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METODICKÁ POMŮCKA OBCÍM 

 
POVODŇOVÉ PROHLÍDKY - provádění 

Z důvodu zajištění povodňové ochrany v kraji 

vydává 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního 

hospodářství a havárií 

tuto metodickou pomůcku k provádění povodňových prohlídek. 

 

Zdroj: 

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

pozdějších předpisů („VZ“) 

- Materiál ze školení s názvem „Setkání předsedů a tajemníků povodňových komisí ORP“ 

ze dne 18.2.2011 (zpracoval: Ing. Lumír Pála) 

Legislativní rámec: 

- § 72, § 77§ 78, § 79, § 80 VZ 

- § 84, § 85 VZ 

- VPÚ ORP (popř. kraje) se rozumí vodoprávní úřad příslušné obce s rozšířenou 

působností (popř. kraje) 

- povodňovým orgánem obce se „za sucha“ rozumí rada obce, resp. její zástupce – 

starosta obce (za povodní se jedná o povodňovou komisi obce) 

 

Povodňové prohlídky lze rozdělit na: 

a) Preventivní prohlídky: v době, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí povodně  

b) Prohlídky po povodni: směřují ke zjištění rozsahu a výše škod po povodni. 

Tato metodická příručka je zpracována pro provádění preventivních povodňových prohlídek. 

 

Četnost:  

- preventivní prohlídka se provádí nejméně 1x ročně.  

 

Kompetence: 

- povodňové orgány ORP tyto prohlídky organizují (§ 79 odst. 2 písm. c) VZ).  

- povodňové orgány obcí je provádějí (§ 78 odst. 3 písm. c) VZ).  

 Doporučujeme obcím, aby plán kontrolních prohlídek každoročně projednaly předem 

s VPÚ ORP, např. formou písemného seznamu kontrolovaných úseků a termínu jejich 

prohlídek, který podepíše zástupce VPÚ ORP i zástupce obce.  

 Způsob provádění povodňových prohlídek by měl být také součástí povodňového plánu 

obce. 
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Účel prohlídky: 

- 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 (§ 72 odst. 1 VZ). 

 

Doporučujeme prověřit zejména: 

U vodních toků: 

- stav objektů v záplavovém území (z hlediska možného zhoršení odtokových podmínek 

nebo odplavení staveb nebo jejich částí) 

- stav koryta vodního toku 

- stav malých vodních nádrží 

- stav mostků a mostních lávek přes vodní toky 

To znamená: 

 V záplavovém území by se neměl volně nacházet odplavitelný materiál, který by mohl 

zhoršit odtokové poměry. Jedná se např. o volně uložené dřevo, komposty, stavební řezivo, 

ukotvení lodí apod. Tyto materiály je nutné uložit mimo aktivní zónu nebo ukotvit, aby 

nedošlo k jejich odplavení. 

 Jako velké riziko se jeví také konstrukční a výškové řešení mnoha mostů a lávek pro pěší. 

Tyto objekty jsou většinou nekapacitní pro převod vyšších N-letých průtoků. Lávky nejsou 

často pevně ukotveny k terénu a jejich odplavením tak může vzniknout nepříjemná situace 

níže na toku, kde mohou např. u další mostní konstrukce způsobit těžko odstranitelný 

nápěch a ucpat průtočný profil s následkem vzdutí a mnohem většího rozlivu do okolí.  

 

U vodních děl: 

- zejména stav objektů a jejich připravenost z hlediska ochrany před povodněmi. 

 Např.: stav hráze a břehů rybníka, nádrže, kontrola retence; stav jezových objektů; 

vlastníci kanalizací a ČOV kontrolují zamezení zpětnému vzdutí vody apod.; kontrola 

dokumentace (povolení, manipulační, provozní řády apod.) 

Kdy prohlídky provádět: 

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně, doporučujeme je provádět:  

a) před obdobím jarního tání (zpravidla únor)  

b) před obdobím letních povodní (zpravidla konec června). 

 

Účastníci: 

Prohlídka vodního toku: 

- správce vodního toku 

- zástupce povodňového orgánu obce  

- vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh 

povodně (dle § 85 odst. 1 písm. b) VZ) 

- doporučujeme obci přizvat si také zástupce VPÚ ORP 
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Prohlídka vodního díla: 

- vlastníci vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně 

- doporučujeme přizvat si zástupce povodňového orgánu obce s rozšířenou působností 

(VPÚ ORP) či kraje (VPÚ kraje)  

 

Opatření k nápravě - dle § 72 odst. 3 VZ: 

1. Na základě povodňové prohlídky mohou povodňové orgány obcí písemně 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.  

2. Pokud vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, doporučujeme obci předat věc 

na VPÚ ORP, který může takovou povinnost uložit rozhodnutím. (§ 72 odst. 3 VZ).  

 

Obsah zápisu z povodňové prohlídky: 

1. Název vodního toku. 

2. Datum a čas provedení prohlídky. 

3. Jméno oprávněné osoby. 

4. Druh zjištěné závady + specifikace místa. 

5. Uložení opatření k nápravě stavu (jaká + komu). 

6. Termín opravení závady. 

7. Datum skutečného odstranění závady. 

 

 K zápisu doporučujeme přiložit fotodokumentaci místa, závad apod. 

 Doporučujeme v rámci spolupráce VPÚ ORP a obcí vyžadovat předání zápisu 

nadřízenému povodňovému orgánu.. 

 Do povodňové knihy obce se provede záznam o absolvování povodňové prohlídky.  

 

 

 

V Karlových Varech dne 7. dubna 2011 

Zpracovali:  Ing. Jana Valečková, DiS., Ing. Stanislav Smolík, Mgr. Andrea Krýzlová 

 


