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CÍLE V PLÁNECH 
PRO ZVLÁDÁNÍ 
POVODŇOVÝCH 
RIZIK

 Strategickým cílem  Směrnice 2007/60/ES je snížit riziko 
povodní a zvýšit odolnost proti jejich negativním účinkům na 
lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou 
činnost a infrastrukturu.

 Cíl 1: Zabránění vzniku nového rizika a snížení rozsahu ploch  
riziku.

 (územní plánování, správní řízení; realizace konkrétních 
opatření pro snížení rozlivů)

 Cíl 2: Snížení míry povodňového nebezpečí.

 (realizace konkrétních opatření v povodí pro snížení 
povodňových vln, zvyšování retenční schopnosti krajiny, 
uplatňování vhodných způsobů hospodaření na 
zemědělských a lesních pozemcích, hospodaření se SV)

 Cíl 3: Zvýšení odolnosti obyvatel, objektů, infrastruktury obcí 
a ekonomických aktivit vůči negativním účinkům povodní.

 (povodňové plány, předpovědní povodňová služba, 
zabezpečení jednotlivých nemovitostí vlastníky)
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OPATŘENÍ V 
PLÁNECH PRO 
ZVLÁDÁNÍ 
POVODŇOVÝCH 
RIZIK

 Opatření se dělí na obecná = s platností pro všechny 
OsVPR či pro celé povodí;  a konkrétní

 Celkem je navrženo:

 6 prioritních obecných opatření a 6 doplňkových 
obecných opatření

 171 konkrétních opatření

 34 v povodí Labe

 122 v povodí Dunaje

 115 v povodí Odry

 Předpokládané náklady za celé období zhruba 

62 miliard Kč
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OPATŘENÍ 
OBECNÉ POVAHY 

 vymezeno jako správní akt s konkrétně vymezeným 
předmětem a s obecně určenými adresáty

 opatření obecné povahy k vydání jednotlivých PpZPR

 výrokovou část opatření obecné povahy a jeho nedílnou 
součástí jsou

 kapitoly 4.3 (závěry z povodňového mapování) a 5.4 
(cíle) a přílohy 8.4 a 8.5 (seznam obecných a 
konkrétních opatření )

 ostatní kapitoly součást odůvodnění 

 součástí OOP zrušující ustanovení
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INFORMAČNÍ PORTÁLY
POVODŇOVÁ SMĚRNICE                                     CDS – POVODŇOVÉ MAPOVÁNÍ       

https://cds.mzp.cz/https://povis.cz/html/

https://cds.mzp.cz/
https://povis.cz/html/
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DĚKUJI ZA POZORNOST


