
Ministerstvo zem ědělství 
a protipovod ňová opat ření



Katastrofické povodn ě v ČR

Morava, Olomouc 1997 Vltava, Praha 2002

regionální



Katastrofické povodn ě v ČR

bleskové

Jizera , Dv ůr Králové 2000

Bělá, Deštná v O. h. 1998

Jizera , Dv ůr Králové 2000

Bělá, Jesenicko 2009 Bečva, Troubky 2010

Vltava, Český Krumlov 2006



Povod ňové škody v ČR (1997–2010)

Povod ňová situace 
[rok]

Povod ňové škody 
[mil. K č]

Počet ztrát na lidských 
životech

1997 62 600 60

1998 1 800 10

2000 3 800 2

2001 1 000 0

2002 75 100 19

2006 6 200 9

2009 8 500 15

2010 15 000 8

Celkem 1997–2010 174 000 123



Program Prevence p řed povodn ěmi

I. etapa 2002–2007 („zahájení“) – program 229 060

– zaměřena na území zasažená povodní v roce 1997 
(Morava, Odra, horní Labe);

– zpracování studií odtokových pom ěrů a stanovování 
záplavových území;

– realizováno 435 protipovod ňových staveb;– realizováno 435 protipovod ňových staveb;

– ochrán ěno 315 tis. obyvatel a majetek v hodnot ě 240 mld. K č;

– profinancováno 4,043 mld. K č, z toho: 
• státní rozpo čet 1,829 mld. K č,
• úvěr přijatý ČR od EIB 1,793 mld. K č,
• vlastní zdroje správc ů vodních tok ů 0,348 mld. K č,
• územní rozpo čty (0,04 mld. K č) a fond Phare (0,025 mld. K č).



90 investi čních akcí s náklady nad 10 mil. K č 
realizovaných v rámci I. etapy 

státními podniky Povodí



Ukázka akce z I. etapy

Třebovka, nádrž Hv ězda

• investor: státní podnik Povodí Labe
• dokon čení:  05/2006
• celkové náklady:  80,5 mil. K č



Program Podpora prevence p řed povodn ěmi II

II. etapa 2007–2013 („rozvinutí“) – program 129 120

- zaměřena na technická opat ření podél vodních tok ů, na opat ření 
zvyšující retenci a na bezpe čnost vodních d ěl při povodni;

- schválena usnesením vlády ČR č. 1304 ze dne 15. 11. 2006; 

- schválený objem finan čních prost ředků 11,55 mld. K č usnesením vlády 
ČR č. 365 ze dne 24. kv ětna 2010:ČR č. 365 ze dne 24. kv ětna 2010:

• státní rozpo čet,
• úvěr přijatý ČR od EIB, 
• prost ředky alokované na PPO v novele zákona o zrušení FNM,
• vlastní zdroje správc ů vodních tok ů; 

- do konce roku 2013 bude realizováno více než 400 opa tření;

- stav k 30. 9. 2012:
- dokon čeno a rozestav ěno 340 opat ření - dotace ve výši cca 9 mld. K č,
- připraveno k zahájení dalších 63 opat ření - dotace ve výši 1,5 mld. K č.



121 investi čních akcí s náklady nad 10 mil. K č realizovaných                          
a připravovaných v rámci II. etapy státními podniky Pov odí                          
a 24 akcí s nálady nad 10 mil. K č v gesci státního podniku L ČR



Ukázka akce z II. etapy
Tichá Orlice, Choce ň – zvýšení ochrany m ěsta

– investor: státní podnik Povodí Labe
– celkové náklady stavby: 152,4 mil. K č

– dokon čení stavby: 10/2010



Povode ň v Zálezlicích v roce 2002
a návrh protipovod ňového opat ření v obci 



Žadatelé o podporu programu 129 120

– Program 129 120 byl ur čen pro správce vodních tok ů,                    
t. j. pro státní podniky Povodí a Lesy České republiky,                    
a pro správce drobných vodních tok ů určené podle                          

48 vodního zákona;

– Zapojení obcí bylo možné jako t. zv. „ Navrhovatelé“, pokud – Zapojení obcí bylo možné jako t. zv. „ Navrhovatelé“, pokud 
doložily: 
- pravomocné územní rozhodnutí pro navržené PPO, 
- smluvní zajišt ění všech pot řebných pozemk ů,
- kladné stanovisko správce povodí; 

– Návrhy na PPO mohly obce podávat do roku 2008. 



Program 129 120

Obce p ředložily celkem 124 návrh ů,
– z toho je v sou časné dob ě je stavebn ě zahájeno                   

pouze 35 protipovod ňových opat ření,

– dalších cca 50 opat ření bylo strategickým expertem programu 
vyhodnoceno jako možných k za řazení do programu; 

– důvody : 
• obtížné zajiš ťování pozemk ů,
• technicky a ekonomicky nereálné návrhy,
• nesoulad s koncepcí plán ů oblastí povodí.



Podprogram 129 126
„Podpora zadržování vody v suchých nádržích                                        

na drobných vodních tocích“

V roce 2010 byl program 129 120 rozší řen o podprogram 129 126,
který je ur čen výhradn ě pro obce , a lze jej využít: 

– na výstavbu a obnovu suchých nádrží (poldr ů),

– výstavbu stavebních objekt ů území ur čených k rozliv ům
povodní,

– ke zvyšování pr ůtočné kapacity vodních tok ů (pouze                 – ke zvyšování pr ůtočné kapacity vodních tok ů (pouze                 
v případě, že je obec ur čeným správcem drobného       
vodního toku a sou časně buduje alespo ň jedno ze shora 
jmenovaných opat ření);

– 4 poldry jsou v realizaci,
3 připraveny k zahájení ješt ě v letošním roce,
7 dalších - zatím nebylo p ředloženo pravomocné stavební 
povolení. 



Program Podpora prevence p řed povodn ěmi
bude po roce 2013 pokra čovat 

III. etapou („retence“)
Koncep ční východiska pro III. etapu: 

• Programové prohlášení vlády (srpen 2010);

• Koncepce vodohospodá řské politiky MZe
– PPO III je priorita (usnesení vlády z prosince 201 1);

• Koncep ční odhad kvalifikuje pro období 2014 – 2020 pot řebu • Koncep ční odhad kvalifikuje pro období 2014 – 2020 pot řebu 
finan čních zdroj ů ve výši cca 10 – 12 mld. K č;

• Alokace opat ření bude zam ěřena na oblasti s potenciáln ě 
významným povod ňovým rizikem; 

• Podporována budou p ředevším opat ření ke zvýšení retence 
(řízené rozlivy, poldry, vodní nádrže s reten čními prostory). 



III. etapa programu Prevence p řed povodn ěmi 

Program 129 260 Podpora prevence p řed povodn ěmi III

V současné dob ě je připravována dokumentace programu, její 
návrh zpracovalo MZe a p ředložilo Ministerstvu financí ke 
schválení;
• Předpoklad:
- zahájení v roce 2013 dvěma podprogramy na podporu - zahájení v roce 2013 dvěma podprogramy na podporu 
na zajišt ění projektové dokumentace pro p řipravované
významné a rozsáhlé stavby PPO (IN nad 100, resp. 50 mil. K č);

• Informaci o p řípravě III. etapy PPO již vláda vzala na v ědomí 
a předložila ji k projednání Poslanecké sn ěmovn ě.   



III. etapa programu Prevence p řed povodn ěmi 

Podprogram 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro 
územní řízení“ (cca 50 mil. K č ročně);

Podprogram 129 263 „Podpora projektové dokumentace
pro slou čené územní a stavební řízení“ (cca 50 mil. K č ročně);

- Oba podprogramy jsou ur čeny pro státní podniky
Povodí a Lesy ČR;

- Dokumentace budou využity v dalších podprogramech 
při realizaci PPO. 



III. etapa programu Prevence p řed povodn ěmi 

Další podprogramy v letech 2014 - 2020:

• realizace efektivních stavebních opat ření                                      
(řešení záměrů obsažených v plánech pro zvládání 
povod ňových rizik a v plánech povodí),

- určeny na kapitálové výdaje pro státní podniky   - určeny na kapitálové výdaje pro státní podniky   
Povodí a Lesy ČR;

• realizace lokálních opat ření k eliminaci povodní                                          
z přívalových srážek (výstavba a obnova suchých nádrží) ,
- samostatný podprogram pro obce. 



Závěrem:
Administrace žádostí programu 129 120 „Podpora prev ence   
před povodn ěmi II“, se řídí Závaznými pravidly poskytování 
finan čních  prost ředků v oblasti vod, která každoro čně tvo ří 
přílohu zákona o státním rozpo čtu ČR na příslušný kalendá řní 
rok. rok. 
Příjem žádostí za celý program byl ukon čen k 31. 5. 2012.

Pro administraci žádostí programu 129 260 „Podpora prevence 
před povodn ěmi III“ vydá pravidla správce programu, tedy MZe. 
Budou zve řejněna na stránkách www.eagri.cz .



Děkuji za pozornost

Ing. Naděžda Kozlová
vedoucí odd ělení protipovod ňových opat ření
Ministerstvo zem ědělství


