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Příspěvek HZS Pardubického kraje 

obce - 5. díl 

POVODNĚ 

Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů 
podpořených dalšími okolnostmi, zejména rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, 
nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, hromaděním ledových ker, nedostatečností 
kanalizačního systému, nadbytkem zpevněných ploch a dalšími okolnostmi, nebo náhlým 
uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv 
svahu během dešťů,…) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a 
zaplavuje okolní území. 

Povodně jsou doprovázeny ztrátami na životech, životním prostředí a majetku. 

Nejčastější příčiny vzniku povodně: 

Bleskové povodně mohou vzniknout během několika minut či hodin při dlouhotrvajících 
intenzivních deštích, při náhlém uvolnění masy vody např. rozbitím hráze z ledových ker. 
Bleskové povodně jsou charakteristické mimo jiné i tím, že jejich čelo je tvořeno směsí bahna, 
kamenů a jiných naplavenin. 

Klasické povodně vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se 
vylívá z břehů do okolí. Rychlost vzniku a účinky povodně závisí zejména na místě jejího 
vzniku - na horním toku řek se bude svou charakteristikou blížit bleskové povodni (rychlý 
příchod, velká razance a rychlý opad hladiny), na dolním toku bude její příchod pomalý, ale 
území bude zatopeno delší dobu. 

Zvláštním druhem povodně je ta, která vzniká následkem narušení hráze vodního díla. 

Rychlost vody při povodních je značná, takže ohrožuje naše životy a zdraví, životní prostředí, 
majetek. Zranitelní jsou všichni, kdo žijí v blízkosti vodního toku, anebo v místech 
nedostatečné kanalizace. 

Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a včasné varování před ní není 
vždy možné!!! 

Každý z nás by se měl připravit na příchod povodně a to bez ohledu na místo, kde žije či 
pracuje. Každá strouha, kanál, potůček, řeka či vodní nádrž se mohou stát zdrojem nebezpečí 
vzniku povodně. 

Stupně povodňové aktivity 

I. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI 

 nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 
nebezpečí 

 na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a 
skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní 
povodně 

 aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích 
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II. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 

 vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně 
v povodeň 

 vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na 
vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo 
při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně 

 aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do 
pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění 
průběhu povodně podle povodňového plánu 

III. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ 

 vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 
ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území 

 vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na 
vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření  

 provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu 
povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány. 

Připravil a zpracoval: 

nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim pracoviště 
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tel.: 950 581 159 e-mail: 
oldrich.smetana@pak.izscr.cz 

 


