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ÚÚvodvod

UrUrččeno pro orgeno pro orgáány stny stáátntníí sprspráávy, vy, úúzemnzemníí samosprsamospráávy, vy, 
prpráávnickvnickéé osoby a podnikajosoby a podnikajííccíí fyzickfyzickéé osoby, kterosoby, kteréé v v 
souladu se zsouladu se záákonem konem čč. 254/2001 Sb., o vod. 254/2001 Sb., o vodáách a o ch a o 
zmzměěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů (vodn(vodníí zzáákon), ve znkon), ve zněěnníí zzáákona kona 
čč. 320/2002 Sb.,a ve zn. 320/2002 Sb.,a ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů, se , se 
zzáákonem konem čč. 239/2000 Sb., o integrovan. 239/2000 Sb., o integrovanéém zm zááchrannchrannéém m 
systsystéému a o zmmu a o změěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů, ve, vešš znzněěnníí zzáákona kona 
čč. 320/2002 Sb., a se z. 320/2002 Sb., a se záákonem konem čč. 240/2000 Sb., o . 240/2000 Sb., o 
krizovkrizovéém m řříízenzeníí a o zma o změěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů (krizový (krizový 
zzáákon), ve znkon), ve zněěnníí zzáákona kona čč. 320/2002 Sb., a dal. 320/2002 Sb., a dalšíších ch 
zzáákonkonůů, vyhl, vyhlášášek, metodických pokynek, metodických pokynůů, zabezpe, zabezpeččujujíí
ochranu obyvatelstva  pochranu obyvatelstva  přřed ped přřirozenými a zvlirozenými a zvlášáštntníími mi 
povodnpovodněěmi.mi.
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Ochrana pOchrana přřed povodned povodněěmimi

Jsou opatJsou opatřřeneníí k pk přředchedcháázenzeníí a zamezena zamezeníí ohroohrožženeníí
zdravzdravíí, , žživotivotůů a majetku oba majetku obččananůů, spole, společčnosti a nosti a 
žživotnivotníího prostho prostřřededíí ppřři povodni povodníích provch prováádděěnnáá
ppřředevedevšíšímm: : 

-- systematickou prevencsystematickou prevencíí
-- zvyzvyššovováánníí retenretenččnníí schopnosti povodschopnosti povodíí
-- ovlivovlivňňovováánníím prm průůbběěhu povodnhu povodníí

Ochrana pOchrana přřed povodned povodněěmi je zabezpemi je zabezpeččovováána podle na podle 
povodpovodňňových plových pláánnůů a pa přři vyhli vyhlášášeneníí krizovkrizovéé situace  situace  
krizovými plkrizovými pláányny
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ŘŘíízenzeníí ochrany pochrany přřed povodned povodněěmimi
ZabezpeZabezpeččujujíí povodpovodňňovovéé orgorgáány. ny. ŘŘíízenzeníí ochrany pochrany přřed povodned povodněěmi zahrnujemi zahrnuje::

-- PPřříípravu na povodpravu na povodňňovovéé situacesituace
-- ŘŘíízenzeníí , organizaci a kontrolu v, organizaci a kontrolu vššech pech přřííslusluššných ných ččinnostinnostíí v prv průůbběěhu povodnhu povodněě a v a v 

obdobobdobíí nnáásledujsledujííccíím bezprostm bezprostřřednedněě po povodnipo povodni
-- VVččetnetněě řříízenzeníí, organizace a kontroly , organizace a kontroly ččinnosti ostatninnosti ostatníích ch úúččastnastnííkkůů ochrany pochrany přřed ed 

povodnpovodněěmimi
-- PovodPovodňňovovéé orgorgáány se pny se přři svi svéé ččinnosti innosti řřííddíí povodpovodňňovými plovými pláányny

-- Pokud dojde k vyhlPokud dojde k vyhlášášeneníí krizovkrizovéého stavu podle zvlho stavu podle zvlášáštntníího zho záákona pkona přřejejíímmáá
řříízenzeníí ochrany pochrany přřed povodned povodněěmi mi úúzemnzemněě ppřřííslusluššný orgný orgáán krizovn krizovéého ho řříízenzeníí..

-- PPřřerosteeroste--li ohroli ohrožženeníí z pz přřirozených a zvlirozených a zvlášáštntníích povodnch povodníí do krizovdo krizovéého stavu, ho stavu, 
ppřři ni něěmmžž je vyhlje vyhlášášen stav nebezpeen stav nebezpeččíí nebo nouzový stav, je ochrana pnebo nouzový stav, je ochrana přřed ed 
povodnpovodněěmi mi řříízena orgzena orgáány krizovny krizovéého ho řříízenzeníí podle zpodle záákona kona čč. 240/2000 Sb.,. 240/2000 Sb.,

-- PovodPovodňňovováá komise  se stkomise  se stáávváá sousouččááststíí úúzemnzemněě ppřřííslusluššnnéého krizovho krizovéého ho ššttáábubu
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Ochrana pOchrana přřed ped přřirozenými irozenými 
povodnpovodněěmimi

Ochrana pOchrana přřed ped přřirozenými povodnirozenými povodněěmi je mi je 
řříízena povodzena povodňňovými orgovými orgáány, kterny, kteréé ve svve svéé
uzemnuzemníí ppůůsobnosti odpovsobnosti odpovíídajdajíí za za 
organizaci povodorganizaci povodňňovovéé ochrany, ochrany, řřííddíí, , 
koordinujkoordinujíí a kontroluja kontrolujíí ččinnost ostatninnost ostatníích ch 
úúččastnastnííkkůů ochrany pochrany přřed povodned povodněěmi. mi. 
PostavenPostaveníí a a ččinnost povodinnost povodňňových orgových orgáánnůů
jsou specifikovjsou specifikováány ve dvou ny ve dvou ččasových asových 
úúrovnrovníích.ch.
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PovodPovodňňovovéé orgorgáány mimo povodeny mimo povodeňň

-- OrgOrgáány obcny obcíí
-- ObecnObecníí úúřřady obcady obcíí s rozs rozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí
-- KrajskKrajskéé úúřřadyady
-- Ministerstvo Ministerstvo žživotnivotníího prostho prostřřededíí
-- K zabezpeK zabezpeččeneníí ppřříípravy zpravy zááchranných a chranných a 

likvidalikvidaččnníích pracch pracíí Ministerstvo vnitraMinisterstvo vnitra
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PovodPovodňňovovéé orgorgáány po dobu ny po dobu 
povodnpovodněě

PovodPovodňňovovéé komise, komise, kterkteréé zzřřizujizujíí orgorgáány stny stáátntníí sprspráávy a vy a 
samosprsamospráávy jako svvy jako svéé výkonnvýkonnéé slosložžky k plnky k plněěnníí
mimomimořřáádných dných úúkolkolůů v dobv doběě povodnpovodněě::

-- PovodPovodňňovovéé komise obckomise obcíí
-- PovodPovodňňovovéé komise obckomise obcíí s rozs rozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí
-- PovodPovodňňovovéé komise krajkomise krajůů

-- ÚÚststřřednedníí povodpovodňňovováá komise ( zkomise ( zřřizuje vlizuje vlááda, kterda, kteráá
schvaluje jejschvaluje jejíí statut. Pstatut. Přředsedou komise je ministr edsedou komise je ministr 
žživotnivotníího prostho prostřřededíí a ma míístopstopřředsedou ministr vnitra)edsedou ministr vnitra)
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PovodPovodňňovovéé plpláányny
-- ObsahujObsahujíí zpzpůůsob zajisob zajiššttěěnníí vvččasných a spolehlivých asných a spolehlivých 

informacinformacíí o vývoji povodno vývoji povodněě
-- MoMožžnosti ovlivnnosti ovlivněěnníí odtokovodtokovéého reho režžimuimu
-- Organizaci a pOrganizaci a přříípravu zabezpepravu zabezpeččovacovacíích pracch pracíí
-- ZpZpůůsob zajisob zajiššttěěnníí vvččasnasnéé aktivizace povodaktivizace povodňňových orgových orgáánnůů
-- ZabezpeZabezpeččeneníí hlhláásnsnéé a hla hlíídkovdkovéé sluslužžby a ochrany objektby a ochrany objektůů
-- PPřříípravu a organizaci zpravu a organizaci zááchranných pracchranných pracíí
-- ZajiZajiššttěěnníí povodnpovodníí narunaruššených zených záákladnkladníích funkcch funkcíí v v 

objektech a objektech a úúzemzemíí
-- StanovenStanovenéé smsměěrodatnrodatnéé limity stuplimity stupňůňů povodpovodňňovovéé aktivityaktivity
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Obsah povodObsah povodňňovovéého plho pláánunu

a)  Va)  Věěcncnáá ččáástst
Zahrnuje Zahrnuje úúdaje potdaje potřřebnebnéé pro zajipro zajiššttěěnníí ochrany pochrany přřed povodned povodněěmi urmi urččititéého ho 
objektu, obce, ucelenobjektu, obce, ucelenéého povodho povodíí, nebo jin, nebo jinéého ho úúzemnzemníího celku, ho celku, 
smsměěrodatnrodatnéé limity pro vyhlalimity pro vyhlaššovováánníí stupstupňůňů povodpovodňňovovéé aktivityaktivity

b) Organizab) Organizaččnníí ččáástst
Obsahuje jmennObsahuje jmennéé seznamy, adresy a zpseznamy, adresy a způůsob spojensob spojeníí úúččastnastnííkkůů ochrany  ochrany  
ppřřed povodned povodněěmi vmi vččetnetněě organizace hlorganizace hláásnsnéé a hla hlíídkovdkovéé sluslužžbyby

c) Grafickc) Grafickáá ččáástst
Obsahuje zpravidla  mapy nebo plObsahuje zpravidla  mapy nebo pláány , na kterých jsou zakresleny ny , na kterých jsou zakresleny 
zejmzejmééna zna zááplavovplavováá úúzemzemíí, evakua, evakuaččnníí trasy a mtrasy a míísta souststa soustřřededěěnníí, hl, hláásnsnéé
profily, informaprofily, informaččnníí mmíístasta
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PovodPovodňňovovéé plpláány ny úúzemnzemníích celkch celkůů

-- PovodPovodňňovovéé plpláány obcny obcíí, kter, kteréé zpracovzpracováávajvajíí orgorgáány obcny obcíí v jejichv jejichžž
úúzemnzemníích obvodech mch obvodech můžůže doje dojíít k povodnit k povodni

-- PovodPovodňňovovéé plpláány obcny obcíí s rozs rozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí, kter, kteréé zpracovzpracováávajvajíí
obce s rozobce s rozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí ve svve svéém sprm spráávnvníím obvodum obvodu

-- PovodPovodňňovovéé plpláány sprny spráávnvníích obvodch obvodůů krajkrajůů, kter, kteréé zpracovzpracováávajvajíí
ppřřííslusluššnnéé orgorgáány krajny krajůů v pv přřenesenenesenéé ppůůsobnosti sobnosti úúkolkolůů ststáátntníí sprspráávy vy 
ve spoluprve spoluprááci se sprci se spráávci povodvci povodíí

-- PovodPovodňňový plový pláán n ČČeskeskéé republiky , který zpracovrepubliky , který zpracováávváá Ministerstvo Ministerstvo 
žživotnivotníího prostho prostřřededíí ve spoluprve spoluprááci s Ministerstvem zemci s Ministerstvem zeměědděělstvlstvíí a a 
vybranými resortyvybranými resorty
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OstatnOstatníí povodpovodňňovovéé plpláányny

Pro pozemky a stavby ohroPro pozemky a stavby ohrožženenéé povodnpovodněěmi, mi, 
kterkteréé se nachse nacháázejzejíí v zv zááplavovplavovéém m úúzemzemíí nebo nebo 
mohou zhormohou zhorššit prit průůbběěh povodnh povodněě, zpracov, zpracováávajvajíí
jejich vlastnjejich vlastnííci ci ostatnostatníí povodpovodňňovovéé plpláány ny pro pro 
svou potsvou potřřebu a pro souebu a pro souččinnost s povodinnost s povodňňovým ovým 
orgorgáánem obce.nem obce.

V pochybnostech o rozsahu tV pochybnostech o rozsahu tééto povinnosti to povinnosti 
rozhodne o jejich nrozhodne o jejich náávrhu vrhu vodoprvodopráávnvníí úúřřadad
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Ochrana pOchrana přřed zvled zvlášáštntníí povodnpovodníí

V dV důůsledku mimosledku mimořřáádndnéé ududáálosti na vodnlosti na vodníím toku a zejmm toku a zejmééna na vodnna na vodníím dm dííle le 
mmůžůže vzniknout porucha vodne vzniknout porucha vodníího dho dííla.la.

CoCožž mmůžůže ve véést k jeho destrukci, protrst k jeho destrukci, protržženeníí a vzniku a vzniku povodpovodňňovovéé vlnyvlny, kter, kteráá
mmáá znaznaččnnéé niniččivivéé úúččinky a vyinky a vyžžaduje okamaduje okamžžititáá neodkladnneodkladnáá opatopatřřeneníí::

-- VarovVarováánníí obyvatelobyvatel
-- Evakuaci obyvatel, zvEvakuaci obyvatel, zvíířřat a cennat a cennéého majetkuho majetku

Tato situace svým rozsahem, destrukTato situace svým rozsahem, destrukččnníími mi úúččinky a rychlostinky a rychlostíí prprůůbběěhu bude hu bude 
vyvyžžadovat zpravidla pouadovat zpravidla použžititíí nnáástrojstrojůů krizovkrizovéého ho řříízenzeníí a bude a bude řřeeššena ena 
krizovým plkrizovým pláánem kraje, nem kraje, jehojehožž ppřříílohou jsou lohou jsou povodpovodňňovovéé plpláány  pro ny  pro 
ppřřirozenirozenéé a zvla zvlášáštntníí povodnpovodněě
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PovodPovodňňovováá vlna pvlna přři zvli zvlášáštntníí povodnipovodni

PovodPovodňňovováá (pr(průůtokovtokováá, pr, průůlomovlomováá) ) vlna je charakteristickvlna je charakteristickáá::

-- Vysokou rychlostVysokou rychlostíí (10(10--50 km/h)50 km/h)

-- ZnaZnaččnými destruknými destrukččnníími mi úúččinky (zniinky (zniččeneníí mostmostůů, , žželeznic, cest, budov, eleznic, cest, budov, 
ochranných hrochranných hráázzíí, p, přřehrad)ehrad)

-- Mohutnými prMohutnými průůtoky (ptoky (přřevyevyššujujííccíími hodnoty tzv. stoletmi hodnoty tzv. stoletéé vody)vody)

-- OhroOhrožženeníím rozsm rozsááhlých hlých úúzemzemíí (významn(významněě ppřřesahuje vymezenesahuje vymezenáá
zzááplavovplavováá úúzemzemíí ppřři pi přřirozených povodnirozených povodníích)ch)

-- Vysokou pravdVysokou pravděěpodobnostpodobnostíí usmrcenusmrceníí vvššeho eho žživivéého v zaplavovanho v zaplavovanéém m 
úúzemzemíí
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HlavnHlavníí ččinnost pinnost přři vzniku zvli vzniku zvlášáštntníí
povodnpovodněě

HlavnHlavníí ččinnostinnostíí ppřři vzniku zvli vzniku zvlášáštntníí povodnpovodněě je okamje okamžžititáá, , 
rychlrychláá a a úúplnplnáá evakuace obyvatelstva a zvevakuace obyvatelstva a zvíířřat z at z 
úúzemzemíí ohroohrožženenéého zvlho zvlášáštntníí povodnpovodníí..

PlatPlatíí zzáásada, sada, ččíím blm blíížže je pe je přřehrada  nebo hrehrada  nebo hrááz, kterz, kteráá nnáás s 
mmůžůže ohrozit, te ohrozit, tíím rychleji musm rychleji musííme jednat.me jednat.

NepodceNepodceňňujte vzniklou situaciujte vzniklou situaci a ma měějte na pamjte na paměěti, ti, žže e 
nejde o obynejde o obyččejnou povodeejnou povodeňň, , žže nejve nejvěěttšíší hodnotu mhodnotu máá
lidský lidský žživot a zdravivot a zdravíí a aa ažž potom zpotom zááchrana majetku.chrana majetku.
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PPřři i šškolenkoleníích a cvich a cviččenenííchch

Se zamSe zaměřěřte na varovte na varováánníí obyvatel, vyhlobyvatel, vyhlášášeneníí evakuace a nevakuace a náácvik evakuacecvik evakuace

VarovVarováánníí obyvatelobyvatel
-- SpuSpuššttěěnníí sirsiréény (elektronickny (elektronickáá sirsirééna na –– nebezpenebezpeččíí zzáátopovtopovéé vlnyvlny
-- VysVysíílláánníí ttííssňňových informacových informacíí mmíístnstníím rozhlasem apod.m rozhlasem apod.
-- InformovInformováánníí obobččananůů (rozhlasem, kabelovou televiz(rozhlasem, kabelovou televizíí apod.)apod.)
-- SdSděělovaclovacíími prostmi prostřředkyedky
-- Krizovými mobilnKrizovými mobilníími telefonymi telefony

VyhlVyhlášášeneníí a na náácvik evakuacecvik evakuace –– informujte a nacviinformujte a nacviččujte, aby:ujte, aby:
-- DodrDodržžovali pokyny povodovali pokyny povodňňových orgových orgáánnůů, policie, z, policie, zááchranchranáářůřů
-- UpozorUpozorňňovali sousedy a v povali sousedy a v přříípadpaděě potpotřřeby jim pomohli peby jim pomohli přři evakuacii evakuaci
-- Uvolnili hospodUvolnili hospodáářřskskáá zvzvíířřataata
-- Odpojili elektOdpojili elektřřinu, plyn, voduinu, plyn, vodu
-- OkamOkamžžititěě zanechali vezanechali vešškerkeréé ččinnosti  a urychleninnosti  a urychleněě opustili ohroopustili ohrožženenéé úúzemzemíí
-- NezapomnNezapomněěli si vzli si vzíít evakuat evakuaččnníí zavazadlozavazadlo
-- Co nejdCo nejdřřííve se pve se přřesunuli do evakuaesunuli do evakuaččnníího prostoru nebo prostoru soustho prostoru nebo prostoru soustřřededěěnníí
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PlPláán ochrany n ochrany úúzemzemíí ppřřed zvled zvlášáštntníí
povodnpovodníí

HavHaváárie, teroristickrie, teroristickéé a va vááleleččnnéé napadennapadeníí
významnvýznamnéého vodu vzdouvajho vodu vzdouvajííccíího vodnho vodníího dho dííla s la s 
protrprotržženeníím hrm hrááze a nze a náásledným vznikem zvlsledným vznikem zvlášáštntníí
povodnpovodněě, rozsahem ohro, rozsahem ohrožženenéého ho úúzemzemíí a a 
destrukdestrukččnníími mi úúččinky vzniklinky vznikléé povodpovodňňovovéé vlny na vlny na 
rozsrozsááhlhléém m úúzemzemíí pod vodnpod vodníím dm díílem, vylem, vyžžaduje aduje 
zpracovzpracováánníí samostatnsamostatnéého plho pláánu.nu.

PlPláán je soun je souččááststíí krizovkrizovéého plho pláánu krajenu kraje
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CCííl pll pláánunu

Je co nejvJe co nejvííce ochrce ochráánit zdravnit zdravíí ohroohrožžených obyvatel a snených obyvatel a sníížžit it 
šškody na majetku. K tomu je zejmkody na majetku. K tomu je zejmééna nezbytnna nezbytnéé::

-- Zajistit vZajistit vččasnasnéé vyrozumvyrozuměěnníí odpovodpověědných orgdných orgáánnůů, varov, varováánníí
obyvatelstva a vobyvatelstva a vččasnou evakuaci obyvatelstva, hospodasnou evakuaci obyvatelstva, hospodáářřských zvských zvíířřat at 
a v pa v přříípadpaděě dostatku dostatku ččasu vyvasu vyváážženeníí materimateriáálu a zalu a zařříízenzeníí

-- ZabezpeZabezpeččit rychlit rychléé zahzaháájenjeníí zzááchranných pracchranných pracíí na na úúzemzemíí ohroohrožženenéém m 
zvlzvlášáštntníí povodnpovodníí

-- ZabezpeZabezpeččit rychlit rychléé zahzaháájenjeníí zabezpezabezpeččovacovacíích pracch pracíích na hrch na hráázzíích ch 
ohroohrožžených vodnených vodníích dch děěl a ochranných hrl a ochranných hráázzíí vodnvodníích tokch tokůů

-- ZabezpeZabezpeččit organizaci a koordinaci nouzovit organizaci a koordinaci nouzovéého pho přřeežžititíí ohroohrožženenéého a ho a 
evakuovanevakuovanéého obyvatelstvaho obyvatelstva

-- ZabezpeZabezpeččit reit režžim pohybu osob a dopravnim pohybu osob a dopravníích prostch prostřředkedkůů v pv přříípadpaděě
vyhlvyhlášášeneníí stavu ohrostavu ohrožženeníí

-- VyVyččlenit slenit sííly a prostly a prostřředky a jejich materiedky a jejich materiáálnlníí zabezpezabezpeččeneníí k zahk zaháájenjeníí
obnovy zasaobnovy zasažženenéého ho úúzemzemíí zvlzvlášáštntníí povodnpovodníí
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Pro vyhotovenPro vyhotoveníí plpláánu je nezbytnnu je nezbytnéé
zpracovzpracováánníí
-- ZZáákladnkladníích ch úúdajdajůů o vodno vodníím dm dííle a analýzy nebezpele a analýzy nebezpeččíí protrprotržženeníí hrhrááze ze 

zpzpůůsobensobenéé technickou havtechnickou havááririíí, , žživelnivelníí katastrofou, terorismem a katastrofou, terorismem a 
zbrazbraňňovými systovými systéémy za vmy za vááleleččnnéého stavuho stavu

-- Hydraulických výpoHydraulických výpoččttůů povodpovodňňovovéé (pr(průůlomovlomovéé) vlny ) vlny 
-- Rozsahu Rozsahu úúzemzemíí ohroohrožženenéého zvlho zvlášáštntníí povodnpovodníí vvččetnetněě grafickgrafickéého ho 

znznáázornzorněěnníí
-- StupStupňůňů povodpovodňňovovéé aktivity na vybraných vodu vzdouvajaktivity na vybraných vodu vzdouvajííccíích VD ch VD 
-- VyhodnocenVyhodnoceníí úúččinkinkůů povodpovodňňovovéé (pr(průůlomovlomovéé) vlny na ohro) vlny na ohrožženenéém m 

úúzemzemíí pod VDpod VD
-- KritKritééririíí vyhlvyhlášášeneníí krizovkrizovéého stavuho stavu
-- Nouzových opatNouzových opatřřeneníí k ochrank ochraněě hrhrááze VD pze VD přřed ped přřelitelitíím, v dm, v důůsledku sledku 

extrextréémnmníích povodnch povodníí, hav, havááririíí VD, terorizmem a vVD, terorizmem a vááleleččnou nou ččinnostinnostíí
-- ZZáákladnkladníích opatch opatřřeneníí ke snke sníížženeníí niniččivých ivých úúččinkinkůů na na úúzemzemíí pod vodnpod vodníím m 

ddíílem, plem, přři protri protržženeníí hrhrááze VD vlivem extrze VD vlivem extréémnmníích povodnch povodníí a technicka technickéé
havhaváárie, prie, přři teroristicki teroristickéém napadenm napadeníí a protra protržženeníí hrhrááze pze přřehrady a pehrady a přři i 
napadennapadeníí VD zbraVD zbraňňovým systovým systéémemmem



16.7.201216.7.2012 2020

Organizace zOrganizace zááchranných a chranných a 
likvidalikvidaččnníích pracch pracíí v mv mííststěě zzáásahusahu

V mV mííststěě nasazennasazeníí slosložžek integrovanek integrovanéého ho 
zzááchrannchrannéého systho systéému a v prostoru mu a v prostoru 
ppřředpokledpokláádaných daných úúččinkinkůů povodnpovodněě provprovááddíí
koordinovkoordinováánníí zzááchranných a likvidachranných a likvidaččnníích pracch pracíí
velitel zvelitel záásahu. sahu. 

Pokud zvlPokud zvlášáštntníí ppřředpis nestanovedpis nestanovíí jinak, je jinak, je 
velitelem zvelitelem záásahu velitel jednotky posahu velitel jednotky požžáárnrníí
ochrany, nebo pochrany, nebo přřííslusluššný funkcionný funkcionáářř hasihasiččskskéého ho 
zzááchrannchrannéého sboru s prho sboru s práávem pvem přřednostnednostníího ho 
velenveleníí..
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Velitel zVelitel záásahu je oprsahu je opráávnvněěnn

•• ZakZakáázat nebo omezit vstup osob na mzat nebo omezit vstup osob na míísto zsto záásahu a nasahu a nařříídit, aby mdit, aby míísto zsto záásahu opustila sahu opustila 
osoba, jejosoba, jejíížž ppřříítomnost nentomnost neníí potpotřřebnebnáá, na, nařříídit evakuaci osob, pdit evakuaci osob, přříípadnpadněě stanovit i jinstanovit i jináá
dodoččasnasnáá omezenomezeníí k ochrank ochraněě žživota, zdravivota, zdravíí,majetku a ,majetku a žživotnivotníího prostho prostřřededíí a vyzvat a vyzvat 
osobu, kterosobu, kteráá se nepodse nepodřřííddíí stanoveným omezenstanoveným omezeníím, aby prokm, aby prokáázala svoji totozala svoji totožžnost, tato nost, tato 
osoba je povinna výzvosoba je povinna výzvěě vyhovvyhověět.t.

•• NaNařříídit bezodkladndit bezodkladnéé provprováádděěnníí nebo odstranebo odstraňňovováánníí staveb, popstaveb, popřř. ter. teréénnnníích ch úúprav za prav za 
úúččelem zmelem zmíírnrněěnníí nebo odvrnebo odvráácenceníí rizik vzniklých mimorizik vzniklých mimořřáádnou uddnou udáálostlostíí..

•• Vyzvat prVyzvat práávnickvnickéé osoby nebo fyzickosoby nebo fyzickéé osoby k poskytnutosoby k poskytnutíí osobnosobníí nebo vnebo věěcncnéé pomoci.pomoci.

•• ZZřříídit dit ššttááb velitele zb velitele záásahu nebo svsahu nebo svůůj výkonný orgj výkonný orgáánn

•• RozdRozděělit mlit míísto zsto záásahu na sektory, popsahu na sektory, popřříípadpaděě úúseky a stanovit jejich veliteleseky a stanovit jejich velitele
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Evakuace pEvakuace přřed ped přřirozenými a irozenými a 
zvlzvlášáštntníími povodnmi povodněěmimi

PlPláánovnováánníí evakuace ze zevakuace ze zááplavových plavových úúzemzemíí ohroohrožžených ených 
ppřřirozenými a zvlirozenými a zvlášáštntníími povodnmi povodněěmi vychmi vycháázzíí z z 
hydrologických výpohydrologických výpoččttůů, analýzy povod, analýzy povodňňovovéého ohroho ohrožženeníí, , 
z dostupných podkladz dostupných podkladůů sprspráávcvcůů povodpovodíí a spra spráávcvcůů
vodnvodníích tokch tokůů o pravdo pravděěpodobnpodobnéé hranici hranici úúzemzemíí ohroohrožženenéého ho 
ppřřirozenými povodnirozenými povodněěmi.mi.

DotDotččený ený úúzemnzemněě ppřřííslusluššný vodoprný vodopráávnvníí úúřřad, který ad, který 
zzááplavovplavováá úúzemzemíí stanovuje, pstanovuje, přřededáávváá mapovou mapovou 
dokumentaci tdokumentaci těěchto chto úúzemzemíí dotdotččeným stavebneným stavebníím m úúřřadadůům m 
a Ministerstvu a Ministerstvu žživotnivotníího prostho prostřřededíí..
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ZahZaháájenjeníí evakuaceevakuace

Evakuace se pEvakuace se přři pi přřirozených  a zvlirozených  a zvlášáštntníích ch 
povodnpovodníích  zahajuje  na ch  zahajuje  na zzáákladkladěě rozhodnutrozhodnutíí
úúzemnzemněě ppřřííslusluššných  povodných  povodňňových orgových orgáánnůů,,
v pv přříípadpaděě vyhlvyhlášášeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí nebo nebo 
nouzovnouzovéého stavu na povodnho stavu na povodníí ohroohrožženenéém m úúzemzemíí
na zna záákladkladěě rozhodnutrozhodnutíí úúzemnzemněě ppřřííslusluššnnéého ho 
krizovkrizovéého orgho orgáánu. nu. 
Evakuace se provEvakuace se provááddíí podle zpracovaných podle zpracovaných 
povodpovodňňových nebo havarijnových nebo havarijníích plch pláánnůů. . 
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PlPláánovnováánníí evakuaceevakuace

PPřři pli pláánovnováánníí evakuace  je tevakuace  je třřeba eba 
respektovat rozdrespektovat rozdíílnlnéé ppůůsobensobeníí dvou dvou 
zzáákladnkladníích typch typůů povodpovodňňovovéého ohroho ohrožženeníí a a 
vychvycháázet z podkladzet z podkladůů ppřřííslusluššných ných 
povodpovodňňových plových pláánnůů úúzemnzemníího celku, ho celku, 
krizových a havarijnkrizových a havarijníích plch pláánnůů obcobcíí s s 
rozrozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí a kraje.a kraje.
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ProvProváádděěnníí evakuaceevakuace

PPřři ohroi ohrožženeníí ppřřirozenými povodnirozenými povodněěmimi se evakuace se evakuace 
provprovááddíí z prostorz prostorůů ohroohrožžených zených zááplavami na zplavami na záákladkladěě
rozhodnutrozhodnutíí úúzemnzemněě ppřřííslusluššnnéého povodho povodňňovovéého orgho orgáánu v nu v 
zzáávislosti na vyhodnocenvislosti na vyhodnoceníí aktuaktuáálnlníí povodpovodňňovovéé situace  a situace  a 
s ohledem na prs ohledem na průůbběěh a dobu ph a dobu přřííchodu zchodu zááplavovplavovéé vlny.vlny.

PPřři ohroi ohrožženeníí zvlzvlášáštntníí povodnpovodníí, p, přři dosai dosažženeníí kritických kritických 
hodnot sledovaných jevhodnot sledovaných jevůů a pokud hroza pokud hrozíí bezprostbezprostřřednedníí
havhaváárie vodnrie vodníího dho dííla doprovla doprováázenzenáá nebezpenebezpeččíím vzniku m vzniku 
povodpovodňňovovéé vlny, se provvlny, se provááddíí okamokamžžititáá evakuace  ihned po evakuace  ihned po 
varovvarováánníí obyvatelstva. Evakuace se plobyvatelstva. Evakuace se pláánuje s dnuje s důůrazem razem 
na rychlost  a komplexnost s ohledem na dobu pna rychlost  a komplexnost s ohledem na dobu přřííchodu chodu 
ččela povodela povodňňovovéé vlnyvlny
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EvakuaEvakuaččnníí zavazadlozavazadlo

EvakuaEvakuaččnníí zavazadlo se pzavazadlo se přřipravuje pro pipravuje pro přříípad pad 
opuopuššttěěnníí bytu v dbytu v důůsledku ohrosledku ohrožženeníí ppřřirozenou irozenou 
povodnpovodníí znaznaččnnéého rozsahu a pro opuho rozsahu a pro opuššttěěnníí bytu v bytu v 
ddůůsledku ohrosledku ohrožženeníí žživota vznikem zvlivota vznikem zvlášáštntníí
povodnpovodněě..

Jako evakuaJako evakuaččnníí zavazadlo poslouzavazadlo posloužžíí napnapřř. kufr, . kufr, 
batoh nebo cestovnbatoh nebo cestovníí tatašška. Zavazadlo oznaka. Zavazadlo označčte te 
svým jmsvým jméénem a adresounem a adresou
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DoporuDoporuččený obsah evakuaený obsah evakuaččnníího ho 
zavazadlazavazadla
•• zzáákladnkladníí trvanlivtrvanlivéé potraviny, nejlpotraviny, nejléépe v pe v 

konzervkonzerváách, dobch, dobřře zabalený chle zabalený chlééb a pitnb a pitnáá voda voda ––
vvšše na 2 e na 2 –– 3 dny,3 dny,

•• ppřředmedměěty dennty denníí potpotřřeby, jeby, jíídelndelníí miska, pmiska, přřííbor,bor,
•• llééky, kterky, kteréé uužžíívvááte, toaletnte, toaletníí a hygienicka hygienickéé

potpotřřeby,eby,
•• osobnosobníí doklady, pendoklady, penííze, pojistnze, pojistnéé smlouvy a smlouvy a 

cennosti,cennosti,
•• nnááhradnhradníí ododěěv, obuv, plv, obuv, plášášttěěnka, spacnka, spacíí pytel pytel 

nebo pnebo přřikrývka,ikrývka,
•• ppřřenosnenosnéé rráádio s rezervndio s rezervníími bateriemi, mobil, mi bateriemi, mobil, 

ppřřenosnenosnáá svsvíítilna, ztilna, záápalky, npalky, nůžůž atd.atd.
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StupnStupněě povodpovodňňovovéé aktivityaktivity

PPřři vzniku pi vzniku přřirozenirozenéé nebo zvlnebo zvlášáštntníí povodnpovodněě
prprůůbběžěžnněě sledujte vývoj povodsledujte vývoj povodňňovovéé situace. situace. 
Informace o vyhlInformace o vyhlášášených stupnených stupníích povodch povodňňovovéé
aktivity zaktivity zíískskááte u pte u přřííslusluššnnéého povodho povodňňovovéého ho 
orgorgáánu, pnu, přříípadnpadněě ze zprze zprááv hromadných v hromadných 
sdsděělovaclovacíích prostch prostřředkedkůů a spra spráávcvcůů vodnvodníích tokch tokůů

Rozsah opatRozsah opatřřeneníí provprováádděěných pných přři i řříízenzeníí ochrany ochrany 
ppřřed povodned povodněěmi se mi se řřííddíí nebezpenebezpeččíím nebo m nebo 
vývojem povodvývojem povodňňovovéé situace, ktersituace, kteráá se vyjadse vyjadřřuje uje 
ttřřemi stupni povodemi stupni povodňňovovéé aktivityaktivity a to jak na a to jak na 
vodnvodníích tocch tocíích, tak na vodnch, tak na vodníích dch díílech.lech.
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I.StupeI.Stupeňň povodpovodňňovovéé aktivity    aktivity    
STAV BDSTAV BDĚĚLOSTILOSTI

NastNastáávváá ppřři nebezpei nebezpeččíí ppřřirozenirozenéé povodnpovodněě, , 
ččinnost zahajuje hlinnost zahajuje hláásnsnáá a hla hlíídkovdkováá sluslužžba ba 
na vodnna vodníích tocch tocíích;ch;

na vodnna vodníích dch díílech nastlech nastáávváá tento jev ptento jev přři i 
dosadosažženeníí meznmezníích hodnot sledovaných ch hodnot sledovaných 
jevjevůů a skutea skuteččnostnostíí z hlediska bezpez hlediska bezpeččnosti nosti 
vodnvodníího dho dííla, jela, ježž by mohly vby mohly véést ke vzniku st ke vzniku 
zvlzvlášáštntníí povodnpovodněě..
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II. StupeII. Stupeňň povodpovodňňovovéé aktivityaktivity
STAV POHOTOVOSTISTAV POHOTOVOSTI

VyhlaVyhlaššuje puje přřííslusluššný povodný povodňňový orgový orgáán, pn, přřererůůststáá--li li 
nebezpenebezpeččíí ppřřirozenirozenéé povodnpovodněě v povodev povodeňň; ; 

vyhlavyhlaššuje se takuje se takéé ppřři pi přřekroekroččeneníí meznmezníích hodnot ch hodnot 
sledovaných jevsledovaných jevůů a skutea skuteččnostnostíí na vodnna vodníím dm dííle z hlediska le z hlediska 
jeho bezpejeho bezpeččnosti; nosti; 

aktivujaktivujíí se povodse povodňňovovéé orgorgáány a dalny a dalšíší úúččastnastnííci ochrany ci ochrany 
ppřřed povodned povodněěmi, uvmi, uváádděějjíí se do pohotovosti prostse do pohotovosti prostřředky edky 
na zabezpena zabezpeččovacovacíí prprááce, provce, prováádděějjíí se opatse opatřřeneníí ke ke 
zmzmíírnrněěnníí prprůůbběěhu povodnhu povodněě podle povodpodle povodňňovovéého plho pláánu.nu.
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III. StupeIII. Stupeňň povodpovodňňovovéé aktivityaktivity
STAV OHROSTAV OHROŽŽENENíí

VyhlaVyhlaššuje puje přřííslusluššný povodný povodňňový orgový orgáán pn přři nebezpei nebezpeččíí
vzniku vzniku šškod vkod věěttšíšího rozsahu, ohroho rozsahu, ohrožženeníí žživotivotůů, zdrav, zdravíí a a 
majetkmajetkůů v zaplavenv zaplavenéém m úúzemzemíí; ; 

vyhlavyhlaššuje se takuje se takéé ppřři dosai dosažženeníí kritických hodnot kritických hodnot 
sledovaných jevsledovaných jevůů a skutea skuteččnostnostíí na vodnna vodníím dm dííle z hlediska le z hlediska 
jeho bezpejeho bezpeččnosti sounosti souččasnasněě se zahse zaháájenjeníím nouzových m nouzových 
opatopatřřeneníí; ; 

provprováádděějjíí se zabezpese zabezpeččovacovacíí a podle pota podle potřřeby zeby zááchrannchrannéé
prprááce nebo evakuace.ce nebo evakuace.
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Druhý a tDruhý a třřetetíí stupestupeňň povodpovodňňovovéé
aktivityaktivity

Druhý a tDruhý a třřetetíí stupestupeňň povodpovodňňovovéé aktivityaktivity vyhlavyhlaššujujíí a odvola odvoláávajvajíí
ve svve svéém m úúzemnzemníím obvodu povodm obvodu povodňňovovéé orgorgáány.ny.
Podkladem je dosaPodkladem je dosažženeníí smsměěrodatnrodatnéého limitu hladin nebo prho limitu hladin nebo průůtoktokůů
stanovených v povodstanovených v povodňňových plových pláánech,nech,

zprzprááva pva přředpovedpověědndníí nebo hlnebo hláásnsnéé povodpovodňňovovéé sluslužžby, doporuby, doporuččeneníí
sprspráávce vodnvce vodníího toku, ho toku, 

oznoznáámenmeníí vlastnvlastnííka vodnka vodníího dho dííla, popla, popřříípadpaděě daldalšíší skuteskuteččnosti nosti 
charakterizujcharakterizujííccíí mmííru povodru povodňňovovéého nebezpeho nebezpeččíí..

O vyhlO vyhlášášeneníí a odvola odvoláánníí je povodje povodňňový orgový orgáán povinen n povinen 
informovat subjekty uvedeninformovat subjekty uvedenéé v povodv povodňňovovéém plm pláánu a vynu a vyššíšší
povodpovodňňový orgový orgáán.n.
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SystSystéém varovm varováánníí a vyrozuma vyrozuměěnníí je je 
tvotvořřenen
•• soustavou soustavou vyrozumvyrozumíívacvacííchch center center –– technicktechnickáá centra pro obsluhy centra pro obsluhy 

systsystéémmůů

•• soustavou dsoustavou dáálkovlkovéého vyrozumho vyrozuměěnníí –– zabezpezabezpeččuje dopravu signuje dopravu signáállůů a a 
informacinformacíí mezi mezi vyrozumvyrozumíívacvacíímimi centry,centry,

•• soustavou msoustavou míístnstníího vyrozumho vyrozuměěnníí –– infrastruktura pro ovlinfrastruktura pro ovlááddáánníí
poplachových sirpoplachových siréén a vyrozumn a vyrozuměěnníí osob,osob,

•• ssííttíí poplachových sirpoplachových siréénn –– zabezpezabezpeččuje  bezprostuje  bezprostřřednedníí varovvarováánníí
obyvatelstva,obyvatelstva,

•• vstupem Hasivstupem Hasiččskskéého zho zááchrannchrannéého sboru ho sboru ČČR do sdR do sděělovaclovacíích ch 
prostprostřředkedkůů –– informovinformováánníí obyvatelstva prostobyvatelstva prostřřednictvednictvíím rozhlasu a televizem rozhlasu a televize
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SdSděělovaclovacíí prostprostřředkyedky

•• vysvysíílláánníí ČČeskeskéého rozhlasu a ho rozhlasu a ČČeskeskéé televize,televize,

•• regionregionáálnlníí vysvysíílláánníí rozhlasových stanic,rozhlasových stanic,

•• regionregionáálnlníí vysvysíílláánníí televize, kabelovtelevize, kabelováá
televize.televize.
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DalDalšíší zpzpůůsoby informovsoby informováánníí obyvatelobyvatel

•• mmíístnstníí rozhlas,rozhlas,
•• zzáávodnvodníí rozhlas,rozhlas,
•• pojpojíízdnzdnéé rozhlasovrozhlasovéé vozy a megafony,vozy a megafony,
•• policie, hasipolicie, hasičči,i,
•• prostprostřřednictvednictvíím spoluobm spoluobččananůů (soused(sousedůů) a ) a 

podobnpodobněě,,
•• mobilnmobilníí krizovkrizovéé telefonytelefony
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ZZáásady chovsady chováánníí po povodnpo povodnííchch

•• KdyKdyžž opadne vodaopadne voda

•• Jak se chovat pJak se chovat přři ni náávratuvratu
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Nechte si zkontrolovat stav obydlNechte si zkontrolovat stav obydlíí

•• statickou narustatickou naruššenost,enost,
•• obyvatelnost bytu, domu,obyvatelnost bytu, domu,
•• rozvody energirozvody energiíí (plynu, elektrick(plynu, elektrickéé energie),energie),
•• stav kanalizace a rozvodstav kanalizace a rozvodůů vody.vody.
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Podle pokynPodle pokynůů hygienikahygienika

•• zlikvidujte potraviny, kterzlikvidujte potraviny, kteréé byly zasabyly zasažženy eny 
vodou,vodou,

•• zlikvidujte polnzlikvidujte polníí plodiny, kterplodiny, kteréé byly byly 
zasazasažženy vodou,eny vodou,

•• zlikvidujte uhynulzlikvidujte uhynuléé domdomááccíí zvzvíířřectvo, kterectvo, kteréé
bylo usmrceno povodnbylo usmrceno povodníí,,

•• nahlaste hygienikovi výskyt nahlaste hygienikovi výskyt úúhynu cizhynu cizíích ch 
domdomááccíích a divokých zvch a divokých zvíířřat.at.
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Informujte se o mInformujte se o míístech stech 
humanithumanitáárnrníí pomoci a v ppomoci a v přříípadpaděě
nouze si vynouze si vyžžáádejtedejte
•• finanfinanččnníí pomoc,pomoc,
•• pitnou vodu, potraviny, teplpitnou vodu, potraviny, tepléé obleobleččeneníí, , 

hygienickhygienickéé prostprostřředky apod.,edky apod.,
•• potpotřřebnebnéé nnáářřadadíí pro likvidaci povodpro likvidaci povodňňových ových 

šškod,kod,
•• daldalšíší potpotřřebnebnéé prostprostřředky.edky.
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Obnova vodnObnova vodníích zdrojch zdrojůů

•• PPřři obnovi obnověě studnstudníí a zdroja zdrojůů pitnpitnéé vody se vody se 
řřiiďďte pokyny odbornte pokyny odbornííkkůů a zabezpea zabezpeččtete::

•• vyvyččiiššttěěnníí studny a odstudny a odččerperpáánníí znezneččiiššttěěnnéé vody,vody,

•• chemickchemickéé ooššetetřřeneníí vody ve studni,vody ve studni,

•• laboratornlaboratorníí provprověřěřeneníí kvality vodykvality vody
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NNááhrada hrada šškodkod

•• Kontaktujte pKontaktujte přřííslusluššnnéé pojipojiššťťovny ohlednovny ohledněě
nnááhrady hrady šškod:kod:

•• ohlohláásit pojistnou udsit pojistnou udáálost pojilost pojiššťťovnovněě v souladu s v souladu s 
pojistnými podmpojistnými podmíínkami,nkami,

•• vyhotovit soupis vyhotovit soupis šškod, popkod, popřříípadpaděě je zdokumentovat je zdokumentovat 
(fotografie, znalecký posudek, (fotografie, znalecký posudek, úúččty, svty, svěědectvdectvíí))

•• ppřři i řřeeššeneníí pojistnpojistnéé ududáálosti postupujte podle pokynlosti postupujte podle pokynůů
pojipojiššťťovny,ovny,

•• ododšškodnkodněěnníí obdrobdržžííte dle smluvnte dle smluvníích podmch podmíínek po uzavnek po uzavřřeneníí
ššetetřřeneníí..
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StStáátntníí pomocpomoc

StStáátntníí pomoc ppomoc přři obnovi obnověě úúzemzemíí postipostižženenéého ho 
žživelnivelníí nebo jinou pohromounebo jinou pohromou

DoDoššlolo--li k naruli k naruššeneníí zzáákladnkladníích funkcch funkcíí úúzemzemíí v dv důůsledku sledku 
žživelnivelníí nebo jinnebo jinéé pohromy, kterpohromy, kteráá je mimoje mimořřáádnou uddnou udáálostlostíí
na zna záákladkladěě nníížž byl vyhlbyl vyhlášášen stav nebezpeen stav nebezpeččíí nebo nouzový nebo nouzový 
stav, mstav, můžůže ste stáát poskytnout krajt poskytnout krajůům, obcm, obcíím, dalm, dalšíším m 
prpráávnickým osobvnickým osobáám , s výjimkou prm , s výjimkou práávnických osob vnických osob 
hospodahospodařřííccíích s majetkem stch s majetkem stáátu a fyzickým osobtu a fyzickým osobáám  m  
ststáátntníí pomoc na obnovu majetku sloupomoc na obnovu majetku sloužžííccíího k ho k 
zabezpezabezpeččeneníí zzáákladnkladníích funkcch funkcíí v v úúzemzemíí..
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PoskytnutPoskytnutíí ststáátntníí pomocipomoci

StStáátntníí pomoc pomoc mmůžůže být poskytnuta, pokud dote být poskytnuta, pokud dotččenenáá
osoba doloosoba doložžíí zpzpůůsobem stanoveným nasobem stanoveným nařříízenzeníím vlm vláády, dy, žže e 
nenneníí schopna vlastnschopna vlastníími prostmi prostřředky obnovit majetek edky obnovit majetek 
slousloužžííccíí k zabezpek zabezpeččeneníí zzáákladnkladníích funkcch funkcíí v v úúzemzemíí..

StStáátntníí pomoc lze poskytnout apomoc lze poskytnout ažž do výdo výšše ne náákladkladůů, je, ježž je je 
nezbytnnezbytnéé vynalovynaložžit na obnovu majetku poit na obnovu majetku pošškozenkozenéého ho 
pohromou, nebo na popohromou, nebo na pořříízenzeníí novnovéého majetku, který bude ho majetku, který bude 
plnit tutplnit tutééžž zzáákladnkladníí funkci jako majetek znifunkci jako majetek zniččený ený 
pohromou.pohromou.

Na poskytnutNa poskytnutíí statnstatníí pomocipomoci nenneníí prpráávnvníí nnáárokrok. P. Přři i 
poskytovposkytováánníí ststáátntníí pomoci se postupuje podle zvlpomoci se postupuje podle zvlášáštntníích ch 
zzáákonkonůů..
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RozhodnutRozhodnutíí o poskytnuto poskytnutíí ststáátntníí
pomocipomoci

Podklady pro rozhodnutPodklady pro rozhodnutíí o sto stáátntníí pomoci pomoci ppřředloedložžíí kraj, v jehokraj, v jehožž
úúzemnzemníím obvodu dom obvodu doššlo k narulo k naruššeneníí zzáákladnkladníích funkcch funkcíí v dv důůsledku sledku 
pohromy, v ppohromy, v přřenesenenesenéé ppůůsobnosti vypracuje psobnosti vypracuje přřehled o pehled o přředbedběžěžnnéém m 
odhadu nodhadu náákladkladůů na obnovu majetku slouna obnovu majetku sloužžííccíího k zabezpeho k zabezpeččeneníí
zzáákladnkladníích funkcch funkcíí v v úúzemzemíí a pa přředloedložžíí jej Ministerstvu financjej Ministerstvu financíí do 7 dndo 7 dnůů
od ukonod ukonččeneníí stavu nebezpestavu nebezpeččíí nebo nouzovnebo nouzovéého stavu. Pho stavu. Přři pi přříípravpravěě
ppřřehledu si kraj mehledu si kraj můžůže vye vyžžáádat spoluprdat spoluprááci povci pověřěřenenéého obecnho obecníího ho 
úúřřadu v jehoadu v jehožž sprspráávnvníím obvodu dom obvodu doššlo k narulo k naruššeneníí zzáákladnkladníích funkcch funkcíí
pohromou.pohromou.

NNááleležžitosti pitosti přřehleduehledu o po přředbedběžěžnnéém odhadu nm odhadu náákladkladůů na obnovu na obnovu 
zzáákladnkladníích funkcch funkcíí v v úúzemzemíí postipostižženenéého pohromou jsou stanoveny ho pohromou jsou stanoveny 
vyhlvyhlášáškou Ministerstva financkou Ministerstva financíí čč. 186/2002 Sb.. 186/2002 Sb.
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Strategie obnovy Strategie obnovy úúzemzemíí

Na zNa záákladkladěě vyvyžžááddáánníí Ministerstva pro mMinisterstva pro míístnstníí rozvoj rozvoj 
a ve lha ve lhůůttěě jjíím stanovenm stanovenéé ppřředloedložžíí kraje a obce, v jejichkraje a obce, v jejichžž
úúzemnzemníích obvodech doch obvodech doššlo k narulo k naruššeneníí zzáákladnkladníích  funkcch  funkcíí
v dv důůsledku pohromy:sledku pohromy:

-- stanovisko,stanovisko,v nv něěmmžž uvedou, v jakuvedou, v jakéé mmíířře jsou schopny z e jsou schopny z 
vlastnvlastníích rozpoch rozpoččttůů pomoci jiným dotpomoci jiným dotččeným osobeným osobáám,m,

-- informaci o opatinformaci o opatřřenenííchch obsaobsažžených v jimi ených v jimi 
zpracovaných krizových plzpracovaných krizových pláánech a uplatnnech a uplatněěných v obdobných v obdobíí
stavu nebezpestavu nebezpeččíí nebo nouzovnebo nouzovéého stavu, nichho stavu, nichžž je tje třřeba eba 
ddáále vychle vycháázet pzet přři obnovi obnověě úúzemzemíí
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Ministerstvo pro mMinisterstvo pro míístnstníí rozvojrozvoj

Ve spoluprVe spoluprááci s Ministerstvem financci s Ministerstvem financíí zpracuje na zzpracuje na záákladkladěě ppřředaných podkladedaných podkladůů
strategii obnovy strategii obnovy úúzemzemíí, kter, kteráá obsahuje zejmobsahuje zejmééna:na:

a)a) vymezenvymezeníí úúzemzemíí, na jeho, na jehožž obnovu mobnovu můžůže být ste být stáátntníí pomoc poskytnuta,pomoc poskytnuta,
b)b) ccíílele, na jejich, na jejichžž zabezpezabezpeččeneníí mmůžůže být ste být stáátntníí pomoc poskytnuta, vpomoc poskytnuta, vččetnetněě stanovenstanoveníí

popořřadadíí jejich djejich důůleležžitosti,itosti,
c)c) ururččeneníí ministerstvechministerstvech, , kterkteréé budou o poskytnutbudou o poskytnutíí ststáátntníí pomoci rozhodovat,pomoci rozhodovat,
d)d) objem finanobjem finanččnníích prostch prostřředkedkůů pro ministerstva urpro ministerstva urččenenáá podle ppodle píísmene e),smene e),
e)e) formy stformy stáátntníí pomocipomoci a v pa v přříípadpaděě, , žže ste stáátntníí pomoc bude poskytovpomoc bude poskytováána na zna na záákladkladěě

programprogramůů, t, tééžž vymezenvymezeníí ttěěchto programchto programůů a ura urččeneníí sprspráávcvcůů,,
f)f) ururččeneníí ministerstva nebo kraje ministerstva nebo kraje odpovodpovíídajdajííccíího za koordinacho za koordinacíí ččinnostinnostíí; pokud je ; pokud je 

ururččen ke koordinaci kraj, vykonen ke koordinaci kraj, vykonáávváá ji v pji v přřenesenenesenéé ppůůsobnosti.sobnosti.
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NNáávrh strategie obnovy vrh strategie obnovy úúzemzemíí

PPřředloedložžíí ministr pro mministr pro míístnstníí rozvoj vlrozvoj vláádděě ke ke 
schvschváálenleníí do 20 dndo 20 dnůů po uplynutpo uplynutíí doby, na doby, na 
kterou byl stav nebezpekterou byl stav nebezpeččíí nebo nouzový nebo nouzový 
stav vyhlstav vyhlášášen, nebo po zruen, nebo po zruššeneníí ttěěchto chto 
stavstavůů ppřřed uplynuted uplynutíím doby, na kterou byly m doby, na kterou byly 
tyto stavy vyhltyto stavy vyhlášášeny.eny.
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ZZáákladnkladníí prpráávnvníí ppřředpisyedpisy

•• zzáákon kon čč.254/2001 Sb., o vod.254/2001 Sb., o vodáách a o zmch a o změěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů (vodn(vodníí
zzáákon), ve znkon), ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• zzáákon kon čč.239/2000 Sb., o integrovan.239/2000 Sb., o integrovanéém zm zááchrannchrannéém systm systéému a o mu a o 
zmzměěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů, ve zn, ve zněěnníí zzáákona kona čč. 320/2002 Sb.. 320/2002 Sb.

•• zzáákon kon čč. 240/2000 Sb., o krizov. 240/2000 Sb., o krizovéém m řříízenzeníí a o zma o změěnněě nněěkterých kterých 
zzáákonkonůů (krizový z(krizový záákon), ve znkon), ve zněěnníí zzáákona kona čč. 320/2002 Sb.. 320/2002 Sb.

•• zzáákon kon čč. 128/2000 Sb., o obc. 128/2000 Sb., o obcíích  (obecnch  (obecníích zch zřříízenzeníí), ve zn), ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• zzáákon kon čč. 129/2000 Sb., o kraj. 129/2000 Sb., o krajíích (krajskch (krajskéé zzřříízenzeníí), ve zn), ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• zzáákon kon čč. 12/2002Sb., o st. 12/2002Sb., o stáátntníí pomoci ppomoci přři i úúzemzemíí postipostižženenéého ho žživelnivelníí
nebo jinou pohromou a o zmnebo jinou pohromou a o změěnněě nněěkterých souvisejkterých souvisejííccíích zch záákonkonůů
(z(záákon o pojikon o pojiššťťovnictvovnictvíí), ve zn), ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů (z(záákon o kon o 
ststáátntníí pomoci ppomoci přři obnovi obnověě úúzemzemíí))

•• zzáákon kon čč. 320/2002 Sb., o zm. 320/2002 Sb., o změěnněě a zrua zruššeneníí nněěkterých zkterých záákonkonůů v v 
souvislosti  s ukonsouvislosti  s ukonččeneníím okresnm okresníích ch úúřřadadůů..
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SouvisejSouvisejííccíí zzáákonnkonnéé ppřředpisyedpisy

•• strategie ochrany pstrategie ochrany přřed povodned povodněěmi pro mi pro úúzemzemíí ČČR schvR schváálenlenáá vlvláádou usnesendou usneseníím m čč.328/2000 Sb..328/2000 Sb.
•• vyhlvyhlášáška Ministerstva zemka Ministerstva zeměědděělstvlstvíí čč. 470/2001Sb., kterou se stanov. 470/2001Sb., kterou se stanovíí seznam významných vodnseznam významných vodníích tokch tokůů a zpa způůsob sob 

provprováádděěnníí ččinnostinnostíí souvisejsouvisejííccíích se sprch se spráávou vodnvou vodníích tokch tokůů
•• vyhlvyhlášáška Ministerstva zemka Ministerstva zeměědděělstvlstvíí čč. 471/2001 Sb., o technicko. 471/2001 Sb., o technicko--bezpebezpeččnostnnostníím dohledu nad vodnm dohledu nad vodníími dmi díílyly
•• vyhlvyhlášáška Ministerstva zemka Ministerstva zeměědděělstvlstvíí čč. 195/2002 Sb., o n. 195/2002 Sb., o nááleležžitostech manipulaitostech manipulaččnníích ch řřááddůů a provozna provozníích ch řřááddůů vodnvodníích ch 

dděěll
•• vyhlvyhlášáška Ministerstva ka Ministerstva žživotnivotníího prostho prostřřededíí čč. 236/2002 Sb., o zp. 236/2002 Sb., o způůsobu a rozsahu zpracovsobu a rozsahu zpracováánníí nnáávrhu a stanovovvrhu a stanovováánníí

zzááplavových plavových úúzemzemíí
•• vyhlvyhlášáška Ministerstva vnitra ka Ministerstva vnitra čč. 328/2001 Sb., o n. 328/2001 Sb., o něěkterých podrobnostech zabezpekterých podrobnostech zabezpeččeneníí integrovanintegrovanéého zho zááchrannchrannéého ho 

systsystéémumu
•• vyhlvyhlášáška  Ministerstva financka  Ministerstva financíí čč. 186/2002 Sb.,kterou se stanov. 186/2002 Sb.,kterou se stanovíí nnááleležžitosti pitosti přřehledu o pehledu o přředbedběžěžnnéém odhadu m odhadu 

nnáákladkladůů na obnovu majetku slouna obnovu majetku sloužžííccíího k zabezpeho k zabezpeččeneníí zzáákladnkladníích funkcch funkcíí v v úúzemzemíí postipostižženenéém  m  žživelnivelníí nebo jinou nebo jinou 
pohromoupohromou

•• nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 36/2003 Sb., . 36/2003 Sb., §§ 15, kterým se m15, kterým se měěnníí nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 462/2000 Sb., k proveden. 462/2000 Sb., k provedeníí §§ 27 odst. 8 a 27 odst. 8 a §§
28 odst. 5 z28 odst. 5 záákona kona čč. 240/2000 Sb., o krizov. 240/2000 Sb., o krizovéém m řříízenzeníí a o zma o změěnněě nněěkterých zkterých záákonkonůů (krizový z(krizový záákon), o ozbrojených kon), o ozbrojených 
silsiláách ch ČČR, ve znR, ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů

•• vyhlvyhlášáška Ministerstva vnitra ka Ministerstva vnitra čč. 380/2002 Sb., k p. 380/2002 Sb., k přříípravpravěě a prova prováádděěnníí úúkolkolůů ochrany obyvatelstvaochrany obyvatelstva
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MetodickMetodickéé pokyny a normypokyny a normy

•• Metodický pokyn Ministerstva Metodický pokyn Ministerstva žživotnivotníího prostho prostřřededíí k zabezpek zabezpeččeneníí
hlhláásnsnéé a pa přředpovedpověědndníí povodpovodňňovovéé sluslužžby (Vby (Věěstnstníík Mk MŽŽP P čč. 7/2003). 7/2003)

•• Metodický pokyn Ministerstva Metodický pokyn Ministerstva žživotnivotníího prostho prostřřededíí k posuzovk posuzováánníí
bezpebezpeččnosti pnosti přřehrad za povodnehrad za povodníí (V(Věěstnstníík Mk MŽŽP P čč.4/1999).4/1999)

•• Metodický pokyn Ministerstva Metodický pokyn Ministerstva žživotnivotníího prostho prostřřededíí pro stanovenpro stanoveníí
úúččinkinkůů zvlzvlášáštntníích povodnch povodníí a jejich zaa jejich začčlenleněěnníí do povoddo povodňňových plových pláánnůů
(V(Věěstnstníík Mk MŽŽP P čč. 7/2000). 7/2000)

•• TNV 752931 TNV 752931 –– PovodPovodňňovovéé plpláány  (Zpravodaj Mny  (Zpravodaj MŽŽP P čč. 4/2001). 4/2001)


