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1. Úvod 

Téma s názvem „protipovodňová opatření“ bylo zvoleno jako jedno z pěti projektových témat 

ke spolupráci obcí na platformě MAS v projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod 

úřadů“. Název tématu nevystihuje plně obsah, kterým se mohou obecní úřady a MAS v dané oblasti 

zabývat. Zejména se jedná o uchopení problematiky krizového řízení a protierozních opatření, která 

s opatřeními protipovodňovými úzce souvisí. Následující dokument tedy uvádí ve své první části 

definici tématu, tedy popis všech aspektů, které jsou pro daný projekt relevantní.   

Dále je krátce popsána legislativa a povinnosti obecních úřadů vyplývající ze zákona. 

V následujících kapitolách jsou rozebrány přístupy k řešení tématu na platformě MAS a začlenění 

tématu do integrovaných strategií rozvoje území MAS.  V závěru dokumentu jsou uvedena stručná 

doporučení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Definice tématu  

 

2.1. Protipovodňová a protierozní opatření  

 

Termínem protipovodňová opatření se v posledních letech obecně rozumí tzv. přírodě blízká 

protipovodňová opatření (PBPO), která jsou velice úzce spjata s opatřeními protierozními. To 

znamená, že se pohybujeme nejen na samém vodním toku (zejména u opatření protipovodňových), ale 

v celé ploše povodí (u opatření protierozních).  

 

Obrázek 1 - Rozdělení protipovodňových opatření, zdroj: www.cs-povodne.eu 

 

2.1.1. Opatření protipovodňová 

Základním principem přírodě blízkých protipovodňových opatření je využívání přirozených 

schopností krajiny zadržovat vodu a kombinovat tak ochranu osob a majetku se zajištěním dobrého 

stavu vod dle Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES a zlepšením stavu krajiny a přírody. 

V dokumentech Evropské unie se nejčastěji uvádí rozdělení protipovodňových opatření podle 

jejich účelu. Pro správnou funkčnost a efektivitu protipovodňových opatření je nutná vzájemná 

provázanost a doplňkovost všech druhů opatření. 

 Prevence – prevence škod způsobených povodněmi díky vhodnému umístění staveb, 

přizpůsobení staveb povodňovému riziku, vhodnému využití území a zemědělských a 

lesohospodářských praktik. 

 Ochrana – využití strukturních i nestrukturních opatření k protipovodňové ochraně, ke 

snížení pravděpodobnosti a dopadu záplavy. 

 Připravenost – informovanost obyvatelstva o nutnosti protipovodňových opatření, 

povodňovém riziku a správném chování v době ohrožení. 

 Záchranný systém – vytvoření záchranných plánů pro případ povodně 

 

V praxi jde o to, aby bylo zajištěno zachování přirozených parametrů vodních ekosystémů a 

současně s tím i funkčnost potřebných vodohospodářských staveb. Základními principy systému 

opatření v rámci komplexního řešení PBPO v ČR je zdržení vody tam, kde nezpůsobuje škody, a 

http://www.cs-povodne.eu/


 

 

ochrana majetku, který se vzhledem k historickému vývoji nachází v záplavovém území. K 

uvedenému cíli se používá kombinace následujících opatření: 

 zdržení odtoku vody z povodí přirozenými funkcemi krajiny mimo zastavěná území 

- agroenvironmentální opatření 

- úprava hospodaření v lesích 

- obnova a ochrana rozlivů do niv 

- optimalizace splaveninového režimu 

 navýšení přirozeného retenčního potenciálu krajiny vodohospodářskými stavbami 

- poldry a soustavy poldrů 

- odsazené hrázové systémy 

 urychlení odtoku kapacitními koryty z prostoru historicky zastavěného území 

- složené profily se stěhovavou kynetou 

- hrázové systémy s povodňovými parky 

 důsledné respektování zátopových území ve strategických a koncepčních plánech 

2.1.2. Opatření protierozní  

Cílem protierozních opatření je nejen snížení projevů vodní eroze, ale také podpora zvýšení 

schopnosti krajiny zpomalovat povrchový odtok a zadržovat vodu. Takovými opatřeními jsou 

například: 

 agrotechnická protierozní opatření (např. vyloučení širokořádkových plodin z 

pěstování na svažité půdě, vhodné způsoby provádění orby apod.), 

 dále organizační protierozní opatření (např. organizace produkčních ploch, zatravnění 

svažité orné půdy, apod.). 

 biotechnická protierozní opatření (např. výstavba protierozních nádrží, zřizování 

zasakovacích pásů, průlehů a protierozních mezí, apod.). 

2.1.3. Katalog přírodě blízkých protipovodňových opatření 

Metodika Ministerstva životního prostředí uveřejněná ve věstníku č. 11 z roku 2008 stanoví 

tzv. Katalog přírodě blízkých protipovodňových opatření. Katalog člení opatření do typů 1 – 5, resp. 6.  

PBPO 1 v nezastavěném území, snížení kapacity koryta revitalizací a zvýšením četnosti rozlivů do 

údolních niv, které se podílí na transformaci povodňových průtoků.  

PBPO 2 v zastavěných oblastech, zkapacitnění koryta a urychlení odtoku, složený profil se 

stěhovavou kynetou – revitalizovaným korytem, možnost ohrázování zastavěných území.  

PBPO 3  - transformace povodňové vlny v suchých retenčních nádržích nebo poldrech a revitalizace 

toků a niv ve zdrži.  

PBPO 4  - Opatření na tocích, které zajišťují ekologické nebo architektonické funkce toku a nejsou 

přímo součástí protipovodňových opatření (např. v parcích a zastavěných oblastech, náhony) 

PBPO 5 – ochrana fungující retence záplavových území nebo toků v sevřených údolích a realizace 

opatření pro zlepšení hydromorfologické struktury toků a niv.  

PBPO 6 – opatření typu 1 a 5  s nutností navazujících protipovodňových opatření (ohrázování 

zastavěných území v dosahu vzdují vody v nivě, zkapacitnění profilů mostů aj.) 

 



 

 

2.1.4. Plánování protipovodňových opatření v ČR 

Realizace protipovodňových a částečně i protierozních opatření je v České republice upravena 

stavebním zákonem 50/1976 Sb. a vodním zákonem 254/2001 Sb. Vodní zákon uvádí, že „plánování 

v oblasti vod je soustavná a koncepční činnost, kterou zajišťuje stát“. Plánování je tvořeno: 

- Plánem hlavních povodí ČR 

- Plány oblasti povodí 

- Programy opatření 

Plány hlavních povodí a plány oblasti povodí jsou podkladem pro výkon veřejné správy, 

zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb.  

Pro plánování jsou zásadní tzv. záplavová území. Stanovení záplavových území nepodléhá 

správnímu řízení. Územně plánovací dokumentace musí obsahovat stanovení záplavových území. 

Rozsah záplavových území určuje na návrh správce toku vodoprávní úřad.  

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou vodoprávními úřady obce, újezdní úřady na území 

vojenských újezdů, obecní úřady s rozšířenou přenesenou působností, kraje a dále Ministerstvo 

zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jako ústřední vodoprávní úřady v rámci svých 

kompetencí. Není-li vodním zákonem stanoveno jinak, vykonávají působnost vodoprávního úřadu 

obecní úřady s rozšířenou přenesenou působností. Kompetence k jednotlivým úkonům a působnost 

vodoprávních úřadů je uvedena ve vodním zákoně. 

 

2.2. Krizové řízení 

2.2.1. Úvod 

Druhou oblastí je krizové řízení, kdy se jedná o mimořádné situace, které mohou a nemusí 

s povodněmi souviset.  

Krizové řízení představuje nezbytnou nadstavbu pro řešení narůstajících dopadů 

mimořádných událostí a krizových situací nebo jiného nebezpečí či narušení funkčnosti kritické 

infrastruktury, kdy není možné nastalou situaci vyřešit prostřednictvím standardních postupů 

orgánů veřejné správy, složek IZS nebo soukromých subjektů. Krizová opatření, jako organizační 

nebo technické opatření určené k řešení krizové situace, představují účinný nástroj pro využití 

nadstandardních postupů či sil a prostředků (např. prostřednictvím zásahu do základních lidských 

práv a svobod) a tím napomáhají k vyřešení krizové situace. 

Jedná se tedy o ucelený systém nástrojů, postupů, práv a povinností, jež umožňují 

efektivním způsobem zvládnout krizovou situaci. Krizové řízení představuje v systému 

ochrany obyvatelstva jeden ze stěžejních pilířů. 

Rámcově je krizové řízení souhrn činností věcně příslušných orgánů a osob 

zaměřených na přípravu a předcházení vzniku a zvládání následků událostí, závažným 

způsobem postihujících obyvatelstvo území. Základem krizového řízení je legislativní rámec 

daný krizovým zákonem vč. prováděcích právních předpisů, jež zmocňuje tzv. orgány krizového 

řízení zásadně rozhodovat o přípravě a řešení krizových situací. Tyto orgány mají legislativně 

stanovené povinnosti a oprávnění k zabezpečení jejích plnění. 

 



 

 

2.2.2. Proces krizového řízení 

V širším pojetí lze krizové řízení rovněž prezentovat jako proces (spojený s řízením rizik) 

o vývojových fázích: 

- prevence, 

- připravenost, 

- odezva, 

- obnova, 

- vyhodnocení. 

Prevencí se rozumí činnosti směřující k tomu, aby k mimořádným událostem, resp. 

krizovým situacím vůbec nedocházelo. Může se jednat např. o výstavbu vodních děl v rámci 

ochrany před povodněmi, provozování bezpečné přepravy nebezpečných látek, plánování rozvoje 

svěřeného území s ohledem na výskyt možných rizik v něm, apod. 

Připraveností se rozumí činnosti směřující k zajištění akceschopnosti bezpečnostního 

systému k provádění záchranných a likvidačních prácí a opatření k řešení krizových situací. 

Připravenost je zajišťována v oblasti organizační (tvorba organizačních struktur, havarijní a 

krizové plánování), technické (vybavenost systému technikou a ostatním materiálem) a odborné 

způsobilostí (vzdělávání, školení a výcvik). 

Odezvou se rozumí činnosti zabezpečující rychlé překonání mimořádné události resp. 

krizové situace tak, aby byly minimalizovány její následky. Jedná se zejména o provádění 

záchranných a likvidačních prací, realizaci opatření k ochraně postižených obyvatel a jejich 

nouzovému přežití a opatření k zajištění funkčnosti veřejné správy. 

Obnovou se rozumí činnosti směřující k co nejrychlejší obnově základních funkcí 

infrastruktury postiženého území. Jedná se zejména o obnovu dopravních, komunikačních a 

energetických systémů, atd. Nutno upozornit, že v rámci krizového řízení se nejedná o uvedení 

postiženého území do původního stavu. 

Důležité je rovněž vyhodnocení, tzn. analýza situace a následně zdokonalení postupů a 

opatření pro případné budoucí řešení stejné situace. 

Aby bylo možné z úrovně orgánu krizového řízení při řešení mimořádné události resp. 

krizové situace vůbec aplikovat, je nutno mít na paměti základní princip – tj. zachování funkčnosti 

vlastní organizace pro případ řešení, tedy realizovat tento proces rovněž v podmínkách orgánu či 

organizace. 

Orgány krizového řízení jsou vláda, ministerstva a jiné ústřední správní úřady, Česká 

národní banka, hejtman, krajský úřad, hasičský záchranný sbor kraje, Policie ČR, starosta ORP, 

obecní úřad ORP, starosta obce a obecní úřad. 

2.3. Legislativa a výklad pojmů 

 

2.3.1. Právní předpisy ČR 

 

Právní analýza, zpracovaná na jaře 2015 v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro 

efektivní chod úřadů“ identifikovala na úrovni ČR celkem 11 zákonů, 2 nařízení a 4 vyhlášky týkající 

se protipovodňových opatření a krizového řízení.  

 Nejdůležitějšími právními normami v této oblasti jsou: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zák. č. 

39/2015 Sb.  

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 



 

 

znění zák. č. 267/2006 Sb. 

Přehled dalších zákonných a podzákonných norem přináší výše zmíněná právní analýza. Je 

zřejmé, že se  v podstatě jedná o dvě do značné míry odlišné oblasti. Z daných zákonů vyplývají jasné 

povinnosti obecních úřadů v rámci témat.  

 

 

2.3.2. Výklad pojmů 

Níže jsou uvedeny základní definice dle zákona 245/2001 Sb. a 240/2000 Sb. 

 

 Oblast protipovodňová opatření 

 

Záplavové území 

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně 

zaplaveno vodou. Rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. 

Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh 

v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. Záplavové území je vymezeno záplavovou 

čárou, což je křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území 

povodní.  

 

Povodeň 

Povodněmi se pro účely zákona o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků 

nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže 

dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, 

zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, 

zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením 

kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 

 

Ochrana před povodněmi 

Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového 

rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními. 

 

Povodňová opatření 

Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za 

povodně a opatření prováděná po povodni. 

Přípravná opatření jsou: stanovení záplavových území, vymezení směrodatných limitů stupňů 

povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, příprava předpovědní a hlásné 

povodňové služby, organizační a technická příprava, vytváření hmotných povodňových rezerv, 

příprava účastníků povodňové ochrany. 

Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou: činnost předpovědní povodňové služby, 

činnost hlásné povodňové služby, varování při nebezpečí povodně, zřízení a činnost hlídkové služby, 

vyklizení záplavových území, řízené ovlivňování odtokových poměrů, povodňové zabezpečovací 

práce, povodňové záchranné práce, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém 

povodní. 

Opatření po povodni jsou: evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace 

včetně vzniklých povodňových škod, odstranění povodňových škod a obnova území po povodni. 



 

 

Povodňová opatření podle zákona nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení 

sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi. 

 

 Krizové řízení 

 

Krizové řízení 

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na 

analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s 

1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 

2. ochranou kritické infrastruktury, 

 

Krizová situace 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

systému
, 
tedy škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací, dále pak narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu („krizový stav“). 

 

Kritická infrastruktura  

Kritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředky nebo 

veřejná infrastruktura) a jejich provozovatelé. Narušení funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost 

státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. 

 

 

2.4. Povinnosti a možnosti obcí vyplývající ze zákona 

 

 Protipovodňová opatření – dle par. 78 zákona 254/2001 Sb.  

Plnění úkolů při ochraně před povodněmi zajišťuje obecní rada. Obecní rada může pro tuto 

činnost zřídit povodňovou komisi (povodňový orgán obce), který je podřízen povodňovému orgánu 

obce s rozšířenou působností. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise 

jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k 

provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. 

 Krizové řízení – dle par. 21 zákona 240/2000 Sb.  

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se 

na této připravenosti podílejí. 

Starosta obce dále za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový 

štáb obce jako svůj pracovní orgán, zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových 

opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit, plní úkoly 

stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové 

situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností, 

odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení 

určených Ministerstvem vnitra. 



 

 

V době krizového stavu starosta obce zabezpečuje varování a informování osob nacházejících 

se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již 

neučinil hasičský záchranný sbor kraje, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, 

organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, zajišťuje organizaci dalších 

opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací organizuje 

přípravu obce na krizové situace, poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a 

informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností, vede evidenci údajů 

o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní 

vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází, vede 

evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e), pro kterou 

shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v 

jehož správním obvodu se nachází, se podílí na zajištění veřejného pořádku, plní úkoly stanovené 

krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení. 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem 

možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. 

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: 

- zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále i „JSDHO“), která provádí hašení požárů a 

záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle 

zákona o IZS ve svém územním obvodu; členům JSDHO za hašení požárů a záchranné práce při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu, 

- udržuje akceschopnost JSDHO, 

- zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, 

- zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO a požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Přístupy k řešení tématu na platformě MAS 

3.1. Protipovodňová opatření a spolupráce obcí 

Protipovodňová opatření jsou z hlediska spolupráce obcí velice specifickým tématem. 

Hlavním důvodem pro odlišnost oproti jiným tématům, jako např. odpadové hospodářství nebo 

nezaměstnanost, jsou fyzicko-geografické podmínky v řešeném území. Konkrétní opatření v daném 

území ve velmi značné míře závisí na těchto podmínkách a také velmi úzce souvisí s ochranou přírody 

a krajiny. Mapka níže ilustruje překryv povodí a území 72 předmětných MAS v ČR. 

Jsou zde zobrazena povodí prvního a druhého řádu. Pouze 10 ze 72 MAS spadá výlučně do 

jedné oblasti povodí druhého řádu, lze tedy konstatovat, že situace v oblasti plánování 

protipovodňových opatření by zde mohla být teoreticky snazší.  Jedná se o MAS Království Jestřebí 

hory, MAS Uničovsko, MAS Dolní Poolšaví, MAS Pomalší, MAS Regionu Poodří, Sdružení SPLAV, 

MAS Region Kunětické hory, MAS Mezilesí, Společnost pro rozvoj Humpolecka a MAS Slezská 

brána.  

Protipovodňová ochrana je zpravidla řešena v logických geografických celcích – povodích. 

Plánování a realizace protipovodňových opatření není pouze v rukou jednotlivých obecních úřadů, ale 

především státu, krajů, správců povodí, správy CHKO, obcí s rozšířenou působností a dalších.  

Nicméně téměř všechny obce v ČR mohou a měly by se problematikou zabývat. Je evidentní, 

že řešení protipovodňových opatření může přinést značnou přidanou hodnotu, pokud se odehrává 

současně na katastrálních územích více obcí. Proto můžeme toto téma spolehlivě označit jako téma 

velmi vhodné pro spolupráci obcí. 

Obrázek 2 - Mapa MAS a povodí v ČR, zdroj dat: NS MAS ČR, VÚV TGM, Arcdata Praha 



 

 

3.2. Důležitost tématu pro místní akční skupiny 

V dotazování, které bylo provedeno ze strany Sdružení místních samospráv, měly jednotlivé MAS 

identifikovat 3 témata, která považují za důležitá k řešení v rámci spolupráce obcí na platformě MAS. 

Téma „Protipovodňová opatření a krizové řízení“ bylo uvedeno pouze ve 29 případech. Deset MAS 

zvolilo toto téma jako prioritu č. 1. Přitom všech 72 MAS má na svém území definovány lokality 

záplavových území 100leté vody. V případě záplavových území 20ti leté a 5ti leté vody je lokalit ještě 

více.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitost tématu pro jednotlivé MAS ilustruje graf č. 1. Velká skupina MAS – celkem 20 – 

zařadila téma protipovodňových opatření a krizového řízení až na poslední místo za témata školství, 

odpadové hospodářství, dopravu a zaměstnanost.  Mezi uváděné protiargumenty se (kromě obligátního 

tvrzení o nízké motivaci občanů) řadí: 

- rozdílné přístupy k řešení problémů v případě, kdy MAS spadá do více ORP (naprostá 

většina MAS v ČR a tedy i v projektu)  

- nedostatečné lidské a finanční zdroje MAS 

- neodborná znalost této problematiky 

- v případě realizací v krajině nejistá možnost skutečného naplnění aktivit, protože 

dotčené pozemky jsou ve vlastnictví různých subjektů 

- Výkonné orgány mají malý zájem o řešení a preventivní opatření protipovodňových 

opatření 

- finanční náročnost protipovodňových opatření 

- dlouhodobá projekční příprava – územní a stavební řízení 

Obrázek 3 - mapka MAS a záplavových území, zdroje dat: NS MAS ČR, VÚV TGM, Arcdata Praha 



 

 

Graf 1 - důležitost tématu pro jednotlivé MAS 
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4. Příklady projektů a aktivit, které byly v minulosti zrealizovány 

 

V oblasti protipovodňových opatření několik MAS uvedlo společné zpracování digitálních 

povodňových plánů a vytváření sítě varovného a vyrozumívacího systému před povodňovým 

ohrožením. Dále se jedná o bezdrátové hlásiče v obcích, hladinoměry, srážkoměry a sirény.  

1) MAS Hornolidečska 

V rámci spolupráce se v minulosti uskutečnilo několik společných i přeshraničních projektů. Snahou 

těchto projektů bylo vytvořit síť krizového řízení, spočívající v technickém vybavení obcí a JPO, která 

by byla schopen rychle reagovat na lokální záplavy či jiné krizové situace. 

2) MAS Hranicko, MAS Regionu Poodří 

Hranicko - Pod hlavičkou mikroregionu Hranicko byl realizován projekt , jehož hlavním výstupem 

byly studie a vyhodnocení variantních řešení na především menších tocích v regionu. 

Poodří - V roce 2012 se obce Regionu Poodří zapojily do projektu „Studie proveditelnosti k realizaci 

přírodně blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří“, rozděleném do těchto oblastí: střed, 

východ, západ, sever. Hlavním cílem tohoto projektu bylo navrhnout, projednat a na úrovni studie 

proveditelnosti zpracovat realizovatelná protipovodňová a protierozní opatření, která povedou k 

omezení vzniku eroze, ke snížení škod z lokálních záplav a k revitalizacím vodních toků a jejich niv. 

Projekt je rozvržen do tří etap, které na sebe navazují: Analytická část, Návrhová část (s dílčí částí – 

návrhy opatření v ploše povodí) a Závěrečné vyhodnocení. 

3) Kyjovské Slovácko v pohybu 

Pro MAS je téma protierozních a protipovodňových opatření v krajině prioritou od samého počátku. 

Od roku 2004 jsme spolupracovali s obcemi, ale i s dalšími aktéry regionu na několika společných 

projektech: 

Vlastníci, jako klíč k rekonstrukci krajiny 

Cíl: vytvořit model smlouvy a spolupráce k řešení situace s velmi problémovými lokalitami - 

Výsledek: zpracování sedmi zjednodušených realizačních dokumentací - Konečný výsledek: realizace 

obecní les a polní remíz v Násedlovicích, biokoridor pod sv. Rochem ve Vlkoši, ochranná zatravnění 

ve třech lokalitách v obci Dražůvky - Ostatní obce – částečná realizace, součást ÚP nebo KPÚ - 

Zahájení veřejné diskuse o stavu krajiny 

Metodika facilitace krajinného plánu a její ověření v praxi 

Výsledky: 

- zpracovaný Krajinný plán 

- zapojení veřejnosti do strategického plánování a získání důvěry místních obyvatel v nastartovaný 

proces  

- nový pohled vlastníků i uživatelů pozemků.   

- povědomí o pozemkových úpravách   

- zapojení zemědělců v rozsahu cca 80% rozlohy řešeného území  

Organizace seminářů v jednotlivých mikroregionech na téma Protierozní a protipovodňová opatření  

Cíl: příprava území na větší projekt do OPŽP 

Výsledky: 

- podání žádosti pro sedm mikroregionů 

- dvě žádosti podpořeny  - Mikroregion Hovoransko a Mikroregion Ždánicko 



 

 

 

Projekt Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 

Cíl: vzdělávání v oblasti šetrného zemědělského hospodaření v územích CHKO a NATURA 2000. 

Téma: Protierozní a ochranná opatření v zemědělské krajině 

 

4) MAS Opavsko 

Na tématu protipovodňových opatření spolupracují především obce Mikroregionu Hvozdnice. V 

minulosti již mikroregion realizoval několik projektů na vybavení pro včasné zjištění hrozby povodní 

– informační poplachové systémy a projekční práce pro návrh přírodě blízkých protipovodňových 

opatření. Obce mikroregionů také částečně sdílejí a zapůjčují potřebnou techniku a umí koordinovat 

sbory hasičů při záchranných aktivitách. 

 

5) MAS – Partnerství Moštěnka 

Mikroregiony Holešovsko a Moštěnka získaly dotaci z OP Životní prostředí, prioritní osy 1 

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. V mikroregionech byly 

realizována následující projekty: 

1. Studie proveditelnosti k realizaci přírodně blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu 

Moštěnka 

2. Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému 

pro obce Mikroregionu Moštěnka 

3. Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Holešovsko 

4. Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu 

Holešovsko 

 

6) MAS Východní Slovácko 

Jako významnou lze hodnotit spolupráci při zohledňování rizik a plánování opatření při tvorbě 

územních plánů, kdy sousední obce připomínkují návrhy ÚP a vzájemně konzultují opatření na svých 

územích, kde se dopady protipovodňových opatření dotýkají více katastrálních území. Další oblastí 

významné spolupráce je činnost sborů dobrovolných hasičů a jejich zásahových jednotek – společná 

odborná příprava, vzájemná výpomoc, předávání zkušeností mezi starosty při zajišťování materiálně-

technického vybavení. 

 

Další příklady – viz klíčová aktivita 5 – příklady dobré praxe (publikace) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Protipovodňová opatření a krizové řízení ve strategiích CLLD 

 

Pro účely tohoto dokumentu bylo analyzováno celkem 22 strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje ve verzích poskytnutých v dubnu 2015. Jak již bylo uvedeno výše, téma si zvolilo celkem 29 

MAS, z nichž některé strategii neposkytly.  

V analyzovaných dokumentech lze vysledovat následující: 

- Většina MAS zařazuje protipovodňová opatření do oblasti péče o životní prostředí a 

krajinu. To je naprosto legitimní v oblasti protierozních opatření, ale ne vždy u opatření 

protipovodňových 

- Objevuje se často nepříliš logické spojení protipovodňová ochrana = ochrana přírody. 

U protipovodňových opatření (tak, jak na ně nahlíží většinová populace i zákon) jde 

především o to, aby byl ochráněn majetek a zdraví obyvatel.   

- Téma bezpečnosti nebo krizového řízení je obsaženo pouze v 6 strategiích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Závěry a doporučení  

 

6.1. Integrované strategie rozvoje území 

Na základě výše uvedeného lze formulovat několik základních doporučení pro úpravu 

integrovaných strategií rozvoje území MAS, resp. do Dodatků strategie MAS (Strategie spolupráce 

obcí): 

6.1.1. Obecná doporučení 

- Pro identifikaci povodňových rizik a obecně přístupu k protipovodňové ochraně musí MAS 

důsledně respektovat stanovená záplavová území a povodňový plán ČR. To znamená, že 

pokud MAS pro účely strategie dosud tak neučinila, je vhodné tuto oblast vložit minimálně do 

analytické části integrované strategie rozvoje území a dále do kapitoly „Návaznost na 

strategické dokumenty“ 

- Téma protipovodňových opatření nemusí být pro strategii a spolupráci obcí  v MAS vždy 

relevantní a to v případech, kdy už taková spolupráce funguje nebo je povodňové riziko 

v regionu velmi nízké.  

- V oblasti krizového řízení je vždy prostor pro činnost MAS a spolupráci obcí, ve většině 

případů lze i v rámci komunitního projednávání zjistit mezi starosty zájem o tuto oblast.  

 

6.1.2. Doporučení pro strategickou část ISRÚ 

- Každá strategie MAS by měla obsahovat oblast péče o krajinu, bez ohledu na to, zda bylo 

téma zvoleno nebo ne. Odolnost (resilience) nejen vůči povodním je relevantní pro všechny 

MAS.  

- Jestliže si MAS dané téma zvolila, měla by její strategická část obsahovat i téma bezpečnosti 

minimálně v obecné rovině. Nemusí se jednat vysloveně o „krizové řízení“. 

- Na protipovodňová opatření lze nahlížet nejen z pohledu přírody, ale také z pohledu 

člověka, tzn. ochrany zdraví a majetku obyvatel MAS.  

- Pokud MAS zařazuje protipovodňová opatření do oblasti péče o krajinu, nemělo by se jednat 

o „ochranu přírody“ ani „ochranu krajiny“, ale např. o zlepšení péče o přírodní hodnoty, 

obnovování přírodních hodnot, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnovu vodního režimu 

apod.  

- Je obecně vhodnější používat shrnující formulace cílů nebo opatření jako např. „Zajistit 

zvýšenou ochranu před nežádoucími přírodními vlivy“ nebo „Posílit přirozené funkce krajiny“ 

 

6.2. Budoucí aktivity MAS 

 

Z pohledu jednotlivých obcí, resp. území místní akční skupiny a jejich reálných možností být 

v v této oblasti aktivní se nabízí jak aktivity investiční, tak neinvestiční. Větší prostor se bezesporu 

otevírá u „měkkých akcí“. Konkrétně se může jednat například o následující činnosti:  

1. Osvěta a vzdělávání 

Široké pole působnosti se nabízí téměř pro všechny MAS. Může se jednat o ucelené 

vzdělávací programy pro veřejnost, veřejnou správu nebo žáky a studenty škol. Mimo specializované 

vzdělávací programy lze realizovat jednorázové semináře, výstavy, soutěže, publikovat tiskové 

zprávy, vydávat ve informace ve zpravodaji MAS a mnoho dalšího. 



 

 

 

2. Sdílení informací a zkušeností 

Zde se jedná o předávání zkušeností mezi obcemi s protipovodňovými opatřeními řešením 

krizových situací. Je vhodné pravidelné setkávání starostů, kde bude tato problematika jedním z témat. 

Při plánování protipovodňových opatření v území je třeba, aby si obce navzájem připomínkovaly 

připravované územní plány.   

 

3. Tvorba studií a plánů 

Prvním krokem by mělo být zmapování stavu povodňových plánů v jednotlivých obcích. 

Nabízí se možnost zpracování digitálních povodňových plánů. V oblasti studií lze kontaktovat 

odborné firmy a zorganizovat pro širší území návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření.  

4. Pořízení systémů a vybavení  

Zde se může jednat o instalace systémů sledování a varování před povodněmi – hladinoměry, 

srážkoměry atd. Nejen pro účely povodní mohou být opatřeny hlásiče, sirény nebo např. bezdrátové 

rozhlasy. Další oblastí je zlepšování vybavení složek integrovaného záchranného systému – nákup 

vybavení pro hasičské nebo policejní jednotky apod.  Nabízí se prostor pro spolupráci formou 

zapůjčování vybavení mezi jednotlivými obcemi. 

 

5. Realizace v krajině 

Nejproblematičtější a nejpokročilejší aktivitou v oblasti protipovodňových a protierozních 

opatření je samotná realizace opatření v krajině na základě zpracovaných studií a plánů. Zde je třeba 

dohodnout se  s vlastníky dotčených nemovitostí. 

 

Co se týká obecně forem spolupráce, lze v podstatě uplatnit všechny tzv. šablony spolupráce, 

které jsou (budou) blíže popsány v metodice spolupráce obcí na platformě MAS. 

Šablony spolupráce - typologie: 

 

1/  Animace prostřednictvím zaměstnance MAS  

Animace (nebo také oživování území) znamená především vlastní iniciativu MAS prostřednictvím k tomu určeného 

zaměstnance. Pro účely této metodiky se jedná především o animaci směrem k prohloubení spolupráce obcí.   

1A/ MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit   

Např. Setkávání poskytovatelů sociálních služeb a plánovaní nových společných projektů, řešení dopravní obslužnosti obcí v 

MAS 

 

1B/ MAS jako realizátor projektů  

Např. projekty na vytvoření pracovních míst pro osoby ohrožené nezaměstnaností (absolventi, osoby po skončení rodičovské 

dovolené, osoby starší 50ti let, zdravotně postižení), projekt na komunitní školu apod.  

 

1C/ Vyhledávání dotačních možností dle požadavků v území – fundraising 

Vyhledávání odpovídajících zdrojů financování na základě zjištěných potřeb a také informování o aktuálních výzvách např. 

ve zpravodaji nebo na webových stránkách.  

Např. 7 obcí požaduje řešení povodňových událostí - animátor průběžně sleduje dotační možnosti a v okamžiku kdy je 

vyhlášená odpovídající výzva, začne pracovat na přípravě projektu. 

 

1D/ Koordinace společných aktivit  

Animátor má přehled o připravovaných i probíhajících aktivitách v území a snaží se je navzájem koordinovat.  



 

 

Např. Zaměstnanec zjistí, že dvě sousedící obce mají každá záměr na realizaci Domova pro seniory. Jeho úkolem je sezvat 

zástupce obou obcí a domluvit se na společném postupu.   

 

1E/ Vzdělávání a osvěta  

MAS zajišťuje nejrůznější školení a vzdělávání na základě požadavků jednotlivých obcí nebo zjištěných potřeb.  

Např. školení řidičů referentských vozidel, školení BOZP, nakládání s odpady.   

 

2/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy a jiných služeb pro malé obce  

Servis znamená poskytování služeb. Může se jednat o služby související se zajištěním veřejné správy, ale i o služby jako 

např. zpracování studií, projektů, žádosti o dotace apod.  

 

2A) Služby zajištění veřejné správy  – informování o zákonných povinnostech,  asistence při zpracování výkazů vůči vyšším 

orgánům veřejné správy na základě zákonných povinností (odpady, vodovody a kanalizace, ČSÚ apod.) 

Např. pro obce s neuvolněnými starosty 

 

2B/ Společné právní služby pro veřejnou správu - zpracování a konzultace smluv zprostředkování právních služeb (vybrat si 

specializovaného právníka zajištěného MAS za rozumné ceny), 

 

2C/ Dotační servis  
Služby zajištění především projektového cyklu (tvorba projektů, projektové řízení, výběrová řízení, apod.) na základě ceníku 

služeb a individuálních dohod.  

 

2D/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance MAS - MAS jako zaměstnavatel nabídne 

služby účetní. Obce to budou financovat prostřednictvím MAS. Bude to záruka udržitelnosti vs. individuální smlouvy 

s různou garancí délky služby. 

Např. 1 účetní pro 3-4 obce. Komentář: nyní pracují 3 účetní na částečný úvazek. 

 

2E/ Další služby pro obyvatele v regionu MAS  

 Jedná se o další jiné služby, které mohou být poskytovány jak za úhradu, tak bezplatně.   

Např. služby pro zajištění kulturních a společenských akcí -  půjčování stanů a pódií. 

 

3/ Poradenství MAS samosprávám  

Poradenství znamená poskytnutí odpovídajících informací v různých oblastech především v dotační.  Jedná se o pasívní 

poradenství na základě dotazů (na rozdíl od servisu). MAS má stanoveny konzultační hodiny a telefonní a emailový kontakt 

pro zájemce.  

 

4/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS 

MAS zajistí Individuální dohody mezi obcemi a skupinami obcí resp. soustavu dohod - MAS funguje jako zprostředkovatel a 

administrátor aktivit v území. V případě dotačních projektů není MAS sama žadatelem. 

Např. výstavba liniové cyklostezky v X obcích. Zavedení prvků bezpečnosti dopravy ve skupině obcí apod. 

 

5/ Svazek obcí s působností na území celé MAS  

Vznik nové organizace s právní subjektivitou zastřešující veřejnou správu v regionu na základě vlastního plánování v regionu 

MAS. 

Např. odpadový svazek – řešení výběrového řízení na svoz bioodpadu, svoz tříděného odpadu apod. 

 

…………………………………………………………………………………. 

Jednotlivé šablony se mohou navzájem prolínat. MAS jako facilitátor spolupráce zajistí celý komplex činností – od zajištění a 

koordinace projekční přípravy (vč. veřejných projednání, stavebního povolení) přes dotační žádosti až po administraci a 

monitoring.   
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