických konvektivních 
jevů s následnými doprovodnými jevy. 
Při povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných 
limitů 3. SP A v jednom nebo více hlásných profilech kategorie 
A nebo B v ucelené oblasti (nikoli při překročení pro každý jednotlivý 
hlásný profil), případně při bezprostředně očekávaném překročení 
limitu 3. SPA. IVNJ se vydává také při zjištění stavu odpovídajícímu 
extrémní povodni, který je na většině hlásných profilů nastaven tak, 
že odpovídá 50letému průtoku. 

10 

IVNJ při výskytu nebezpečných meteorologických jevů může vydávat 
meteorolog na CPP nebo RPP . IVNJ pro nebezpečné povodňové 
jevy vydává meteorolog vždy po konzultaci s hydrologem, případně 
vydává IVNJ přímo hydrolog. 
 
Zde začíná zakopaný pes pro Předpovědní povodňovou službu výše 
uvedené definice se především týkají ORP, Krajů, ČHMÚ a správců 
toků. 
Obcí, které jsou na „drobných, malých“ vodních tocích kde je jeden 
Doplňkový hlásný profil kategorie B (vodočetná lať, ručně čtená) a na 
dolním toku je Základní hlásný profil kategorie A se toto netýká. Jako 
vzor jsem vybral vodní tok Výrovka 
 11 12 

13 

Doubravčany B 

Plaňany A A-Plaňany 21,5 ř.km 
B-Doubravčany 37,7 ř.km 
16,2 ř.km mezi A - B 

14 
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Jako vzor na „úseku Výrovky“:  
Doubravčany – Plaňany na 16,2 ř.km se nachází celkem 6 obcí 
Doubravčany (patří pod PK Zásmuky) – Toušice – Kouřim – Klášterní Skalice – 
Zalešany (patří pod PK Miškovice) – Plaňany 
Vzájemná informovanost mezi obcemi je věcí Hlásné povodňové služby, která musí 
být definována a ušita na míru a je hlavní velmi důležitou věcí Povodňového plánu u 
všech 6 obcí. 
Pro včasné nastartování Hlásné povodňové služby u obcí je informace, že byla 
vydána Předpovědní výstražná informace (PVI) a to je cesta v následujícím 
schématu mezi KOPIS HZS a OBEC. 
Není stanovena časová norma pro předání PVI mezi CPP a OBEC, čas by měl být do 
30 minut. To se musí cvičit trénovat, zde hrozí nebezpečí z prodlení. Odpovědnost 
je na ČHMÚ a HZS ČR o tuto službu si musí obce říci. 
První co by si měly obce zkontrolovat je zda tato funkce při Přívalových povodních 
bude fungovat. Dále jak bude fungovat Hlídková povodňová služba obcí a jak jsou 
si obce předávat informace v rámci Hlásné povodňové služby. 

22 

OPIS GŘ HZS

KOPIS HZS

CPP 
ČHMÚ

KRAJ ORP

OBEC

OBEC

OBEC

OBEC

VHD 
POVODÍ

Schéma přenosu výstražných informací (PVI, IVNJ),
které vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace 
postoupení informace obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP
oznámení o vydání informace od HZS (určeným obcím podle povodňového plánu)

MŽPPrezentace na WEB
§ 72 
Povodňové prohlídky 
1) Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech 

a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v 
těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně 
nebo její škodlivé následky. 

2) Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle 
povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.  

   Povodňové prohlídky  provádějí obce, ORP povodňové prohlídky organizují. 
3) Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat 

vlastníky       pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění 
předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů 
nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené 
lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím. 

 24 

25  26 

f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a 
hlídkovou službu, zabezpečují varování 
právnických a fyzických osob v územním obvodu 
obce s využitím jednotného systému varování, 
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně 
povodňové orgány sousedních obcí a povodňový 
orgán obce s rozšířenou působností, 
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity 
v rámci územní působnosti, 

zákon č. 254/2001 Sb. § 78  
Povodňové orgány obcí odst. 3 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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§ 79 
Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností 
(2) Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých 
územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před 
povodněmi. 
e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových 
orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi. 
 

Jsou-li prováděny školení a výcviky formálně tzv. pro čárku potom se nelze 
spolehnout na schopnost, že povodňové orgány obcí a ORP jsou schopny při 
povodních obstát. Sama povodeň je to co stimuluje zájem obcí a ORP se 
Povodňovou službu naučit. 
Vždy je vidět významný rozdíl mezi obcemi „před povodní“ a „po povodni“. 
 27 

Stát by měl připravit opravdu praktická školení a výcviky pro povodňové 
orgány obcí, např. v Kanadě je každý rok povinný týden „krizové připravenosti“ 
pro každý management obce. Odvezou je na týden do výcvikové zařízení a tam 
je cvičí a cvičí, a potom hodnotí a pokud obstojí, dostanou Certifikát o 
způsobilosti k řízení např. povodní. 
Pokud manegement obce nemá patřičný Certifikát jsou např. vyšší pojistky na 
povodňové nebezpečí apod. 
Nelze bez patřičného proškolení a výcviku navalit na starostu odpovědnost 
např. za povodně. 

28 

Průběh povodně  
VD Mlýnice 2010 

 
 

Zdroje pro prezentaci 

• část z článku Záplavy v severních Čechách - Stoleté výročí rekordu a stavba přehrad       v povodí Nisy  
Miloslav Nevrlý    http://www.vesmir.cz/clanky/autor/id/1578  

• suché letecké fotografie 16. června 2006 zdroj:  Ing. Jan Papež fa KOORDINACE 
• mokré pozemní fotografie 7. srpna 2010 zdroj:  Obecní úřad Nová Ves 
• mokré letecké fotografie 10. srpna 2010 zdroj:  Ing. Jan Papež fa KOORDINACE 
• grafy z průběhu povodně (stavy a průtoky) Zprávy z povodní 2002, 2010 Povodí Labe, s.p. 
  

 

Povodeň červenec 1897 

Vzhledem k hornaté povaze a úhrnu dešťových i sněhových srážek jsou 
povodně v oblasti Jizerských hor častým jevem. Z historického hlediska 
byly největší povodně zaznamenány v letech 1846, 1897, 1953, 2002, 
2005 a 2010.  
Z dostupných dat vyplývá, že nejničivější povodeň byla zaznamenána 
29. 7. 1897, kdy na území Jizerských hor (Nová louka) během 24h 
spadlo 345mm srážek, zahynulo 120 lidí a vznikly rovněž obrovské 
materiální škody.  

V souvislosti s touto povodní došlo k přijetí ochranných opatření, při nichž 
bylo vybudováno 5 přehrad (z původně navrhovaných 6).  
Kapacita přehrad činí 6,5mil m3 pro projektované území v roce 1897 však byly 
srážky za jediný den cca 25mil m3 z čehož je jasně patrné, že přehrady 
nemohly být schopné dané množství vody pojmout a slouží tedy jen jako 
obrana proti běžným povodním. 
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Srážky Jizerské hory 6.8.- 9.8.2010 
Nejvydatnější srážky s nejvýraznějším dopadem na průtoky vodních toků 
zasáhly oblast 
Jizerských hor a to zejména jejich severní návětrné svahy. První srážky se 
objevily v pátek 
6.8. v odpoledních hodinách, pokračovaly během večera a krátce po půlnoci 
výrazně zesílily. 
Kupř. na stanici Olivetská hora byl v době 1:00 – 4:00 naměřen celkový úhrn 
102 mm srážek. 
Intenzita srážek v ranních hodinách poklesla. V dopoledních hodinách srážky 
zesílily a jejich intenzita dosáhla mimořádné úrovně.  

Srážky Jizerské hory 6.8.- 8.8.2010 
Hodinové úhrny přesáhly 50 mm na stanicích Hejnice 
(57,6 mm) a VD Fojtka (50,6 mm).  
V době 8:00 – 11:00 byl na stanici Hejnice naměřen srážkový úhrn 106,5mm, 
na VD Mlýnice 95,7 mm.  
Za 24 hodin v době 6.8. 18:00 – 7.8. 18:00 byl na stanici Olivetská hora 
naměřen úhrn 274,7 mm a na VD Fojtka 269,1 mm. 
Srážky nižší intenzity pokračovaly ještě v sobotu 7.8. celé odpoledne a zvolna 
ustávaly až ve večerních hodinách. V neděli 8.8. se vyskytly již pouze slabé 
srážky. 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Oznámení o skutečnostech nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán trestný čin  
 

                                                                                     Okresní státní zastupitelství 
                                                                                      U Soudu 345/1,  
                                                                                      46001 Liberec II - Nové Město  
                                                                                          V Liberci dne 1. září 2010 
Věc:  
Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin  
Ve smyslu § l58 odst 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“), podávám tímto trestní  
oznámení na neznámého pachatele – pracovníka Povodí Labe a.s.pro okolnosti 
nasvědčující tomu, že byly spáchány trestné činy  : 

76 

obecné ohrožení, § 293 Poškození a ohrožení životního prostředí, spáchání 
škody z nedbalosti, , , 
                                                       O d ů v o d n ě n í: 
Dne 7. srpna proběhla obcemi Nová Ves, Chrastava a dalšími obcemi 
povodňová vlna, která nemá obdoby. Hladina říčky Jeřice se zvedla o 450 cm a 
způsobila škody, které se dnes odhadují na 5 miliard korun. 
Ve smyslu § l58 odst 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“), podávám tímto trestní 
Ani dramatické povodně v roce 2002 nezpůsobily takové škody – a voda se na 
úrovni areálu firmy ENROLL CZ v Nové Vsi dostala nejvýš 50 cm pod okraj 
koryta říčky, a to i přesto, že pršelo nepřetržitě přes dva týdny. 
 

77 

Povodeň dne 7. srpna 2010 proběhla ve dvou vlnách 
1. vlna – začala odpouštěním přehrady Mlýnice v Nové Vsi v 04,00 hod., 
Přestože nijak dramaticky nepršelo – ani tak dlouho – bylo nutné Mlýnici 
odpouštět, a to tak, že se voda vylila1 metr nad úroveň povodně v roce 2002. 
V kancelářích firmy ENROLL CZ byly cca 2 cm vody, sklady byly zaplaveny cca 
10 cm – díky tomu, že zboží bylo skladováno na paletách – k žádným 
dramatickým škodám nedošlo. 
V areálu v ulici Frýdlantská 160, Horní Chrastava (bývalá STS Chrastava), kde 
sídlí několik firem TERIER s.r.o., Kovoobrábění Jan Procházka, www.ballet s.r.o., 
ALFRETON s.r.o., v té době ještě žádné škody nebyly.  
Poté voda pomalu opadala, takže jsme se všichni, kdo byli soustředění okolo 
řeky, domnívali, že vše skončilo. 
 

78 

2. vlna přišla přibližně v 11,00hod. – odpouštěním Mlýnice i přehrady Fojtka se 
hladina zvedla o celkových 450 cm a způsobila katastrofální škody. ( viz. 
Přiložené video )  
Když jsme se pokoušeli projet Chrastavou – již jsme byli odříznuti záplavovou 
vlnou. Při rozhovoru s některými hasiči jsme se dověděli velmi znepokojivou 
informaci o tom, co vlastně způsobilo tak katastrofální záplavu. 
Dle jejich tvrzení celou situaci zavinili pracovníci Povodí Labe a.s. 
V rámci kontroly obou přehrad tyto vypustili – provedli kontrolu konstrukce 
hrází u dna atd. . .  a v rámci zátěžového testu pak obě přehrady nechali 
napustit až po okraj. 
Tragickou chybou bylo, že si pracovníci Povodí Labe nezkontrolovali 
předpověď počasí – a ač byly přívalové deště v naší oblasti avizovány, 
naplnili obě přehrady po okraj. Jejich retenční schopnost tak klesla na nulu.  

79 

Tím byl TOTÁLNĚ eliminován důvod, kvůli kterému byly obě počátkem 20. 
století postaveny: tedy aby zadržovaly přívalové vody z prudkých dešťů a 
zabránily značným škodám na životech a majetku.  
Z grafů hladin řeky Jeřice i Albrechtického potoka a jejich průtoků, je jasně 
patrné, že hladiny obou nestouply z důvodu srážek a pokud ano, tak nijak 
dramaticky, stouply až po vypuštění obou přehrad. Přehrady nebyly 
odpouštěny ani během dne 6. 8. 2010, kdy už byla známa přesná 
meteorologická předpověď, ani v předchozích dnech. Jaký byl volný zásobní 
a retenční objem těchto přehrad? Když po několika hodinách deště, bylo 
nutné je odpouštět tímto způsobem a tím vytvořit povodňovou vlnu, která 
měla takovou sílu, že smetla vše, co jí stálo v cestě. Voda měla tak ničivou 
sílu ne proto, že se zvedla hladina říčky Jeřice – ale protože byly odpouštěny 
obě přehrady a voda tak byla pod obrovským tlakem. 
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V průběhu záplavové vlny byly zničeny rodinné domy, mosty, silnice. 
Lidi přišli o své domovy, některé firmy jsou totálně odříznuté od okolního 
světa – není možné se do nich dostat. Následky se budou odstraňovat roky. 
Firmě ENROLL CZ vznikly škody za více než 2 miliony korun, výrobní areál 
v ulici Frýdlantská 160 v Chrastavě byl totálně odříznut od světa, takže se 
firmy TERIER s.r.o., Kovoobrábění Jan Procházka, www.ballet s.r.o., ALFRETON 
s.r.o., se nemohly dostat do areálu, ne kvůli vodě, ta opadla krátce po té, co 
přestala do řek proudit voda z přehrad, ale proto, že voda strhla celou 
komunikaci. Existence těchto firem, je zásadním způsobem ohrožena. Firmy 
jsou stále bez dodávek elektrické energie. Také těmto firmám vznikly 
milionové škody. 
Požádal jsem svého známého novináře z MF, jestli by něco na Povodí Labe 
nemohl zjistit, jenže vedoucí pracovníci Povodí Labe odmítají sdělit jakékoliv 
informace. 
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Protože je reálný předpoklad, že k uvedeným škodám došlo nedbalým 
přístupem, či porušením technických požadavků na správu přehrad 
pracovníky firmy Povodí Labe a.s. - žádáme, aby všechny okolnosti a 
případná pochybení konkrétních osob byly řádně vyšetřeny. 
Za poškozené firmy a osoby:  
………………………… 
ENROLL CZ spol. s r.o. 
Aleš Svoboda – ředitel 
  
…………………………                                                                 …………………………. 
Jan Procházka                                                                          Terier s.r.o. 
                                                                                       Ing. Oto Pokorný – jednatel 
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 ………………………….                                                                 ………………………….. 
www. Ballet s.r.o.                                                                             ALFRETON s.r.o. 
Pavel Stupka – jednatel                                                                     Renata 
Paldusová – jednatelka 
   
  
........................................................... 
Zázvorka Zdeněk a Dagmar Masicová 
firma STORNEX  
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Trestní oznámení Botič, VD Hostivař Praha 10.  
Povodeň 2013 
Vzhledem k tomu, že dokumentace není uvolněna pro veřejné použití, přečtu 
některé důležité věci obecné povahy. 
 
Děkuji za pozornost. 
 

Děkuji za pozornost. 
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„Prevence a zmírňování následků živelních 
a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí„

TB010MMR027

Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Řešitel: RNDr. Pavel Novák, Ph.D.

2013 – 2015

Zadavatel: Technologická agentura České republiky

Program:  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích pro potřeby státní správy „BETA“

Účastníci projektu:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
- příjemce

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
- subdodávka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo pro místní rozvoj
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4.3 Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působností obcí

4.3 Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom 
ve vztahu k působností obcí
RNDr. Pavel Novák, Ph.D. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 

• vedoucí výzkumný a vývojový pracovník Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

• člen vědecké rady Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy



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.

Certifikovaná metodika 

Certifikovaná metodika určená starostům obcí

A ÚVOD
B TEORETICKÉ MINIMUM K PŘÍVALOVÝM POVODNÍM
C METODIKAHODNOCENÍ 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

Katalogové listy 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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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
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4.3 Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působností obcí



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

Děkujeme za pozornost

novak.pavel@vumop.cz

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Blok Dotační podpora pro obce od ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství

Blok 
Dotační podpora pro obce od ministerstva 

životního prostředí a ministerstva zemědělství



Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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5.1 Dotační podpora samospráv – adaptační opatření k podpoře 
ekologické stability krajiny
Ing. Linda Franková 

Ministerstvo životního prostředí ČR
 

• vedoucí oddělení programů a zástupkyně ředitele odboru obecné ochrany přírody a krajiny

• pracovala v Agentuře ochrany přírody a krajiny v oddělení péče o vodní ekosystémy

• zaměřuje se na dotační programy v oblasti ochrany přírody a krajiny a problematiku vody v krajině



 
Dotační podpora samospráv  

adaptační opatření k podpoře ekologické stability krajiny 

 
 

Konference  
Sucho a povodně – dvě strany jedné mince 

Benešov, 4. 3. 2016 

  
Linda Franková 

odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP 

Dotační programy  
v ochraně přírody a krajiny 

 Národní (státní rozpočet)    
 Program péče o krajinu 
 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny  
 Národní program Životní prostředí 

 
 Evropské (evropské fondy) 
 Operační program Životní prostředí 2014-2020 

   

Operační program Životní prostředí 
2014 – 2020  

 Prioritní oblast 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

 4.1 Zajistit příznivý stav předmětů ochrany 

národně významných chráněných území   

 4.2 Posílit biodiverzitu 

 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 Finanční alokace – 9,5 mld. Kč (13 % rozpočtu OPŽP) 

 Žadatelé: široký okruh žadatelů s výjimkou fyzických 
osob (a pozemkových úřadů => PRV) 

 Administrace OPŽP PO 4: Agentura ochrany přírody a 
krajiny/Státní fond životního prostředí 

 Podání žádostí: prostřednictvím MS2014+ 
 Příjem žádostí: dle vyhlášených výzev na www.opzp.cz 
 Forma a výše podpory: u vybraných opatření dotace až 

do výše 100%, min. výše dotace 250 tis. Kč  
 Pravidla pro žadatele a příjemce (opatření, způsobilé 

výdaje, přijatelnost projektů, doklady k žádostí ad.) 
 www.opzp.cz 

 

SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětů 
ochrany národně významných 

chráněných území 
   Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality 

soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění 
či zlepšení stavu předmětů ochrany).  
 Implementace soustavy Natura 2000 
 Plánování péče o chráněná území národního 

významu (NP, CHKO, NPP, NPR, Natura 2000) 
 Zajištění péče o území národního významu 
 (péče o bezlesí, lesní společenstva, vodní 

útvary a mokřadní biotopy, nelesní zeleň, likvidace 
invazních druhů, péče o neživou přírodu, 
návštěvnická infrastruktura – chodníky, lávky, 
naučné stezky, návštěvnická střediska ad.) 

Národní 
přírodní 
rezervace 

Bohdanečský 
rybník 
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SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

 Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i 
urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy, 

 Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, 
(např. rašeliniště, hnízdiště, naučné stezky v PR a PP) 

 Prevence šíření a omezování výskytu invazních 
druhů (sečení, výřez, odchyt…) – Černé seznamy 
invazních druhů (43) 

 Předcházení, minimalizace a náprava škod 
způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů 
na majetku (s výjimkou rybožravým predátorů – OP 
Rybářství). 

 

SC 4.3 Posílit přirozené funkce 
krajiny 

 Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a 
suchozemské živočichy a opatření k omezování 
úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické 
infrastruktury 

 Revitalizace a podpora samovolné renaturace 
vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

 
  

 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti 
krajinných prvků a struktur (prvky ÚSES, plány 
ÚSES, výsadby mimo les, tůně, mokřady, rybníky) 

 Zlepšování druhové, věkové a prostorové 
struktury lesů  

 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z 
komplexních studií cílených na zpomalení povrchového 
odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na 
změnu klimatu 

 
 

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v 
sídlech   

 Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků 
sídelní zeleně 
 Založení či obnova veřejné zeleně (paky, zahrady, 

sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky…) 
 vč. vodních prvků (tůně, mokřady, jezírka, průlehy, 

ramena, zasakování srážkových vod) max. do 10%  
 vč. Studie sídelní zeleně (jako součást realizace 

zeleně) 
 Zastavěná území 
 Obce nad 500 obyvatel      

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Výše podpory 

 min. 250 tis. Kč bez DPH 
 100% - zakládání ÚSES, revitalizace vodních toků a rybí 

přechody dle plánů dílčích povodí, Natura 2000 pro 
kraje, opatření v ZCHÚ pro resortní organizace MŽP 

 80% - krajinné provky, revitalizace vodních toků mimo 
VH plány 

 75% - opatření v lesích, protierozní ochrana 
 60% - sídelní zeleň 
 50% - obnova malých vodních nádrží 
 ostatní opatření 85% 

Způsobilé výdaje 

• nákup nemovitosti – max. 10% z realizačních výdajů 
• vyvolané investice v souvislosti s projektem  

 
• projektová příprava  

(PD, studie, žádost, řízení projektu) 
• autorský dozor 
• technický dozor investora 

 

6 – 10% 
dle výše 
realizačních 
výdajů 

Hodnocení projektů 

 Ekologická kritéria  
(přínos pro naplnění cíle OPŽP, lokalizace, návaznost…) 
 Technická kritéria  
(náklady, kvalita zpracování záměru, návaznost…) 
 AOPK ČR 

 
 Rozhodnutí o poskytnutí dotace => SFŽP 
 

 

Plánované výzvy 2016 

 SC 4.1 a SC 4.2 – 30.3.-31.5. 2016 
 SC 4.3 a SC 4.4 – 30.3.-31.5.; 15.8.-17.10. 
 
 probíhající kontinuální výzva – rybí přechody, 

revitalizace vodních toků dle VH plánů 
 plánovaná kontinuální výzva – Zpracování plánů ÚSES 
 

 
Národní program Životní prostředí 

 
 Prioritní oblast 4: Příroda a krajina 

 Výkupy pozemků vodních toků a niv (revitalizace a 
renaturace) – nad rámec OPŽP 

 Žadatelé: obce, LČR, s.p. Povodí 
 Administrace podprogramu: SFŽP 
 Sběrná místa žádostí: regionální pracoviště SFŽP 
 Příjem žádostí: po vyhlášení výzvy na webu 

www.sfzp.cz (plán 10/2016) 
 Forma a výše podpory: dotace až do výše 100%, 

max. 0,5 mil. Kč na projekt 
 Alokace 2016:  30 mil. Kč 
 Směrnice MŽP č. 6/2009 

 Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a 
obcích 
 Sídelní zeleň vč. přírodě blízkých vodních prvků  (tůně, 

jezírka, mokřady) a realizace opatření pro volně žijící 
živočichy v sídlech (pro hnízdění ptáků, plazů aj.) 

 Žadatelé: obce 
 Administrace podprogramu: SFŽP 
 Sběrná místa žádostí: regionální pracoviště SFŽP 
 Příjem žádostí: po vyhlášení výzvy na webu www.sfzp.cz 

(plán 7/2016) 
 Forma a výše podpory: dotace až do výše 100% (obce 

nad 500 obyv. max. 250 tis. Kč na projekt, obce do 500 
obyv. max. 5 mil. Kč na projekt - vymezení vůči OPŽP) 

 Alokace 2016:  20 mil. Kč 
 Směrnice MŽP č. 6/2009 
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Program péče o krajinu - PPK 

 
 

PPK B  
Zlepšování dochovaného přírodního a 

krajinného prostředí 
 
 B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a 

biotopy druhů uvedených v červených seznamech ve 
volné krajině. 
 Kosení 
 Pastva 
 Likvidace náletu 
 Mokřady 
 Tůně 
 Bariéry pro obojživelníky 
 Likvidace invazních druhů rostlin a živočichů 

 B.2 Péče o krajinné prvky 
 Péče o významné krajinné prvky a ÚSES 
 Péče o památné stromy, jejich skupiny a stromořadí 
 Výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci 

(liniové, skupinové výsadby, remízy) (s výjimkou 
stromořadí u silnic a železnic) 

 Vytváření drobných přírodních prvků v krajině (meze, 
mokřady, tůně…) 

 
 Žadatelé: fyzické, právnické osoby a organizační složky 

státu s právním vztahem k pozemkům, na nichž má být 
opatření realizováno (nebo na základě pověření) 

 

 

 
 

 
 Administrace podprogramu: Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR 
 Sběrná místa žádostí: regionální pracoviště AOPK ČR 
 Příjem žádostí: každoročně po vyhlášení výzvy na webu 

MŽP a AOPK ČR (1. výzva do konce února, 2. výzva do 
konce června) 

 Forma a výše podpory: prostředky neinvestičního 
charakteru na opatření realizovaná v daném roce (nelze 
víceleté akce), dotace až do výše 100% 

 Alokace podrogramu: 25 mil. ročně 
 Směrnice MŽP č. 1/2015 
 www.mzp.cz 
 www.dotace.nature.cz 
 

 

 PPK A - Podprogram pro 
naplňování opatření 
vyplývajících ze zákona č. 
114/1992 Sb. a 
souvisejících předpisů a ze 
schválených plánů péče pro 
zvláště chráněná území a 
jejich ochranná pásma, 
včetně navrhovaných. 
 

 
 

PPK A / PPK C 

 PPK C - Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené 
a handicapované živočichy 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Podpora obnovy přirozených 

funkcí krajiny – POPFK 
 
 

Podprogram 115 164 

 
 Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 

na vodní ekosystémy  
 Revitalizace vodních toků a niv 
 Migrační prostupnost vodních toků 
 Obnova nebo tvorba mokřadů a tůní 
 Obnova vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s 

cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory 
biodiverzity 

 

Podprogram 115 165  

 Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické 
změny na nelesní ekosystémy 
 Kosení, pastva, likvidace náletu 
 Výsadby nelesní zeleně 
 likvidace invazních druhů 

Podprogram 115 166 

 Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny 
na lesní ekosystémy 
 Dosadby a podsadby stanovištně odpovídajících dřevin 
 likvidace invazních druhů 
 bezpečného ponechání dřevní hmoty, 
 ponechání výstavků stanovištně původních dřevin 
 zpracování lesních hospodářských plánů - nepasečné 

hospodaření (národní parky) 
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 Žadatelé: fyzické a právnické osoby s právním vztahem k 
pozemkům na nichž má být opatření realizováno (nebo na 
základě pověření)  

 Administrace podprogramu: Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR/MŽP 

 Sběrná místa žádostí: regionální pracoviště AOPK ČR 
 Příjem žádostí: stavební akce průběžně/nestavební 1.3. 

– 30.9. aktuálního roku /lze i víceleté akce)  
 Forma a výše podpory: dotace až do výše 100%, max. 

výše dotace 250 tis. Kč (u vodních ekosystémů max. 1 
mil. Kč) 

 Alokace podrogramů: 30 mil. ročně 
 Směrnice MŽP č. 6/2009 
 www.dotace.nature.cz 

 

Další podprogramy POPFK 

 Podprogram 115 162 - Zajištění povinností orgánů 
ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím 
a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany 
ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

 Podprogram 115 163  - Realizace a příprava 
záchranných programů a programů péče o zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů 

 Podprogram 115 167  - Zajištění podkladových 
materiálů pro zlepšování přírodního prostředí a 
monitoring krajinotvorných programů 

Blanice 
záchranný 
program - 
perlorodka 
říční 

Děkuji za pozornost 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, IČ: 00164801 
www.opzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 1 

Operační program Životní prostředí  
2014 – 2020 

 
konference Sucho a povodně - dvě strany jedné mince 

4. března 2016, Institut pro veřejnou správu Praha, Benešov 

 
 
 

 
Ing. Lenka Čermáková 

Odbor ochrany vod 
Ministerstvo životního prostředí 

 E-mail: lenka.cermakova@mzp.cz 
 
 

 

 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, IČ: 00164801 
www.opzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 

 
 Hlavním cílem OPŽP 2014 - 2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí 

pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, 
eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a 
zmírňování dopadů změny klimatu. 

 
 alokace z fondů EU - Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond 

soudržnosti (FS) 
 
 Celková alokace 70,76 mld. Kč 

 
 

 
2 

 
Operační program Životní prostředí  

2014 - 2020 
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5.2 Operační program Životní prostředí 2014-2020

5.2 Operační program Životní prostředí 2014-2020
Ing. Lenka Čermáková 

Ministerstvo životního prostředí ČR
 

• pracuje v oddělení ochrany před povodněmi ministerstva životního prostředí

• má rozsáhlé zkušenosti ze soukromých projekčních firem, kde projektovala vodovody, kanalizace, úpravy toků aj .

• spolupracovala na Mezinárodním plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

• v současnosti se zabývá čerpáním dotací z evropských fondů na podporu protipovodňových opatření



Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, IČ: 00164801 
www.opzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 

Operační program Životní prostředí  
2014 - 2020 

3 

Prioritní osa 1 – Voda 

Prioritní osa 2 – Kvalita ovzduší   

Prioritní osa 3 – Zpracování odpadu  

Prioritní osa 4 – Ochrana přírody 

Prioritní osa 5 – Energetické úspory 

Prioritní osa 6 – Technická pomoc 
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Alokace v rámci prioritních os 
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Kdo může žádat o podporu? 
 Podpora na ekologické projekty je otevřena širokému spektru žadatelů.  

 
 Program je otevřen: 

 obcím a městům,  
 organizacím státní správy a samosprávy,  
 výzkumným a vědeckým ústavům,  
 fyzickým osobám podnikajícím, 
 neziskovým organizacím.  

 
 Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o podporu a podrobnější 

informace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014-2020 (zveřejněných na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty).  
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Výše podpory 

 Podpora může dosahovat až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt 
(výjimečně i 100 % u některých opatření na ochranu přírody).  

 
 U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. 

 
 Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou 

být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.  
 

 Podpora je poskytována příjemcům v CZK a to bezhotovostně.  
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Specifické cíle 
 1.1 Snížit množství vypouštěného 

znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a vnos 
znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod 
 

 1.2 Zajistit dodávky pitné vody 
v odpovídající jakosti a množství 
 

 1.3 Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu 
 

 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření 
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Alokace specifických cílů 

 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod 
 

 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti 
a množství 
 

 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 

 
 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Aktuální stav, problémy, příčiny 
 Vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů! 

 Ne všechny ČOV plní požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod! 

 Přetrvávají problémy s eutrofizací povrchových vod! 

 Vodní režim krajiny je ovlivněn: 

 Technickými úpravami vodních toků! 

 Nevhodným obhospodařováním zemědělské půdy! 

 Nárůstem zastavěných ploch! 
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Hlavní očekávané efekty 

 350 km nově vybudovaných kanalizací 

 60 000 obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod 

 150 000 obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou 

 400 km toků řešených v souvislosti s protipovodňovou ochranou 

 64 000 m3 retardované dešťové vody 

 80 000 obyvatel chráněných proti povodním 

 400 obcí s digitálním povodňovým plánem 

 32 ha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit 
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SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 
podzemních vod 

Cílem je snížení znečištění 
podzemních a povrchových vod 

z komunálních bodových 
zdrojů. 
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SC 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a 
vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 
vod 

 Typy podporovaných aktivit: 
 

 Výstavba kanalizace za předpokladu 
existence vyhovující čistírny odpadních 
vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za 
předpokladu související stavby, 
modernizace a intenzifikace čistírny 
odpadních vod včetně decentralizovaných  
řešení likvidace odpadních vod 
 

 Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV 
 

 Odstraňování příčin nadměrného zatížení 
povrchových vod živinami 
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SC 1.2 – Zajistit dodávky pitné 
vody v odpovídající jakosti a 
množství 

Cílem je zajištění ochrany 
vodních zdrojů a zamezení 

vnosu znečišťujících látek do 
zdrojů pro pitné účely. 
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SC 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 
množství 

 Typy podporovaných aktivit: 
 

 Výstavba a modernizace úpraven vody a 
zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně 
výstavby a modernizace systémů pro 
ochranu zdrojů pitné vody v jejich 
bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné 
potřebě 
 

 Výstavba a dostavba přivaděčů a 
rozvodných sítí pitné vody včetně 
souvisejících objektů sloužících veřejné 
potřebě 
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SC 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu 
intravilánu 

Poldr pod Borkem 2, Rychnov nad Kněžnou 

Cílem je omezit riziko 
nepříznivých účinků spojených s 
povodněmi, zejména na lidské 

zdraví a na život, životní 
prostředí, kulturní dědictví, 

hospodářskou činnost a 
infrastrukturu 
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SC 1.3, aktivita 1.3.1 - Zprůtočnění nebo zvýšení 
retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 
zlepšení přirozených rozlivů 

 Typy podporovaných projektů: 
 
 Realizace opatření podporující přirozený 

tlumivý rozliv povodní v nivách 
  
 Zvýšení kapacity koryta, úpravy 

nevhodného opevnění 
 
 Zvýšení členitosti koryta, tvorba mokřin 

a tůní 
 
 Umožnění povodňových rozlivů do 

nivních ploch 

Revitalizace Bořeňovického potoka, Benešov 
Vytvoření nového, přírodě blízkého koryta potoka v délce cca 340,5 m 
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SC 1.3, aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizací do toků 

 Typy podporovaných projektů: 
 
 Plošná povrchová vsakovací a retenční 

zařízení doplněná zelení 
 
 Podzemní vsakovací a retenční prostory 

vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty 
 
 Vsakovací šachty 
 
 Podzemní retenční nádrže s regulací 

odtoku 

Zasakovací průlehy pro povrchové vsakování v Berlíně, SRN 
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SC 1.3, aktivita 1.3.3 – Obnova, výstavba a rekonstrukce, 
případně modernizace vodních děl sloužící povodňové 
ochraně 

 Typy podporovaných projektů: 
 
 Výstavba ochranných nádrží 

 
 Vybudování nebo rekonstrukce 

bezpečnostních přelivů vodních nádrží 

Suchá nádrž s mokřadním společenstvem 
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SC 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření 

Studie odtokových poměrů, Hovorčický potok 

Cílem je omezit riziko 
nepříznivých účinků spojených s 
povodněmi, zejména na lidské 

zdraví a na život, životní 
prostředí, kulturní dědictví, 

hospodářskou činnost a 
infrastrukturu 
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SC 1.4, aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření 

 Typy podporovaných projektů: 
 
 Zpracování podkladů pro stanovení 

záplavových území a map povodňového 
ohrožení 
 

 Zpracování podkladů pro vymezení 
území orhženého zvláštní povodní 
 

 Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových 
opatření 

Návrh poldru 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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SC 1.4, aktivita 1.4.2 – Budování, rozšíření a zkvalitnění 
varovných, hlásných, předpovědních a výstražných 
systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány 

 Typy podporovaných projektů: 
 
 Budování a modernizace systému 

předpovědní povodňové služby včetně 
budování a modernizace měřících stanic 
 

 Budování a rozšíření varovných a 
výstražných systémů v rámci hlásné 
povodňové služby na státní úrovni, 
tvorba digitálních povodňových plánů 
včetně naplňování sdílených databází 
POVIS 
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SC 1.4, aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, 
hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální 
úrovni, digitální povodňové plány 

 Typy podporovaných projektů: 
 
 Budování a modernizace systému 

předpovědní povodňové služby včetně 
budování a modernizace měřících stanic 
 

 Budování a rozšíření varovných a 
výstražných systémů v rámci hlásné 
povodňové služby na regionální a místní 
úrovni, tvorba digitálních povodňových 
plánů včetně naplňování sdílených 
databází POVIS 
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probíhající výzvy 

 SC 1.3: 1. 3. – 31. 5. 2016 
 

 SC 1.4: 1. 3. – 31. 5. 2016 
 
 

 Plánované dle harmonogramu výzev www.opzp.cz 
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 Žádosti se podávají výhradně elektronicky - IS KP14+ (součástí 
jednotného monitorovacího systému MS2014+), realizuje MMR – 
slouží k podání i administraci žádosti 

 
 Přístup z webových stránek OPŽP - www.opzp.cz 

24 

OPŽP 2014 – 2020 – Systém podávání 
žádostí 
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• Pro více informací:  
 

www.opzp.cz 
 

Zelená linka pro žadatele 
tel. 800 260 500 

(provoz od pondělí do pátku - 7:30 až 16:00) 

 
dotazy@sfzp.cz 
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Národní program  
Životní prostředí 
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NP ŽP 










NP ŽP: PO 1 Voda 





NP ŽP: PO 1 Voda - výzva 






Zelená linka pro žadatele tel. 800 260 500 
(provoz od pondělí do pátku - 7:30 až 16:00) 

dotazy@sfzp.cz 

Děkuji  
za pozornost! 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Možnosti podpor PRV při 
zlepšení hospodaření s 

vodou v krajině 
Ing. Marie Perglerová 

Odbor environmentálních podpor PRV 

Společná zemědělská politika  

SZP 
I. pilíř 
• Zaměřen i na 

environmentální funkce 
(greening) 

• Cross compliance 

II. pilíř 
• Efektivněji zaměřen na 

aspekty životního prostředí 
• podpora při řešení 

problematiky vláhové bilance 
v zemědělské krajině    
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5.3 Možnosti podpor PRV při zlepšení hospodaření s vodou v krajině

5.3 Možnosti podpor PRV při zlepšení hospodaření s vodou v krajině
Ing. Marie Perglerová 

Ministerstvo zemědělství ČR
 

• pracuje v oddělení strategie environmentálních podpor Programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství 

• v rámci předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 se účastnila vyjednávacího procesu nového vymezení Méně příz-
nivých oblastí (LFA)



• Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky  

• zemědělci, kteří mají nárok na platbu v režimu základní platby musí 
dodržovat na obhospodařované půdě, na níž lze poskytnout podporu, 
zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening). 
 

3 složky greeningu: 
A. diverzifikace plodin 
B. zachování stávajících TTP 
C. Plocha využívaná v ekologickém zájmu (EFA – ecological focus area) 

 
 

           I. pilíř SZP – greening 
• členské státy zajistí, aby poměr plochy s trvalými travními porosty k celkové 

zemědělské ploše ohlášené zemědělci neklesl o více než 5 % v porovnání s 
referenčním poměrem 

• zemědělci nepřemění a nezorají trvalé travní porosty, které se nacházejí v 
environmentálně citlivých oblastech, na které se vztahují směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES (Natura 2000), včetně rašelinišť a mokřadů v těchto 
oblastech. (POZN.: Tento požadavek se netýká EZ zemědělců, tj. cca 400 tis. ha 
TP.) 

• v ČR nad rámec zákaz rozorání na: 
• travní porosty v 1. zóně CHKO a NP, které se nenacházejí v oblastech 

Natura 2000 – v těchto oblastech již existuje zákonné omezení (zákon č. 
114/1992 Sb.), jedná se o nejcennější lokality z hlediska ochrany přírody 

•  půdní bloky s kulturou travní porost, které přiléhají k vodnímu toku – 
zabránění erozi a znečištění vod 

•  travní porosty na SEO – zabránění erozi 
•  v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky – jedná se o půdy vážící 

uhlík  
•  travní porosty v 3. aplikačním pásmu ZOD (3. aplikační pásmo je nejvíce 

ohrožené) – zamezení plošného znečištění vodních toků dusíkem 
 

           I. pilíř SZP– greening – zachování TTP  

I. pilíř SZP – greening - EFA 

• Zemědělci s ornou půdou nad 15 ha, musí zajistit zachování 5 % 
plochy této zemědělské půdy jako plochy využívané v ekologickém 
zájmu 

• druhy EFA: 
a. úhor  
b. krajinné prvky (nový typ – mokřady) 
c. souvrať; 
d. plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových  

 plantážích  
e. zalesněné plochy  
f. plochy s meziplodinami  
g. plochy s plodinami, které vážou dusík 

Cross compliance (CC) 
  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 -  CC povinné pro 
plošné  platby v 1. a 2. pilíři 
• DZES 1 : Dodržení ochranných pásů podél vodních toků. Záměrem je 

ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti a 
předcházení možnému vzniku takového znečištění; 

• DZES 2: Povolení pro užívání zavlažovacích soustav; 
• DZES 3: Ochrana podzemních vod proti znečištění; 
• DZES 4: Minimální pokryv půdy - zamezení ztrátám půdy a půdní vlhkosti;  
• DZES 5: Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze 

ochrana půdy před vodní erozí a předcházení důsledkům eroze například 
zaplavení nebo zanesení komunikací a dalších staveb splavenou půdou; 

• DZES 6: Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu 
vypalování strnišť - lze aplikovat kompost, který má pozitivní vliv na 
fyzikální půdní vlastnosti – zlepšuje drobovitou strukturu, zvyšuje 
provzdušnění a pórovitost půdy a zlepšuje schopnost retence fyziologicky 
využitelné vody pro rostliny a infiltraci vody půdou; 

• DZES 7: Zachování krajinných prvků, ořez stromů a opatření proti 
invazivním druhům rostlin. Do krajinných prvků je zařazen příkop, jehož 
hlavní funkcí je přerušení délky svahu zachycením vody s jejím odvedením 
nebo zasáknutím.  

 

II. pilíř SZP – Program rozvoje venkova (PRV) 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013, kterým se stanoví 

pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP 
• Definované priority PRV: 

 
 

PRV – rozpočet 2014-2020 
• Schválený rozpočet pro ČR z EZFRV  je 2,305 mld. EUR 

• kofinancování 25 % : 3,074 mld. EUR alokace PRV celkem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2. modifikace PRV – navýšení kofinancování ČR 35 %: celková alokace  
3,547 mld. EUR (schváleno vládou, projednávání s EK v rámci) 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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PRV – opatření s příspěvkem ke zlepšení 
hospodaření s vodou v krajině 

• Pozemkové úpravy (P2) 
• Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 

lesů (P4)  -  podopatření: 
•  Zavádění preventivních opatření v lesích;  
• Obnova lesních porostů po kalamitách;  
• Odstraňování škod způsobených povodněmi;  
• Investice do ochrany melioračních a zpev. dřevin;  
• Přeměna porostů náhradních dřevin 

Projektová 
opatření 

(investiční 
nástroje) 

• Ekologické zemědělství 
• Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO) 
• Oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) 
• Zalesňování a zakládání lesů 
• Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů  

Environmentální 
(plošná) 

opatření (P4) 

Pozemkové úpravy 
• Cíle:  

– racionální prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v 
daném k.ú. a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto 
pozemků v terénu.  

– Realizace plánů společných zařízení (opatření zajišťující 
zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a 
zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, 
protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu 
a vodohospodářská opatření pro omezení dopadu 
zemědělského sucha. 

• Celková alokace podopatření : 100 mil. EUR 
• Míra podpory: 100 % 
• Příjemce podpory : SPÚ 

• Cíl: realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi a 
nepřímo tímto také podpořit následné snížení rozsahu škod 
způsobených těmito extrémními jevy 

• podpora projektů malého charakteru na retenci vody, např. retenční 
nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu 
splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin 
nebo stabilizací strží.  

• Celková alokace opatření : 3,6 mil. EUR 
• Míra podpory: 100 % 
• Příjemce podpory : Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři 

a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení a spolky. 

Zavádění preventivních opatření v lesích 

• Cíl: snížení rozsahu škod způsobených přírodními 
katastrofami a katastrofickými událostmi  

• Celková alokace opatření :  
– Obnova lesních porostů :10,4 mil. EUR  
– Škody způsobené povodněmi : 2,6 mil EUR 

• Míra podpory: 100 % 
• Příjemce podpory : Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, 

pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.  

Obnova lesních porostů po kalamitách a 
odstraňování škod způsobených povodněmi 

• Cíl: 
– podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

(oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění,  
– zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa 
– vyšší stabilita porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení 

zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin.  
• Celková alokace opatření : 7 mil. EUR 
• Míra podpory: 50 % 
• Příjemce podpory :  

– Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a 
jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a 
spolky.  

– Žadatelem nemohou být státní podniky. 

Investice do ochrany melioračních a 
zpevňujících dřevin 

• Cíl opatření:  
– využití zemědělské půdy v souladu s ochranou a zlepšením 

životního prostředí, krajiny a jejich vlastností  
– zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, 

přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny 
– opatření zaměřeno jak na biodiverzitu, tak na retenční schopnost 

krajiny a půdy 
• Celková alokace opatření : 905 mil. EUR 
• Příjemce : subjekt obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň 

minimální výměru zemědělské půdy 
• Členění opatření na podopatření: 

- Integrovaná produkce (ovoce, víno, zelenina a jahodník) 
- Ošetřování travních porostů (OTP) 
- Zatravňování orné půdy (Zatravňování) 
- Zatravňování drah soustředěného odtoku (DSO) 
- Biopásy 
- Ochrana čejky chocholaté (Čejka) 

 

Agroenvironmentálně- klimatická opatření 
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AEKO – Zatravňování orné půdy, DSO 

• Cíl podopatření:  
– zpomalení povrchového odtoku vody z orné půdy – minimalizace 

sezónních nedostatků vody a zabránění krátkodobému zvýšení 
průtoků v tocích.  

– snížení rizika eroze půdy 
• zacílení na SEO, MEO, ZOD, blízkost útvaru povrchových 

voda do OPVZ, DSO vymezené v LPIS 
• Očekávaný rozsah: 36 000 ha (zatravnění) + 400 ha (DSO) 
• Sazba: 

–  Zatravnění: 310 – 428 EUR/ha 
– DSO: 560 EUR/ha 

 

Opatření ekologické zemědělství (EZ) 
• Cíl podopatření:  

– podpora systémů hospodaření šetrných k životnímu prostředí – 
(prevence degradace půdy, zachování a obnova cenných stanovišt 
na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti, zvýšení 
ekologické stability a estetické hodnoty krajiny).  

– systém hospodaření, který vede k obohacování půdy humusem 
(zadržuje vodu) a k snižování rizika znečišťování vody živinami a 
POR 

• Očekávaný rozsah: cca 400 tis. ha (travní porosty cca 320 tis. ha, orná 
půda cca 64 tis. ha; trvalé kultury (sady, vinice a chmelnice) cca 13 tis. ha; 
zelenina a speciální byliny (cca 2,5 tis. ha) 

• Celková alokace: cca 331 mil EUR 
• Sazby:  

– trvalý travní porost : 83/84 EUR ha  
– orná půda: 29 – 669 EUR/ha 
– trvalé kultury: 424-900 EUR/ha  
– krajinotvorné sady: 165 EUR/ha 

• Příjemce: zemědělský podnikatel hospodařící na celém podniku 
podle EZ, aktivní zemědělec s min. výměrou v LPIS  
 

 

Opatření oblasti s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními (LFA) 
 
• Cíl podopatření:  

– kompenzace dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s 
omezením zemědělské produkce = zachování udržitelných systémů 
hospodaření 

• Očekávaný rozsah 2017: více než 1 mil. ha  
• Redefinice LFA od roku 2018  

– povinná pro tzv. ostatní LFA na základě tzv. biofyzikálních kritérií 
– biofyzikální kritéria definovaná EK 

• Celková alokace: 677 mil EUR  
• Sazba : 82 – 137 EUR/ha (podle typu a závažnosti znevýhodnění) 
• Příjemce: zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec s min. 

výměrou v LFA v LPIS 
 

1. krok redefinice – aplikace biofyzikálních 
kritérií 

 
 Klima • Nízká teplota 

• Suchost 

Klima a půda • Nadměrná vlhkost půdy 

Půda 

• Omezené odvodňování půdy 
• Nepříznivá textura a kamenitost 
• Mělká hloubka zakořenění 
• Špatné chemické vlastnosti 

Terén • Příkrý svah 

Redefinice LFA – suchost, nadměrná vlhkost 
půdy a omezené odvodňování půdy 
Kriterium  Definice Prahová hodnota 

Suchost Poměr ročního úhrnu srážek (P) k 
roční potenciální evapotranspiraci 
(PET) 
 

P/PET ≤ 0,5 
 

Nadměrná vlhkost 
půdy 

Počet dnů, kdy je vlhkost půdy na 
nebo nad hranicí polní kapacity 
 

≥ 230 dnů 
 

Omezené 
odvodňování půdy 

Oblasti, které jsou po významnou 
část roku podmáčené 
 

mokrá do 80 cm pod 
povrchem déle než 6 
měsíců nebo mokrá do 
40 cm déle než 11 měsíců 
nebo 
špatně nebo velmi špatně 
odvodněná půda nebo 
reduktomorfní znaky do 
40 cm od povrchu 

Zalesňování a zakládání lesů 
• Cíl podopatření:  

– Podpora ekologicky vhodného zalesňování zemědělských půd 
– zmírnění dopadů klimatických změn 

• Očekávaný rozsah : 1 000 ha  
• Celková alokace: 10 mil. EUR  
• Sazba :  

– Založení lesního porostu dřevinami: jedle, borovice, buk, dub, lípa, 
douglaska, jasan: 3 035 EUR/ha, ostatní dřeviny: 2 100 EUR/ha.  

– Péče o založený lesní porost (dle skupiny dřevin): jedle, borovice, buk, dub, 
lípa, douglaska, jasan: 669 EUR/ha/rok, ostatní dřeviny: 298 EUR/ha/rok.  

– Ukončení zemědělské činnosti na pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, 
ovocný sad, školka nebo jiná trvalá kultura: 488 EUR/ha/rok, travní porost, 
úhor nebo jiná kultura: 161 EUR/ha/rok.  

• Příjemce: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé 
půdy a jejich sdružení a spolky.  
Z možnosti žádat o dotace na zalesňování je vyloučen subjekt, který je 
příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu. 
Z možnosti žádat o dotaci na péči a dotaci za ukončení zemědělské  činnosti  jsou 
vyloučeny subjekty, kterým byla poskytnuta dotace na zalesnění pozemku ve 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného 
celku (např. Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, obce, kraje apod). 
 

Sucho a povodně – dvě strany jedné mince
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Lesnicko-environmentální a klimatické služby 
a ochrana lesů 

• Podopatření : Zachování porostního typu hospodářského 
souboru 

• Cíl: zachování optimální druhové skladby (jedle, dub, buk, 
topol a další listnaté, nízký les – pařeziny) namísto jejich 
přeměny na typ lesa s nižší ekologickou hodnotou (smrk) 

• Max.  rozsah: 39 tis. ha 
• Celková alokace: 7,8 mil. EUR  
• Sazba: 183 EUR/ha 
• Příjemce: Vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a 

jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být 
podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý 
subjekt nebo obec 

 

Děkuji za pozornost! 
 

Marie.Perglerova@mze.cz 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:  
Evropa investuje do venkovských oblastí   
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