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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu systému povodňové 

ochrany a opatření města Beroun (dále jen „systém povodňové ochrany města“), tedy 

zhodnocením zásadních součástí a opatření ve vztahu k ochraně životů, zdraví  

a majetku ve správním obvodu města Beroun při povodních. Město Beroun se nachází 

na soutoku vodních toků Berounky a Litavky a nachází se zde náhon řeky Berounky, 

kterým je vytvořen v podstatě ostrov. Také se na území města nachází mnoho 

nemovitostí v záplavovém území povodně s průměrnou dobou opakování 100 let. 

V minulosti bylo město Beroun zasaženo různými druhy povodní. 

V teoretické části diplomové práce je popsána problematika povodní v České republice 

se zaměřením na přirozené povodně. Dle odborné literatury je uvedeno rozdělení 

jednotlivých druhů povodní včetně příslušných charakteristik a jsou popsány faktory 

ovlivňující vznik a průběh povodně. Dále je v práci popsána ochrana 

před povodněmi vycházející z příslušné legislativy a metodických dokumentů včetně 

činností a kompetencí povodňového orgánu obce a další. 

V praktické části diplomové práce je charakterizováno město Beroun z hlediska 

povodňové problematiky a stručně popsána jeho povodňová historie. Z této 

charakteristiky vyplývá závěr, že město Beroun je ohroženo povodněmi a vyžaduje mít 

adekvátní systém povodňové ochrany.  

Cílem této diplomové práce je zhodnocení současného systému povodňové ochrany 

města Beroun. Pro splnění tohoto cíle byly identifikovány zásadní součásti systému 

povodňového ochrany města mající vztah k ochraně životů, zdraví a majetku,  

a to při poslední povodni velkého rozsahu v období 1.6.2013–12.6.2013 a tohoto 

systému v současném stavu. Komparací těchto součástí byly charakterizovány konkrétní 

rozdíly. Bylo zjištěno, že systém povodňové ochrany byl upraven. Od povodně v roce 

2013 došlo ke změně nebo nově vzniklo 12 z celkem 24 identifikovaných součástí.   

Z výsledků komparace byly použity identifikované součásti ke zhodnocení systému 

povodňové ochrany pomocí SWOT analýzy. Byla identifikována jednotlivá kritéria 

SWOT analýzy, tedy interní kritéria (silné stránky a slabé stránky) a externích kritéria 

(příležitosti a hrozby) systému povodňové ochrany města. Analýza byla vyhodnocena 

metodou párového rozhodování pomocí Fullerova trojúhelníku. Výsledná hodnota 



 

interních faktorů je 0,64. Výsledná hodnota externích faktorů je -0,02. Celková bilance 

SWOT analýzy je 0,62.  Byl zjištěn uspokojivý výsledek interních faktorů  

a neuspokojivý výsledek externích faktorů. Celkovou bilanci SWOT analýzy lze 

hodnotit jako mírně uspokojivou. Bylo zjištěno, že systém ochrany města Beroun je 

dostatečný k ochraně životů, zdraví a majetku. Nicméně tyto cíle jsou stále nadměrně 

ohroženy identifikovanými hrozbami a současně nejsou využity příležitosti. Výstupem 

práce je souhrnné zhodnocení současného systému povodňové ochrany města, kdy  

ze SWOT analýzy vyplývá jednoznačná možnost využití příležitostí k potlačení hrozeb. 

Po potlačení hrozeb je nasnadě se dále zaměřit na využití příležitostí k vylepšení 

slabých stránek. Toto doporučení může být využito k další optimalizaci. 

Klíčová slova 

Povodně; Protipovodňová ochrana; Protipovodňová opatření; Povodňový plán; 

Povodňové orgány 

  



 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the evaluation of the current state of the flood 

protection system and measures of the city of Beroun (the city flood protection 

system), It is the evaluation of essential components and measures for  

the protection of lives, health, and property in the administrative district of the 

city of Beroun during the floods. The city of Beroun is located at the confluence  

of the Berounka and Litavka rivers and there is a drive of the Berounka River, 

which creates an island. There are also many properties in the city flood area 

with an average recurrence period of 100 years. In the past, the city  

of Beroun was affected by various types of floods. 

The theoretical part of the thesis describes the issue of floods in the Czech 

Republic with a focus on natural floods. According to the literature,  

the distribution of individual types of floods, including the relevant 

characteristics, and the factors influencing the occurrence and course of the flood 

are described. The work also describes the flood protection based on the relevant 

laws and methodological documents, including the activities and competencies  

of the flood authority of the municipality and others.  

The practical part of the diploma thesis characterizes the city of Beroun in terms 

of flood issues and briefly describes its flood history. These characteristics leads  

to the conclusion that the city of Beroun is at risk of floods and requires  

an adequate flood protection system. 

This diploma thesis aims to evaluate the current system of flood protection in the 

city of Beroun. To accomplish this goal, the essential components of the city's 

flood protection system related to the protection of lives, health, and property 

were identified during the last large-scale flood in the period 1.6.2013–12.6.2013 

and this system in its current state. By comparing these components, specific 

differences were characterized. It was found that the flood protection system had 

been modified. Since the flood in 2013, 12 of 24 identified components have 

changed or been newly created. 

From the results of the comparison, the identified components were used  

to evaluate the flood protection system using SWOT analysis. Internal criteria 



 

(strengths and weaknesses) and external criteria (opportunit ies and threats)  

of the city flood protection system were identified. The analysis was evaluated  

by the method of pair decision and the Fuller triangle. The resulting value  

of internal factors is 0.64. The resulting value of external factors is -0.02.  

The overall balance of the SWOT analysis is 0.62. A satisfactory result  

of internal factors and an unsatisfactory result of external factors were found. 

The overall balance of the SWOT analysis can be assessed as slightly 

satisfactory. It was found that the protection system of the city of Beroun is 

sufficient to protect lives, health, and property. However, these goals are still 

over-threatened by the identified threats and at the same time opportunities are 

not seized. The output of the work is a comprehensive evaluation of the current 

system of flood protection in the city. The SWOT analysis shows a clear 

opportunity to use opportunities to suppress threats. After the threats have been 

suppressed, it is obvious to focus on seizing opportunities to improve 

weaknesses. This recommendation can be used for further optimization.  

Keywords 

Floods; Flood protection; Flood protection measures; Flood plan; Flood authorities 
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1 ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je problematika ochrany před povodněmi. Toto téma 

bylo vybráno, protože povodně představují globálně velké přímé ohrožení pro člověka, 

Jedná o živelní katastrofu podobně jako např. hurikány, zemětřesení nebo sopečné 

erupce. Katastrofické povodně velkého rozsahu v České republice z let 1997 a 2002, ale 

i řada jiných například přívalových povodní, ukázaly ničivou sílu vody a poukázaly  

na otázky ochrany před povodněmi.  

Absolutní ochrana před povodněmi není možná. Je však možné minimalizovat dopad 

povodně na ohrožení života, zdraví a majetku účinnými opatřeními, a to podle 

ekonomických možností a významnosti území. Ochrana před povodněmi je kombinace 

mnoha odvětví, jako jsou např. státní správa a samospráva, státní podniky povodí, 

Český hydrometeorologický ústav, integrovaný záchranný systém, ochrana 

obyvatelstva, humanitární organizace i soukromé podniky. Od povodní velkého rozsahu 

z let 1997 a 2002 byly v mnoha obcích České republiky vybudovány a uvedeny  

do provozu systémy povodňové ochrany. Tyto systémy jsou nákladné, nicméně dle 

historických dat je pravděpodobné, že v budoucnosti budou povodním čelit a ochrání 

dané území. 

Jedním z těchto případů je právě i město Beroun, které bylo v minulosti zasaženo 

povodněmi a jehož systémem povodňové ochrany se tato práce zabývá.  Při povodních 

v roce 2013 vykázalo město Beroun povodňové škody za 58 mil. Kč a v roce 2002  

za 330 mil. Kč. Také bylo město Beroun zasaženo přívalovou povodní v roce 1872,  

při které byl v Berouně odhadnut nejvyšší průtok v historii. Tato povodeň drží na území 

dnešní České republiky pomyslné prvenství v úmrtnosti, neočekávatelnosti i intenzitě 

příčinných srážek. 
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem diplomové práce je zhodnocení systému povodňové ochrany a opatření města 

Beroun (dále jen „systém povodňové ochrany města“). Ke splnění tohoto cíle  

je provedena komparace systému povodňové ochrany města realizovaného při poslední 

povodni velkého rozsahu v období 1.6.2013–12.6.2013 se současným systémem 

povodňové ochrany města. V rámci komparace jsou identifikovány zásadní součásti 

systému povodňové ochrany města Beroun, které mají vztah k ochraně životů, zdraví  

a majetku ve správním obvodu města Beroun. Tato komparace hledá odpověď na otázku, 

zda se od poslední povodně systém povodňové ochrany města upravil či změnil,  

a v jakých konkrétních součástech a aspektech. Dalším cílem diplomové práce je 

zhodnocení současného systému povodňové ochrany pomocí SWOT analýzy. V rámci 

SWOT analýzy jsou zhodnoceny silné stránky, slabé stránky, hrozby a příležitosti. 

Výsledek analýzy poskytuje náhled na to, zda je systém povodňové ochrany dostatečný 

k ochraně životů, zdraví a majetku ve správním obvodu města Beroun. V praxi může být 

výsledek analýzy využit k další optimalizaci systému povodňové ochrany. 

Hypotézy: 

Hypotéza 1: Od povodní v roce 2013 došlo v systému povodňové ochrany a opatření 

města Beroun k úpravám. 

Hypotéza 2: Systém povodňové ochrany a opatření města Beroun je dostatečný 

k ochraně životů, zdraví a majetku ve správním obvodu města Beroun. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Právní zakotvení povodňové problematiky  v České republice 

Nejdůležitějším právním předpisem povodňové problematiky v České republice je 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové  

a podzemní vody, jako ohrožené a nenahraditelné složky životního prostředí. Tento 

zákon mimo jiné obsahuje právní zakotvení pro: 

• Ochranu před povodněmi; 

• Povinnosti a kompetence orgánů zodpovědných za přípravu a realizaci ochrany 

před povodněmi [1]. 

Souvisejícími právními předpisy povodňové problematiky v České republice jsou: 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému: souvisí  

se složkami IZS, které zejména provádí záchranné a likvidační práce při 

povodních. 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení: v důsledku povodně může být     

vyhlášen krizový stav a řešení mimořádné události tak přebírají tzv. orgány 

krizového řízení. 

• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy: v rámci 

řešení krizové situace může být využito nástrojů nouzového hospodářství, 

státních hmotných rezerv nebo humanitární pomoci. 

• Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi: upravuje poskytování pomoci osobám 

k zajištění základních životních podmínek prostřednictvím dávek v hmotné 

nouzi, jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo okamžitá 

mimořádná pomoc. 

• Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní 

nebo jinou pohromou: upravuje poskytování finanční státní pomoci při následné 

obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a postup předcházející 

jejímu poskytování [2; 3; 4]. 
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Do povodňové problematiky v České republice zasahuje legislativa Evropské Unie. 

Konkrétně se jedná o následující směrnice: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES pro činnost Společenství 

v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice o vodách): stanovuje pravidla, která 

zamezují zhoršování povrchových a podzemních vod v Evropské unii. Jejím cílem 

je dosažení dobrého stavu řek v Evropské unii. Klíčovými body směrnice jsou např. 

vymezení jednotlivých povodí, určení orgánů spravujících povodí, vypracování 

plánů povodí za účelem ochrany stavu vod, monitoring stavu vod v každém povodí 

nebo předávání povinných zpráv o stavu vod Evropské komisi. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o zvládání povodňových  

rizik (povodňová směrnice): doplňuje předchozí rámcovou  

směrnici o vodách. Upravuje oblast plánování v souvislosti s povodněmi. Je 

stanoven šestiletý plánovací cyklus, který je rozdělen do tří na sebe navazujících 

období: vyhodnocení povodňových rizik, realizace map povodňového nebezpečí  

a povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik.  [5; 6] 

3.2 Nelegislativní dokumenty v oblasti povodňové problematiky 

v České republice 

Mezi nelegislativní dokumenty povodňové problematiky v České republice se řadí: 

• Metodický pokyn Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí  

č. 9/2011 k zabezpečení předpovědní a hlásné povodňové služby: upřesňuje 

systém předpovědní a hlásné povodňové služby prováděné na základě zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách. 

• Plán hlavních povodí a 8 plánů oblastí povodí: jsou zpracovávány v šestiletých 

cyklech na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 

(rámcové směrnice o vodách). Plán hlavních povodí je zpracován pro povodí 

Labe, Moravy a Ondry s cílem dosažení dobrého stavu vod v České republice. 

• Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky (2000):  

je dokument, který zohledňuje existující legislativní, organizační,  

technická a ekologická hlediska. Vytváří rámec pro založení konkrétních 

programů prevence před povodněmi. 
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• Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě 

blízkými opatřeními v České republice (2010): s ohledem na udržitelný rozvoj  

a zájmy ochrany přírody vyhodnocuje současné zvládání povodňových rizik. [7] 

3.3 Povodně v České republice 

Povodeň je mimořádná událost a pojem definovaný zákonem. Dle §64  

Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách se povodní 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)“. Dle výkladu zákona se tedy 

za povodeň pokládá situace, kdy voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku  

a může dojít ke škodám. Může to být například i situace, kdy je zaplavení způsobeno 

překážkou v cestě vodního toku (např. naplaveninami zhoršený průtok pod mostní  

konstrukcí, ledové zácpy). Povodeň může „de iure“ probíhat i tam, kde se žádný vodní 

tok nevyskytuje. Tento jev je typický např. při intenzivním přívalovém dešti, kdy 

dochází k soustředěným odtokům jinak suchými údolnicemi. Také dochází 

k soustředěnému odtoku a erozím na polních kulturách. Dále může k této situaci dojít 

při protržení hráze vodního díla a dojde k tzv. zvláštní povodni apod. (více viz kap. 3.5). 

[1] 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách dále definuje situace, které jsou považovány  

za nebezpečí povodně: 

a) Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci. 

b) Déletrvající vydatné dešťové srážky, případně prognóza nebezpečí intenzivních 

dešťových srážek, očekávání náhlého tání, nebezpečný chodu ledů nebo vznik 

nebezpečných ledových zácp a nápěchů. 

c) Vznik mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. [1] 
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Povodně jsou tzv. naturogenní abiotické mimořádné události, které postihují Českou 

republiku a je nutné se proti nim chránit. Ochranou před povodněmi se rozumí  

činnosti a opatření k přecházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém  

území a představuje systematickou prevenci a provádění opatření. Spadá do působnosti 

státní správy i samosprávy (tzv. povodňových orgánů), vyžaduje zapojení integrovaného 

záchranného systému (IZS) a dalších subjektů (tzv. ostatních účastníků ochrany před 

povodněmi) jako jsou např. správci vodních toků, Český hydrometeorologický  

ústav, orgány ochrany veřejného zdraví apod.  Dle analýzy hrozeb pro Českou republiku 

je právě povodeň, přívalová povodeň i zvláštní povodeň (viz kap. 3.5) tzv. hrozba 

s nepřijatelným rizikem. To znamená, že se jedná o závažné mimořádné události, 

kterým je nutné dát prioritu na všech stupních veřejné správy. Příprava na povodně  

a opatření k jejich zvládání spadají kromě Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách také  

do režimu Zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, tedy se jedná o přípravu na krizové 

situace. Povodně mohou být a v minulosti také byly mimořádné události vyžadující 

vyhlášení krizového stavu a zahrnují krizové plánování. [8] 

Dopady povodní se vyznačují materiálními škodami velkého rozsahu s nutností  

sanovat a obnovovat postižená území. Bohužel také ohrožují životy a zdraví  

obyvatelstva, což dokazují údaje na grafu 1, dle kterého zemřelo v souvislosti 

v povodněmi v České republice od roku 1997 celkem 148 osob. Tyto osoby zemřely 

utonutím, nebo v jiné souvislosti s povodněmi. Nutno dodat, že mnoho těchto úmrtí lze 

označit za zcela zbytečná, neboť se často jedná o případy neukázněných vodáků, kteří 

se rozhodnou sjíždět rozvodněné vodní toky. Z grafu je patrné, že nejvíce osob zemřelo 

při povodních v roce 1997. Po vzniku integrovaného záchranného systému, tedy 

systému koordinace záchranných a likvidačních prací, již nikdy tolik osob nezemřelo.  

A to i přes to, že materiální škody dosáhly při povodních v roce 2002 ještě vyšší 

hodnoty, jak uvádí tab. 1. Při povodních se často musí obyvatelstvo v tzv. záplavových 

územích (viz kap. 3.7.8) evakuovat, což znamená příležitostné narušování veřejného 

pořádku. Jedná se o případy krádeží vloupáním do obytných nemovitostí, obchodů nebo 

jiných objektů. [9; 10] 
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Graf 1: Počty zemřelých osob v souvislosti s povodněmi v České republice od roku 1997 

[9, str. 21; 16 ‑ upraveno]  

 

Výše bylo uvedeno, že povodně se vyznačují působením materiálních škod velkého 

rozsahu a nutností sanovat a obnovovat postižená území.  Tab. 1 uvádí materiální škody 

největších povodní v České republice dosahující až desítek miliard Kč. Hodnoty v tab. 1 

jsou z povodní minulých dvou dekád. Od té doby v České republice žádná povodeň 

velkého rozsahu, jako v roce 1997, 2002 a 2013 nebyla. Je nutné dodat, že vlivem 

inflace by materiální škody a následné náklady na obnovu po povodni v dnešní době 

nepochybně dosahovaly značně vyšších částek, a to speciálně u nemovitostí.  

Tabulka 1: Přehled povodní velkého rozsahu a hodnot materiálních škod                           

v České republice za od roku 1997 [9., str. 21 - upraveno] 

Rok Měsíc 
Hodnota materiálních škod (v milionech 

Kč) 

1997 Červenec 62 700 

1998 Červenec 1800 

2000 Březen 3800 

2001 Červenec 1000 

2002 Červenec 2000 

2002 Srpen 73 100 

2006 Březen 6000 

2009 Červen-červenec 9500 

2010 Květen-červen 5100 

2010 Srpen 10100 

2013 Červen 15 386 
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Obrázek 1: Průtoková vlna a její prvky [12, str. 22] 

3.4 Charakteristiky povodní 

Existuje několik hlavních charakteristik, kterými lze povodeň popisovat. Průběh  

odtoku vody ve vodním toku při povodni lze vyjádřit tzv. průtokovou (povodňovou) 

vlnou zobrazenou na hydrogramu. Jak znázorňuje obr. 1, povodňová vlna má svůj 

začátek a konec (odchýlení od průměrného průtoku v daném období a návrat). Dle 

vývoje hodnoty průtoku nebo vodního stavu lze stanovit v čase vzestupnou větev, 

hodnotu vrcholového průtoku (kulminační průtok) a poklesovou větev. Dále lze 

povodeň popisovat následujícími charakteristikami: 

• Kulminační průtok – největší vrcholový průtok povodňové vlny (v m3); 

• N – letý kulminační průtok QN – vypočítá se z hodnot kulminačních průtoků při 

jednotlivých povodních a je v uvažovaném profilu dosažen nebo překročen 

průměrně jednou za n-let (v m3); 

• Objem průtokové vlny – stanovují se také n-leté povodňové objemy  

(zpravidla v milionech m3); 

• Povodňové škody – hodnota materiálních škod bezprostředně způsobených 

povodní; 

• Počty lidských obětí; 

• Apod. [11] 
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3.5 Druhy povodní v České republice 

Za základní dva druhy povodní lze považovat: 

• přirozené povodně; 

• zvláštní povodně. [13] 

Přirozené povodně vznikají na vodních tocích jako působení přirozených přírodních 

faktorů. Zvláštní povodně vznikají porušením vodního díla nebo případně nouzovým  

řešením kritické situace na vodním díle. Tato diplomová práce se dále zaměřuje  

pouze na přirozené povodně. [13] 

Přirozené povodně je možné dále dělit dle jejich charakteristik na: 

a) povodně letního typu: 

• dešťové povodně z trvalých srážek; 

• dešťové povodně z přívalových srážek (tzv. přívalové povodně). 

b) povodně zimního typu: 

• povodně sněhové; 

• povodně ledové. 

c) povodně smíšené. [9; 11; 14] 

3.5.1 Povodně letního typu 

Povodně letního typu lze označit také jako povodně dešťové.  

Vyskytují se většinou od dubna do října. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají 

průměrně na období května až června.  Tento druh povodní lze dále dělit na povodně 

z trvalých srážek a povodně z přívalových srážek, mezi nimiž je velký  

rozdíl v příčině, průběhu i rozsahu. [9; 14] 

Povodně z trvalých srážek způsobují zpravidla vícedenní vydatné a kontinuální  

srážky, které zasahují velká území v řádech tisíců km2. Tyto povodně bývají 

předpovídané, očekávané a lze proti nim činit včasná adekvátní opatření. Povodňové 

vlny stoupají a klesají spíše pozvolna. Vyvíjejí se několik hodin až dní při existenci 

vydatných srážek, a to na všech nebo na valné většině vodních toků  

ve srážkami zasaženém povodí. Mohou trvat i několik a týdnů a postupují dále  

do dolních vodních toků, kde se kumulují a nejvíce projevují. Příkladem povodně 
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Obrázek 2: Hydrogram povodně v roce 2002 na vodních tocích Vltava, Berounka a 

Sázava [15, str. 25] 

z trvalých srážek je situace z roku 2002, kdy došlo k devastující povodni v povodí 

Vltavy, Labe a Dyje. Průběh této povodně znázorňuje hydrogram na obr. 5, kdy je 

zřetelné, že povodňová vlna při dlouhotrvajících srážkách má pozvolnou dobu stoupání 

i klesání a trvá delší časový úsek v řádu několika dní až týdnů. [9; 11] 

 

 

 

 

 

 

 

Povodně z přívalových srážek jsou rovněž povodně letního typu, ale způsobují je 

lokální intenzivní srážky s krátkou dobou trvání v řádu desítek minut až několika hodin, 

které jsou často doprovázeny bouřkovou činností. Přívalové srážky postihují spíše 

menší území o rozloze v řádech několika km2 až několika desítek km2.  Intenzita 

přívalových srážek dosahuje vysokých až extrémních hodnot. V podmínkách České 

republiky se jedná o intenzitu srážek od 30 mm.h-1, výjimečně přes 100 mm.h-1.  

U přívalových povodní vedle intenzity srážek sehrává zvlášť důležitou úlohu schopnost 

infiltrace půdy a její předchozí nasycení vodou. Přirozeně čím více je půda nasycena, 

tím je riziko přívalové povodně vyšší. Přívalová povodeň se však může vyskytnout  

i za stavu sucha, kdy na povrchu půd se silnou jílovitou složkou dochází k tvorbě krusty, 

která je v prvních momentech po vypadnutí srážek téměř nepropustná. Dále průběh 

přívalové povodně ovlivňuje velikost povodí, sklon svahu a říčního koryta, kdy největší 

riziko představují malá povodí v horských a podhorských oblastech. Zvlášť vysoké 

riziko přívalové povodně samozřejmě hrozí na nepropustných površích městské 

zástavby. Povodňové vlny jsou zpravidla neočekávané, nastávají velmi krátce  

po vypadnutí přívalových srážek, mají krátkou dobu stoupání, ostrý vrchol a krátkou 
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Obrázek 3: Hyetogram průměrných srážek v povodí a hydrogram průtoku 

povodňové vlny (charakteristiky přívalové povodně) [14; str. 34] 
 

 

dobu poklesu. Celkový objem povodňové vlny je v porovnání s povodněmi 

z dlouhodobých srážek malý. Často dochází k plošnému odtoku vody po jinak suchých 

svazích, údolnicemi, strouhami, škarpami, po cestách, srázech apod. Nebezpečnost 

přívalových povodní představuje náhlý a často nečekaný nástup, kdy se průtok vodního 

toku velmi rychle několikanásobně zvýší a velmi silný proud vody způsobuje erozi  

a odnáší vše neupevněné. Škody tedy nevznikají jen pouhým zaplavením, ale také 

účinkem prudce proudící vody. Rychlý nástup a příčinné faktory bohužel neumožňují 

přesnou hydrometeorologickou předpověď. Všechny uvedené charakteristiky 

přívalových povodní jsou důvodem omezených možností řešení úkolů ochrany před 

povodněmi a ochrany obyvatelstva. Příkladem přívalových povodní v České republice 

je situace z roku 2009, kdy se zde bouřky vyskytovaly po dobu 12 dnů. Zasaženy byly 

menší toky na Novojičínsku, Děčínsku či Jesenicku a celkové povodňové škody dosáhly 

téměř 10 miliard Kč. [9; 14; 16]  

Ilustračním příkladem charakteristik přívalové povodně je hyetogram průměrných 

srážek v povodí a hydrogram povodňové vlny na obr. 2, kdy došlo k přívalové povodni 

na vodním toku Jičínka v roce 2010. Byl zde dosažen průtok Q100 přibližně jednu  

hodinu po kulminaci intenzity přívalových srážek. Průtok v hlásném profilu Nový Jičín 

následně překonal Q100 a rychle rostl dál. Nad hodnotou Q100 se držel přibližně 2 hodiny. 

Následně došlo k obdobně rychlému poklesu povodňové vlny. [14] 
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3.5.2 Povodně zimního typu 

Povodně zimního typu jsou způsobeny oteplením v období zimy a zejména jara. 

Rozlišují se povodně sněhové a ledové, ale mohou se vyskytovat i současně. [17] 

Sněhové povodně způsobuje náhlé tání sněhové pokrývky, tedy se jedná o vodu 

pocházející z roztátého sněhu. Tento druh čistě sněhových povodní se v České republice 

vyskytuje zejména na menších vodních tocích a hodnota kulminačního průtoku většinou 

nepřesahuje Q5. Za sněhové povodně jsou často pokládány tzv. smíšené povodně. [17] 

Principem ledových povodní je ucpání průtočnosti vodního koryta nahromaděným  

ledem, což vede ke vzdutí hladiny vodního toku nad překážkou. Rizikové jsou  

tvorby tzv. ledových nápěchů nebo tzv. ledových zácp (bariér). K tomu dojde buď 

chodem ledů nebo rozsáhlým nárustem ledu za dlouhotrvajících mrazů. Chod ledů může 

probíhat v době mrazu, kdy se v tocích s větším sklonem dna vyskytuje ledová kaše, 

nebo v době oteplení a tání, kdy se led láme na kry a odchází po proudu. Oba tyto 

rizikové jevy jsou popsány níže. [17] 

Chod ledové kaše se vyskytuje v době mrazu na tocích s větším sklonem, vyšší rychlostí 

proudu a drsným, členitým dnem. Z přechlazené vody se u dna tvoří tzv. vnitrovodní 

led, který se dostává na hladinu, kde tvoří ledovou kaši. V místech s menší rychlostí 

proudu, např. na vnitřních březích zákrutů, v místech mostních konstrukcí, se ledová 

kaše zastavuje a hromadí – tvoří se tzv. ledový nápěch. Ledový nápěch může mít délku  

i několik kilometrů. Významně zmenšuje průtočnost vodního koryta tak, že může dojít 

k vylití, tedy k ledové povodni. [17] 

Druhým rizikem vzniku ledové povodně je tvorba tzv. ledové zácpy. Pokud je období 

mrazů a vodní koryto je zamrzlé, prudké oteplení představuje riziko povodně.  

Při mírném oteplení led odtaje postupně a ledová povodeň nehrozí. Nastoupí-li však  

po období mrazů prudké oteplení, začne se ledová pokrývka lámat na kry, které jsou 

unášeny po proudu. Lámání ker ještě zrychlí případné srážky. Tento proces není 

současný na celém vodním toku. Jde vlastně o opakující se cyklus probíhající různě  

po vodním toku, dokud to meteorologické podmínky dovolují. Nejdříve dojde 

k rozlámání tenkého ledu v místech s malou rychlostí proudu vody a malým průtokem. 

Odchodu utvořených ker však někde na vodním toku brání neporušená silnější ledová 

pokrývka, o kterou se kry zastavují, kupí se a vzniká tzv. ledová zácpa. Ta roste  
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do délky i výšky, ucpává koryto a vzdouvá vodu. Může docházet také k vyvržení ledu 

mimo vodní koryto. Rozšiřování ledové zácpy probíhá, dokud se neprolomí. 

Prolomením ledové zácpy se vytvoří průtoková vlna, která dává ledové kry znovu  

do pohybu a zároveň rozrušuje doposud celistvou ledovou pokrývku, čímž se tvoří nové 

kry. Průtoková vlna se postupně zplošťuje a ztrácí sílu, pohyb ledových ker se zastaví  

a tvoří se nová ledová zácpa a nové vzdutí hladiny. Nová ledová zácpa je již větší.  

Za stálého trvání teplého počasí se postupně iniciují ledové zácpy z horního vodního 

toku, až se všechny soustředí do jedné velké zácpy na dolním vodním toku. Výška 

vzdutí vodní hladiny je závislá na velikosti zácpy a průtoku vody. Plynulému odchodu 

ledu mohou bránit kromě míst s ještě nenarušeným ledem také zúžené části koryta, 

zákruty, mělká místa, mostní konstrukce apod. Při ledových povodních představuje 

ohrožení obyvatelstva a objektů v záplavových územích nejen zaplavení vodou 

s naplaveninami, ale také tlak ledu. [11; 17] 

3.5.3 Smíšené povodně 

Smíšené povodně se vyskytují v České republice většinou od prosince do března a jsou 

způsobeny kombinací tání sněhu a dešťových srážek, případně i ledovými jevy. Období 

tání sněhové pokrývky není pravidelné a může v těchto měsících nastat prakticky 

kdykoli. Teplotní obleva musí pro vznik povodní v podmínkách České republiky trvat 

alespoň 2-3 dny. Kapalné srážky a také vítr při kladných teplotách vzduchu urychluje 

přenos tepla do sněhu a tím jeho tání. Nebezpečí povodně rovněž vzrůstá, pokud je půda 

zmrzlá a brání infiltraci vody. [11] 

3.6 Faktory ovlivňující vznik a průběh přirozené povodně 

Vznik a průběh přirozené povodně je podmíněn působením mnoha různých 

meteorologických, fyzikálně-geografických a antropogenních faktorů, a to jak 

v negativním, tak v pozitivním slova smyslu. [11] 

3.6.1 Meteorologické faktory 

Meteorologické faktory jsou zdrojem a spouštěcím mechanismem přirozených povodní. 

V podstatě každá povodeň většího rozsahu je výsledkem působení řetězce 

meteorologických faktorů.  
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Obrázek 4: Rozdíl ve tvaru povodňové vlny při různém 

pohybu zdroje srážek přes povodí [18; str. 29] 

 

 

Lze definovat: 

• předběžné meteorologické faktory; 

• příčinné meteorologické faktory. [11] 

Předběžné meteorologické faktory působí několik dní až měsíců před povodní. Patří 

mezi ně např. vysoké vodní stavy na vodních tocích a ve vodních dílech, vysoká 

nasycenost půdy v povodí, výška a objem sněhové pokrývky nebo promrznutí půdy. 

Příčinné faktory působí několik hodin až dní před povodní jako bezprostřední příčina 

povodní. Mezi tyto faktory lze zařadit např. dlouhotrvající srážky, intenzivní přívalové 

srážky, prudké oteplení po období mrazů, rychlost větru a srážky ovlivňující rychlost 

tání sněhu. [11] 

Meteorologické faktory mají samozřejmě podstatný vliv i na průběh povodní. Mezi 

důležité se řadí intenzita srážek, celkový úhrn srážek v povodí, rychlost a směr pohybu 

srážkotvorné cyklony či bouřky. Rychlost srážkotvorné cyklony nebo bouřky ovlivňuje 

průběh povodně tak, že čím pomaleji se pohybuje nad jedním povodím, tím větší je 

riziko povodně v tomto povodí. Směr pohybu zdroje srážek má rovněž vliv na charakter 

povodňové vlny, jak znázorňuje obr. 4. Postupuje-li zdroj srážek po směru odtoku vody 

z povodí, je riziko povodně vyšší než při jeho opačném pohybu. To platí zejména  

u přívalových povodní. Riziko vzniku přívalové povodně se rovněž rapidně zvyšuje při 

tzv. řetězovém efektu bouřek, kdy přechází přes povodí několik bouřek v těsném sledu 

za sebou. [18] 
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3.6.2 Fyzikálně-geografické faktory 

Mezi fyzikálně-geografické faktory mající vliv na průběh povodně lze zařadit: 

• objem říční sítě: tzn. celková kapacita vody v korytech vodních toků včetně 

objemu inundačních území a vody vtlačené do přilehlých podpovrchových  

a břehových zón; 

• infiltraci: tzn. objem vsáklé vody do půdních vrstev. Tento objem závisí např.  

na typu půdy, její mocnosti, pórovitosti, obsahu humusu, předchozím nasycení 

vodou apod; 

• detenci: tzn. schopnost zpomalovat odtok ze spadlých srážek naplňováním 

depresí terénu a akumulací vody. Na rovinatém terénu k tomuto jevu dochází 

více než na sklonitém terénu; 

• intercepci: tzn. zadržující účinek vegetace na padající srážky, který je dán 

druhem, hustotou a stavem porostu. Navíc vegetace může zpomalovat rychlost 

vsakování vody do půdy [11; 19]. 

3.6.3 Antropogenní faktory 

Do antropogenních faktorů, tedy zásahů člověka majících vliv na průběh povodně,  

se řadí hlavně budování vodních děl, různé úpravy koryt vodních toků apod. Ve snaze 

hospodařit s akumulovanou vodou se budují přehrady sloužící ke vzdutí hladiny 

vodního toku. Základní funkcí přehrad je akumulovat vodu a dále s ní hospodařit. 

Akumulace vody v krajině se provádí např. za účelem zdroje pitné vody, zavlažování, 

výroby elektrické energie, dlouhodobého vyrovnávání průtoku, či požární ochrany. 

Základní část objemu přehrady je tzv. prostor stálého zadržení. K dlouhodobé 

akumulaci vody se využívá větší část objemu nádrže přehrady - tzv. zásobní objem 

(akumulační). Menší část objemu přehrady je pak využívána k ochranné funkci 

přehrady jako tzv. ochranný objem (retenční), který může do určité míry sloužit  

ke zmírnění povodňové vlny. Povodňová vlna nebo alespoň její část může být 

ochranným objemem přehrady zachycena. Schéma částí přehrady znázorňuje obrázek 5. 

[11; 20] 
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Obrázek 5: Části objemu přehrady [11; str. 17] 

 

 

 

 

 

 

Na některých vodních tocích v České republice je možné aktivně ovlivňovat 

povodňovou vlnu jejím řízeným zachycením v přehradách. Ochranný účinek při 

povodni má v podstatě jakékoli vodní dílo, nicméně největší je u vodních děl, které 

disponují již výše zmíněným retenčním objemem. V České republice je 35 vodních děl, 

které mají retenční objem vyšší jak 1 mil. m3. K těm největším se řadí: 

• Orlík na řece Vltavě (62,03 mil m3); 

• Lipno na řece Vltavě (33,15 mil m3); 

• Nechranice na řece Ohři (36,56 mil m3); 

• Přehrady Nové Mlýny na řece Dyji (15, 48 mil m3); 

• Rozkoš na řece Úpě (15,34 mil m3); 

• a další. [11; 21] 

Pro řízení a manipulaci na vodním díle je ustanoven tzv. vodohospodářský  

dispečink příslušného správce. Pravidla řízení pro každé konkrétní vodní dílo jsou  

zakotveny v tzv. manipulačním řádu vodního díla. [21] 

Dalším nástrojem pro snížení účinku povodní jsou protipovodňové hráze nebo 

inundační území, které se při povodních nechá záměrně zaplavit, čímž by se měla 

povodňová vlna zploštit. Bohužel při těchto zásazích a úpravách přirozené podoby 

vodního toku často docházelo k likvidaci přirozených meanrů. Tím došlo k napřímení  

a zkrácení vodních toků, což vedlo ke zrychlení toku a tím pádem při povodních  

ke zrychlení povodňové vlny. Pro vlastní ochranu si obce budují v záplavových územích 

(viz kap. 3.7.9) často na základě různých dotačních programů nákladné systémy 

ochrany před povodněmi, které obecně velmi dobře chrání obyvatelstvo a majetek dané 
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obce. Výstavby těchto systému však paradoxně nemusí řešit povodeň jako celek, 

protože daný objem povodňové vlny se pouze přesouvá z jednoho úseku vodního toku 

do dalšího. To se může negativně projevit právě v obcích s nedostatečně připraveným  

a prověřeným systémem ochrany před povodněmi. [11] 

3.7 Ochrana před povodněmi v České republice 

Ochrana před povodněmi v České republice je soubor činností a opatření k předcházení 

a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Tato problematika  

vychází ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Je dále řešena např. Koncepcí řešení 

problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých 

opatření nebo Strategií prevence před povodněmi pro území ČR či Metodickým 

pokynem Ministerstva životního prostředí k provádění hlásné a předpovědní povodňové 

služby. V jednotlivých bodech níže jsou uvedeny nejdůležitější součásti ochrany před 

povodněmi v České republice. [7] 

3.7.1 Povodňové orgány  

Řízení ochrany před povodněmi připravují, řídí a koordinují  

dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve své územní působnosti tzv. povodňové orgány 

(PO). Tyto orgány při svém působení kontrolují činnost tzv. ostatních účastníků ochrany 

před povodněmi. PO jsou určeny pro jednotlivé územní celky samosprávy a pro území 

celého státu, a to pro období mimo povodeň a při povodni, jak uvádí tab. 2. [2] 

Tabulka 2: Povodňové orgány v době mimo povodeň a při povodni [2] 

Území Mimo povodeň Po dobu povodně 

Obec 
Orgány obce a v hl.  m. Praze orgány 

městských částí 

Povodňové komise obcí a v hl. 
m. Praze povodňové komise 

městských částí 

ORP 
Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností (ORP) a v hl. m. Praze 
úřady městských částí 

Povodňová komise ORP a v hl. 

m. Praze povodňové komise 
městských částí 

Kraj Krajské úřady Povodňové komise krajů 

Stát 

Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP), Záchranné a likvidační práce 

jsou v gesci Ministerstva vnitra podle 

zákona č. 239/2000 Sb. o 

integrovaném záchranném systému 
(IZS) 

Ústřední povodňová komise 
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PO mimo povodeň provádí přípravu ochrany před povodněmi systematickou prevencí. 

K těmto úkolům se obecně řadí např.: 

• aktualizace povodňového plánu (viz kap. 3.7.9); 

• provádění cvičení aktivace systému ochrany před povodněmi; 

• zlepšování systému ochrany povodněmi (např. odborná stanoviska, nákupy, 

aplikování zkušeností); 

• povodňové prohlídky (např. prohlídky a údržba funkčnosti jednotlivých 

segmentů; 

systému ochrany před povodněmi, stav průtočnosti koryta vodního toku); 

• zpracování zprávy o povodni, vyhodnocení, poučení se, aplikování zkušeností 

při další povodni. [7] 

PO pro řešení povodně zřizují tzv. povodňové komise. Povodňová komise při povodni 

koordinuje a rozhoduje o povodňových opatřeních (viz bod 3.7.8). Postupuje podle 

povodňového plánu a podle dalších zpracovaných dokumentů  

(např. řádů, manuálů a dohod), které jsou obvykle součástí příloh k povodňovému 

plánu. Při koordinaci opatření vychází z informací poskytovaných předpovědní  

a hlásnou povodňovou službou (viz bod 3.7.4) a spolupracuje s tzv. ostatními účastníky 

ochrany před povodněmi (viz bod 3.7.2, např. správci vodních toků, složky IZS). 

V případě, že povodňový orgán nižšího stupně nezvládá činit silami a prostředky  

ve svém správním území potřebná opatření, převezme koordinaci povodňový orgán 

vyššího stupně s tím, že nižší povodňový orgán je stále činný. Ve vazbě na krizové 

řízení se při takové situaci jeví možnost požádání o vyhlášení krizového stavu, či jeho 

přímé vyhlášení. Po vyhlášení krizového stavu se povodňová komise stává součástí 

příslušného krizového štábu. V době po povodni provádí povodňový orgán tzv. následná 

opatření. [7] 

3.7.2 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi 

V plnění úkolů a opatření ochrany před povodněmi figurují 

v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách tzv. ostatní účastníci  

ochrany před povodněmi. Řadí se mezi ně: 

• správci významných vodních toků; 

• správci drobných vodních toků; 
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• vlastníci (uživatelé) nebo správci objektů na vodních tocích; 

• pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ; 

• vlastníci (uživatelé) a správci nemovitostí v ohroženém území; 

• hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany; 

• útvary Policie ČR; 

• složky Armády ČR; 

• orgány ochrany veřejného zdraví; 

• organizace pověřená prováděním technickobezpečnostního dohledu na vodních 

dílech; 

• další subjekty, které mohou pomoci např. dopravními prostředky, těžkou 

mechanizací apod. [7] 

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové 

situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou obvykle členy 

příslušné povodňové komise. Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů 

a pokynů PO. Koordinace opatření, která mohou ovlivnit odtokové poměry v rámci 

oblastí povodí, je zajišťována z úrovně správců významných vodních toků (státní 

podniky povodí), k jejichž odbornému stanovisku jsou PO povinny přihlížet. Provádění 

záchranných prací při povodních složkami IZS se provádí na žádost PO i samostatně. 

[7] 

3.7.3 Stupně povodňové aktivity 

Rozsah prováděných opatření ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím a vývojem 

povodně. Míra povodňového nebezpečí se vyjadřuje podle tzv. stupňů povodňové 

aktivity (SPA), které jsou vázány na určité směrodatné limity. U vodních toků jsou  

to nejčastěji vodní stavy a průtoky zachycené v tzv. hlásných profilech (HP, viz  

kap. 3.7.7). Může to však být i jiný jev, např. hodnota úhrnu srážek. Tyto limitní 

hodnoty jsou ke konkrétním HP vypočítány a vázány. U vodních děl jsou rovněž určeny 

SPA. Směrodatné limity stanovené pro SPA jsou vždy uvedeny v příslušném 

povodňovém plánu. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách existují právě 3 úrovně SPA, 

jak také znázorňuje obr. 6: stav bdělosti, pohotovosti a ohrožení: 

I. SPA (stav bdělosti) nastává při nebezpečí vzniku přirozené povodně a zaniká 

tehdy, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti také nastává 
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Obrázek 6: Schématické zobrazení SPA [14, str. 58] 

vydáním výstražné informace Českého hydrometeorologického úřadu, když je 

předpovídána povodeň. Svoji činnost zahajuje hlásná a hlídková povodňová 

služba (viz kap. 3.7.5). Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení 

mezních hodnot sledovaných jevů nebo při zjištění mimořádných okolností. 

II. SPA (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně 

přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto 

vodního toku. Na vodních dílech se vyhlašuje při překročení mezních hodnot 

sledovaných jevů. Aktivují se povodňové orgány a ostatní účastníci ochrany 

před povodněmi. Uvádějí se v pohotovost zabezpečovací práce a opatření  

ke zmírnění povodně podle příslušného povodňového plánu.  

III.  SPA (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku 

škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.  

Na vodních dílech se vyhlašuje při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů 

a provádí se nouzová opatření. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce 

podle příslušných povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce  

a opatření ochrany obyvatelstva. [1; 2] 
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v §64 uvádí, že povodeň začíná vyhlášením druhého 

nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a povodeň končí odvoláním třetího SPA, 

není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tomto případě povodeň končí 

odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo 

třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném hlásném profilu nebo srážka dosáhla 

směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového 

plánu příslušného územního celku. To znamená, že stav bdělosti nastává sám o sobě, 

zatímco stavy pohotovosti a ohrožení vyhlašují a odvolávají PO ve svém územním 

obvodu. Z výkladu zákona je také patrné, že v případě dosažení příslušných hodnot 

stavů pohotovosti a ohrožení uvedených v povodňových plánech příslušného územního 

celku se jedná o povodeň, i když PO stav pohotovosti nebo ohrožení nevyhlásil. 

Vyhlášením stavu pohotovosti nebo ohrožení PO v podstatě právně potvrzuje,  

že registruje existenci povodně ve svém správním území a přebírá odpovědnost  

za úkoly ochrany před povodněmi ve své působnosti. Vyhlášení povodně je tedy velmi 

důležitý úkon, který má v praxi vliv na pojistná plnění, nárok na dotace apod. [1; 22] 

3.7.4 Systém předpovědní a hlásné povodňové služby 

Tzv. předpovědní a hlásná povodňová služba představuje systém vazeb a tok informací 

mezi subjekty ochrany před povodněmi. Metodickým gestorem předpovědní a hlásné 

povodňové služby je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které k tomuto vydalo 

Metodický pokyn k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. Odborné 

pokyny pro hlásnou povodňovou službu vydává rovněž Český hydrometeorologický 

ústav (ČHMÚ). Níže je uveden stručný popis předpovědní i hlásné povodňové služby. 

[23] 

3.7.5 Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní povodňová služba informuje zejména o hydrometeorologických prvcích. 

Informuje PO všech úrovní zejména prostřednictvím operačního a informačního 

střediska integrovaného záchranného systému (OPIS IZS) o nebezpečí vzniku povodně, 

o jejím skutečném vzniku a o dalším nebezpečném vývoji povodně. Pro povodně jsou 

důležité zejména úhrny srážek v povodích, vodní stavy a průtoky v HP, a to naměřené  

i předpovídané. [2; 7] 
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Službu poskytuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí. Předpovědní povodňová 

služba ČHMÚ zahrnuje i tzv. systém integrované výstražné služby, kdy ČHMÚ tyto 

výstrahy přímo vydává. Tento systém je koncipován na celkem 8 nebezpečných jevů 

(např. vítr, srážky, bouřky, ledovka, náledí), přičemž povodní se týkají tyto nebezpečné 

jevy: 

• bouřkové jevy; 

• dešťové srážky, 

• povodňové jevy. [2; 7] 

ČHMÚ vydává v systému 2 typy výstrah: 

• Předpovědní výstražné informace: vydává se při předpovědi a prognózování 

daného jevu.  

• Informace o výskytu nebezpečného jevu: vydává se při potvrzené existenci 

daného jevu. [2; 7] 

Výstrahy mají kritérium pro vydání a očíslované stupně nebezpečí. Nebezpečné jevy  

ve vztahu k povodním souhrnně uvádí tab. 3. [23] 

Tabulka 3: Předpovědní výstražné informace ČHMÚ ve vztahu k povodním [23] 

Skupina jevů 
Stupeň 

nebezpečí 
Nebezpečný jev 

Kritéria (RR = očekávaná 

srážka) 

Bouřkové jevy 

1 Silné bouřky RR> =30 mm (nebo nárazy větru) 

2 Velmi silné bouřky 
RR> =50 mm (nárazy větru, 

kroupy) 

3 Extrémně silné bouřky 
RR> =90 mm (nárazy větru, 

kroupy) 

Dešťové srážky 

1 Vydatný déšť 

RR> 30 mm za 6 hodin 

RR> 35 mm za 12 hodin 

RR> 40 mm za 24 hodin + oček. 
SPA 

2 Velmi vydatný déšť 
RR> 50 mm za 12 hodin 

RR> 60 mm za 24 hodin 

3 Extrémní srážky 

RR>50 mm za 6 hodin 
RR>70 mm za 12 hodin 
RR>90 mm za 24 hodin 

RR>120 mm za 48 hodin 

Povodňové jevy 

1 Povodňová bdělost 1.SPA ve 3 a více profilech 

2 Povodňová pohotovost 2.SPA ve 3 a více profilech 

3 Povodňové ohrožení 3.SPA alespoň v 1 profilu 

4 Extrémní povodeň 50letý průtok alespoň v 1 profilu 
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Rovněž informace o výskytu nebezpečných jevů mají své stupně nebezpečí a kritéria 

pro vydávání. Nebezpečné jevy ve vztahu k povodním souhrnně uvádí tab. 4. [23]     

Tabulka 4: Informace o výskytu nebezpečných jevů ČHMÚ ve vztahu k povodním [23] 

Skupina jevů Stupeň Nebezpečný jev Kritéria (MS = měřená srážka) 

Bouřkové jevy 

2 
Velmi silné bouřky s 

přívalovými srážkami 

MS> =30 mm za 15 minut 
MS> =40 mm za 30 minut 
MS>=50mm za 60 minut 

MS> =70 mm za 180 minut 

3 
Extrémně silné bouřky s 

přívalovými srážkami 

MS> =40 mm za 15 minut 
MS> =50 mm za 30 minut 
MS> =70 mm za 60 minut 

MS> =90 mm za 180 minut 

Dešťové srážky 3 Extrémní srážky MS>50 mm za 0 až 6 hodin 

Povodňové jevy 
3 Povodňové ohrožení III.SPA alespoň v 1 profilu 

4 Extrémní povodeň III.SPA a 50letý průtok alespoň v 1 HP 

 

Doplňujícím produktem předpovědní povodňové služby je tzv. hydrologická informační 

zpráva, která upřesňuje a doplňuje vydané výstrahy obvykle o prognózu dalšího vývoje. 

Tyto hydrologické informační zprávy jsou rovněž poskytovány PO všech úrovní. 

V povodňovém plánu obce a ORP musí být uveden způsob jakým si PO zajišťuje 

přístup k předpovědní povodňové službě. [7; 23] 

3.7.6 Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová služba je systém zjišťování a předávání informací mezi PO a dalšími 

subjekty. Provádí ji PO zejména obcí a ORP, ale týká se všech správních úrovní, jak 

uvádí tab. 2. Předávají se zjištěné informace z terénu důležité pro plnění úkolů PO. Tyto 

informace jsou nezbytné pro celkové hodnocení povodňové situace, vyhlašování SPA, 

stavbu hrazení, odčerpávání vody, varování obyvatelstva, evakuaci, a další opatření. 

Informace se poskytují zpravidla směrem po vodním toku a příslušným nadřízeným PO, 

tedy od povodňové komise obce na povodňovou komisi ORP, případně dále  

na povodňovou komisi kraje a konečně na Ústřední povodňovou komisi. Některé 

informace hlásí povodňové orgány či ostatní orgány ochrany před povodněmi 

automaticky (např. správci povodí, vlastníci vodních děl), jiné si však povodňové 

orgány musí opatřit samostatně v terénu. K tomu si zpravidla obec nebo ORP  

ve svém povodňovém plánu zřizuje tzv. hlídkovou službu. [7] 
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Systém hlásné povodňové služby nemá žádnou centrální autoritu. Každý PO si ji 

organizuje sám podle svých podmínek, možností a na základě svých povinností a vazeb 

předává informace dalším. [7] 

Systém hlásné povodňové služby musí být vždy zakotven v povodňových plánech. 

Povodňové plány obcí a ORP musí ve vztahu k hlásné povodňové službě obsahovat 

zejména: 

• seznam HP a směrodatných limitů pro SPA; 

• zabezpečení pozorování a kontroly HP; 

• zabezpečení náhradního pozorování při poruše automatické stanice; 

• systém předávání hlášení sousedním obcím a ORP, správcům povodí, ČHMÚ  

a HZS kraje. [7] 

Informace poskytované hlásnou povodňovou službou nejsou pouze hodnoty vodních 

stavů a průtoků v HP. Může to být např.: 

• stav průtočnosti (např. průtočnost koryt, mostů, propustků); 

• stav protipovodňových hrází; 

• informace o rozlivu v záplavovém území; 

• informace o škodách (např. zaplavení nemovitostí, silnic, stržení mostů a lávek, 

poškození jiné veřejné infrastruktury); 

• informace o ledových jevech; 

• informace o stavu vodních děl. [2; 7] 

3.7.7 Hlásné profily 

V České republice je zřízena na vodních tocích síť HP. Jsou to místa, která poskytují 

informace pro řízení ochrany před povodněmi, zejména hodnoty vodních stavů  

a průtoků. HP jsou evidovány v povodňových plánech a pro každý konkrétní HP jsou 

vypočítány hodnoty SPA. Podle Metodického pokynu MŽP k zabezpečení hlásné  

a předpovědní povodňové služby se HP dělí na: 

• Hlásné profily kategorie A: jsou umístěny na významných vodních tocích nebo  

na přehradách ovlivňující povodně. Naměřené hodnoty jsou nezbytné pro řízení 

ochrany před povodněmi na národní úrovni. Jejich výběr provádí ČHMÚ 

v součinnosti se státními podniky povodí a je projednáván MŽP a místně 
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Obrázek 7: Mapový přehled hlásných profilů kategorie A a B v České republice 

[21] Legenda: červeně hlásné profily kat A, zeleně hlásné profily kat. B 

 

příslušnými krajskými úřady. HP jsou provozovány ČHMÚ nebo státními podniky 

povodí. Výčet je uveden v Povodňovém plánu České republiky. Specifikem výbavy 

je vodoměrná stanice s místním záznamem, automatický přenos dat do sběrného 

centra či automatické zasílání SMS zprávy při překročení nastaveného limitu  

na určeného pracovníka PO, v jehož územním obvodu se HP nachází. 

• Hlásné profily kategorie B: doplňují HP kat. A tak, aby byla rovnoměrně pokryta 

síť významných vodních toků. Jsou nezbytné pro řízení ochrany před povodněmi  

na krajské úrovni. Výběr provádí místně příslušný krajský úřad podle doporučení 

ČHMÚ nebo státních podniků povodí. Krajský úřad výběr projednává s místně 

příslušnými obcemi. Dle výše zmíněného metodického pokynu mají být HP kat. B 

provozovány místně příslušnými krajskými úřady. Většina z nich však byla převzata 

ČHMÚ. Jejich výčet je uveden v příslušném povodňovém plánu kraje. Doporučené 

minimální vybavení hlásného profilu kat. B je vodočetná lať a orientační měrná 

křivka průtoku, avšak v zásadě je vybavení stejné jako u HP kat. A. Pokud není HP 

vybaven automatickým přenosem dat, musí příslušný PO projednat a dohodnout  

s provozovatelem a zanést do povodňového plánu manuální odečítání. Rozmístění 

HP kat. A a B v České republice znázorňuje obr. 7. 

• Hlásné profily kategorie C: využívají se na místní úrovni a nejsou centrálně 

evidovány. Výběr provádí obce a vlastníci ohrožených nemovitostí na základě 

vlastních potřeb. Doporučené minimální vybavení je vodočetná lať nebo  

alespoň 3 značky vodních stavů odpovídající SPA. [14; 18] 
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3.7.8 Povodňová opatření 

Opatření na ochranu před povodněmi lze dělit na: 

• před povodní (preventivní a přípravná opatření); 

• při povodni (operativní opatření); 

• po povodni (následná opatření). [2] 

Mezi preventivní a přípravná opatření na ochranu před povodněmi se řadí: 

• stanovení záplavových území (viz kap. 3.7.9): administrativně určená území, 

která mohou být při výskytu povodně zaplavena; 

• vymezení směrodatných limitů SPA: tyto limity jsou vázány na konkrétní HP; 

• zpracování a aktualizace povodňových plánů: plán PO pro organizaci ochrany 

před povodněmi; 

• provádění povodňových prohlídek: např. prohlídka vodního toku, prohlídka  

a údržba částí systému povodňové ochrany; 

• příprava předpovědní a hlásné povodňové služby: např: provedení příslušných 

dohod pro tok informací, zřízení hlídkové služby; 

• organizační a technická příprava: např. cvičení; 

• vytváření hmotných povodňových rezerv: např. nákup vysoušečů zdiva, 

protipovodňového hrazení, pytlů a písku. [2] 

Mezi operativní opatření prováděná při povodni se řadí: 

• činnost předpovědní a hlásné povodňové služby: zejména zajištění  

a poskytování informací o nebezpečí vniku nebo průběhu povodně; 

• varování při nebezpečí vzniku povodně: varování ČHMÚ systémem výstrah, 

varování obyvatelstva apod.; 

• činnost hlídkové služby: zejména odečítání vodních stavů na HP, 

fotodokumentace; 

• vyklizení záplavových území: zabránění zbytečným škodám; 

• řízené ovlivňování odtokových poměrů: zejména na přehradách; 

• povodňové záchranné práce: činnost složek IZS; 

• povodňové zabezpečovací práce: činnosti ke zmírnění průběhu povodně; 

• zabezpečení náhradních služeb a funkcí v území. [2] 
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Důležitými opatřeními při povodni jsou výše zmíněné povodňové záchranné  

a zabezpečovací práce. Povodňové záchranné práce jsou činnosti prováděné 

k bezprostřední záchraně a pomoci obyvatelstvu. Řadí se sem zejména evakuace  

či nouzové ubytování obyvatelstva. Povodňové záchranné práce jsou úkolem pro složky 

IZS v součinnosti s PO. [1; 2] 

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření vedoucí ke zmírnění průběhu 

povodně. Provádí je většinou subjekty najímané PO (např. technické služby obcí, 

subjekty spravující vodovody a kanalizace), ostatní účastníci ochrany před povodněmi  

(např. správci vodních toků, správci vodních děl či vlastníci objektů). Platí,  

že zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové poměry a průběh povodně, musí 

být koordinovány s příslušným správcem povodí. Mezi povodňové zabezpečovací práce 

se řadí např: 

• instalace protipovodňového hrazení; 

• opatření proti zpětnému vzdutí vody do kanalizace; 

• čerpací práce; 

• odstraňování překážek znemožňující plynulý odtok vody; 

• opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází; 

• opatření proti znečištění životního prostředí; 

• rozrušování ledových nápěchů a zácp na vodním toku; 

• stabilizace území před sesuvy. [1; 2] 

Po povodni se provádí následná opatření, ke kterým se řadí: 

• evidenční a dokumentační práce; 

• vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod; 

• zpracování zprávy po povodni; 

• odstranění povodňových škod a obnova území po povodni. [1; 2] 

Účelem evidenčních a dokumentačních prací je zabezpečení objektivních a průkazných 

záznamů o příčině a průběhu povodně, provedených opatřeních a velikosti škod. 

K tomu se provádí záznamy v povodňové knize, průběžné záznamy vodních stavů  

a průtoků, záznamy údajů o provozu vodních děl, fotografická a filmová dokumentace 

apod. PO na základě těchto dostupných údajů zpracovávají zprávu o povodni, jejíž 

součástí je posouzení účinnosti provedených opatření. Na základě této zprávy lze 
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zhodnotit provedená opatření, poučit se a aplikovat nasbírané zkušenosti při další 

povodni. [2] 

3.7.9 Záplavová území 

Záplavová území jsou určená území, která mohou být při povodni zaplavena vodou.  

Na návrh správce vodního toku je stanovuje vodoprávní úřad. Podle nebezpečnosti 

povodňových průtoků vymezí v zastavěných územích tzv. aktivní zónu záplavového 

území. V aktivní zóně záplavového území platí omezení daná §67 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách. Nesmí se zde umísťovat, povolovat, ani provádět stavby s výjimkou: 

• vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí 

opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem;  

• staveb pro jímání vod, odvádění srážkových s odpadních vod; 

• nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. [1] 

V aktivní zóně záplavového území je dále zakázáno: 

• Těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod  

a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod. 

• Skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty. 

• Zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky. 

• Zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. To neplatí  

pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením 

aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě 

povodňového nebezpečí neprodleně odstranit. [1] 

Mimo aktivní zónu záplavového území může vodoprávní úřad také uplatňovat omezení 

formou opatření obecné povahy, a to podle povodňového ohrožení. [2] 

3.7.10 Povodňové plány 

Povodňové plány obsahují souhrn podkladů a opatření na ochranu před povodněmi. 

Mezi tyto součásti se řadí zejména: 

• přehled stanovených směrodatných limitů SPA; 

• způsob aktivace povodňové komise; 

• způsob zajištění informací o vývoji povodně; 
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   Obrázek 8: Hierarchie povodňových plánů v České republice [vlastní] 

Povodňový 
plán ČR

Povodňové 
plány krajů

Povodňové plány ORP

Povodňové plány obcí

Povodňové plány vlastníků 
nemovitostí a pozemků

• zabezpečení hlásné a hlídkové služby; 

• organizace zabezpečovacích prací a operativních opatření; 

• organizace záchranných prací; 

• zajištění povodní narušených funkcí v území. [2] 

Povodňové plány zpracovávají PO územních celků pro svá území, jak také znázorňuje 

obr. 8 a je uvedeno níže: 

• Povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních 

obvodech může dojít k povodni. 

• Povodňové plány správních obvodů ORP, které zpracovávají orgány ORP. 

• Povodňové plány správních obvodů krajů, které zpracovávají příslušné orgány 

krajů ve spolupráci se správci povodí. 

• Povodňový plán České republiky, který zpracovává Ministerstvo životního 

prostředí. [1] 

 

 

 

 

 

 

Kromě PO jsou zpracovateli povodňových plánů také vlastníci nemovitostí a pozemků, 

pokud se jejich nemovitosti a pozemky nacházejí v záplavovém území a mohou 

způsobit zhoršení povodně, nebo je to třeba s ohledem na jejich využívání. Tyto 

povodňové plány vlastníků nemovitostí a pozemků jsou zpracovávány v součinnosti 

s PO příslušné obce. Povinnost zpracování povodňových plánů staveb a nemovitostí 

ukládá vodoprávní úřad. [1] 
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Obsahem povodňového plánu je: 

• Věcná část: obsahuje např. charakteristiku území a ohrožených objektů, údaje  

o minulých povodních, seznam HP a limitní vodní stavy a průtoky SPA. 

• Organizační část: obsahuje např. seznam spojení, způsob zajištění předpovědní 

a hlásné povodňové služby, organizace povodňové komise a její vybavení, 

pokyny pro přesun povodňové komise na záložní pracoviště, úkoly a povinnosti 

členů povodňové komise, SPA a příslušná činnost, přehled a popis prováděných 

opatření, způsob vyžádání pomoci, popis evakuace, přehled techniky využitelné 

k ochraně před povodněmi, způsob provádění evidenčních a dokumentačních 

prací. 

• Grafická část: obsahuje zpravidla mapy a schémata, na kterých jsou zakresleny 

zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění evakuovaných, 

vodní toky, HP apod. [2; 7] 

3.8 Kompetence povodňového orgánu obce 

Pokud na území obce existuje riziko povodně, rada obce zřizuje, jak již bylo zmíněno 

v kap. 3.7.1, povodňovou komisi jako orgán určený k organizaci plnění úkolů ochrany 

před povodněmi v době povodně. [24] 

Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Členové jsou jmenováni  

ze zastupitelstva obce a dále jsou jimi další fyzické osoby, které jsou způsobilé 

k provádění opatření ochrany před povodněmi. Povodňová komise obce je při řízení 

ochrany před povodněmi podřízena povodňové komisi ORP.  Za účelem  

ochrany před povodněmi PO obce dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: 

• Zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku 

správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků. 

• Provádějí povodňové prohlídky. 

• Zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných  

a zabezpečení náhradních funkcí v území. 

• Prověřují připravenost účastníků ochrany před povodněmi podle 

povodňového plánu. 

• Vyhlašují odpovídající SPA v rámci své územní působnosti. 

• Organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu.  
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• Zabezpečují varování fyzických a právnických osob v územním obvodu obce 

s využitím Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). 

• Organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření podle povodňových plánů  

a v případě potřeby vyžadují od orgánů, PO a FO osobní nebo a věcnou 

pomoc. 

• Informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí  

a povodňový orgán ORP. 

• Potvrzují soulad věcné a grafické části povodňového plánu vlastníků 

(uživatelů) pozemků a staveb s povodňovým plánem obce (pokud se nacházejí 

v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně). 

• Zabezpečují evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování potravinami  

a pitnou vodou, 

• Zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, dopravu  

a další povodní narušené funkce v území. 

• Provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, 

zjišťuje účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni 

povodňovému orgánu ORP. 

• Vede záznamy v povodňové knize. [24] 
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4 METODIKA  

4.1 Sběr materiálů 

Sběř materiálů pro zpracování teoretické části práce byl uskutečněn ve specializované 

knihovně ČHMÚ Praha-Komořany, kde byly získány literární odborné zdroje  

o povodňové problematice často zpracované odborníky právě z ČHMÚ. Pro zhodnocení 

stavu systému povodňové ochrany města Beroun bylo nutné získat odpovídající 

materiály. Sběr materiálů pro zpracování praktické části byl uskutečněn na Městském 

úřadě Beroun se členy povodňové komise města Beroun, kteří poskytli ke studiu zprávu 

o povodni z roku 2013, Povodňový plán města Beroun, manuály pro realizaci projektu 

protipovodňové ochrany města a další.  

4.2 Rozhovory 

Na studium získaných materiálů poskytnutých Městským úřadem Beroun navázaly 

nestrukturalizované rozhovory se dvěma členy povodňové komise města Beroun, kteří 

jsou odpovědni za realizaci systému povodňové ochrany města. Rozhovory byly 

provedeny z důvodu snížení subjektivity hodnocení SWOT analýzy a zpřesnění 

výsledků. Předmětem rozhovorů byla identifikace zásadních součástí a opatření systému 

povodňové ochrany města Beroun realizovaných při povodni v období  

1.6.2013–12.6.2013 a v současném stavu. Dále bylo předmětem rozhovorů hodnocení 

tohoto systému v současném stavu v rámci SWOT analýzy. Poznatky byly rovněž 

podpořeny účastí na cvičení PO Beroun. 

4.3 Komparace 

Na základě studia zprávy o povodni v Berouně v roce 2013, Povodňového plánu města 

Beroun a rozhovorů se dvěma členy povodňové komise města Beroun  

je v kap. 5. provedena identifikace zásadních součástí a opatření systému povodňové 

ochrany města Beroun mající vztah k ochraně životů a zdraví obyvatelstva  

a k minimalizaci škod na majetku ve správním obvodu města Beroun. Tyto součásti  

a opatření jsou identifikovány z poslední povodně velkého rozsahu v období  

1.6.2013–12.6.2013 a v současném stavu. Následně jsou jednotlivé součásti 

komparovány a je specifikován rozdíl.  
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4.4 SWOT Analýza 

Ze studia materiálů o systému povodňové ochrany města Beroun, komparace 

jednotlivých součástí mezi rokem 2013 a současným stavem, přímé účasti na cvičení 

 PO Beroun a rozhovorů se dvěma členy povodňové komise Beroun byla identifikována 

jednotlivá kritéria SWOT analýzy. SWOT analýza byla použita pro vlastní zhodnocení 

systému povodňové ochrany města Beroun. Výsledek SWOT analýzy může poskytnout 

náhled na to, jak nejlépe systém dále optimalizovat. Byla identifikována interní kritéria 

(silné stránky a slabé stránky) a externí kritéria (hrozby a příležitosti) systému 

povodňové ochrany města vzhledem k ochraně životů, zdraví a majetku ve správním 

obvodu města Beroun. Výpočet vah kritérií SWOT analýzy byl proveden pomocí 

párového rozhodování metodou tzv. Fullerova trojúhelníku. Vlastní hodnocení 

jednotlivých kritérií i výpočty vah byly pro snížení subjektivity analýzy předmětem 

rozhovorů se dvěma členy povodňové komise města Beroun. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Město Beroun  

5.1.1 Charakteristika lokality z hlediska povodňové problematiky 

Město Beroun se nachází ve Středočeském kraji a žije v něm přibližně 20 000 obyvatel. 

Skládá se ze čtyř katastrálních území, které jsou rozděleny na sedm městských částí: 

• Beroun: Centrum, Město, Závodí 

• Hostim u Berouna: Beroun-Hostim 

• Jarov u Berouna: Beroun-Jarov 

• Zdejcina: Beroun-Zdejcina. [25] 

 Na katastrálních územích města Beroun se nacházejí tyto vodní toky: 

• Berounka (správce Povodí Vltavy s.p.); 

• Litavka (správce Povodí Vltavy s.p.); 

• Loděnice (správce Povodí Vltavy s.p.); 

• Vrážský potok (správce Povodí Vltavy s.p.); 

• Bezejmenný levý přítok Berounky „V Pánvích“ (správce Lesy ČR s.p.); 

• Bezejmenný levý přítok Berounky „Od Veselé“ či „Od Střelnice“ (správce Lesy 

ČR s.p.) 

• Bezejmenný levý přítok Berounky „Brdatka“ (správce Lesy ČR s.p.) 

• Bezejmenný levý přítok Litavky „Rokle-Zavadilka“ (správce Povodí Vltavy 

s.p.) 

• Bezejmenný pravý přítok Litavky „Od Jarova“ (správce Povodí Vltavy s.p.). 

[25] 

Dle průtoku největší a zároveň povodňově historicky významné vodní toky na území 

města Beroun jsou: 

• Berounka: průměrný roční průtok v HP Berounka-Zbečno = 32,8 m3.s-1  

(nejbližší HP kat. A nad soutokem s Litavkou); 

• Litavka: průměrný roční průtok v HP Litavka-Beroun = 2,64 m3.s-1  

(nejbližší HP kategorie A nad soutokem s Berounkou); 

• Loděnice: průměrný roční průtok v HP Loděnice-Loděnice = 0,537 m3.s-1 

(nejbližší HP kategorie B nad soutokem s Berounkou) [25; 26]. 
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Řeka Berounka rozděluje město na západní část (městské části Centrum a Město)  

a východní část (městská část Závodí). Jižním směrem od Litavky se nachází městská 

část Beroun-Zavadilka. Hlavním mostem přes Berounku je silniční most v Pražské ulici  

(říční km 35,3) spojující Centrum a Závodí. Dalším důležitým mostem přes Berounku  

je pěší lávka se zvedacím mechanismem (říční km 36,5) spojující oblasti ostrov  

a Závodí. Ve středu města na Berounce před silničním mostem Pražské ulice se nachází 

jez s možností manipulace a vodní elektrárna (říční km 35, 65). Na Berounce je při 

průtoku městem na pravém břehu vytvořen náhon. Tento náhon se vlévá do Litavky  

na jižním okraji města. Náhonem je vytvořena oblast známá jako ostrov, na kterém  

se nachází řada objektů (zimní stadion, aquapark, fotbalové hřiště, tenisové kurty, Hotel 

Na Ostrově a další). Řeka Litavka je v Berouně specifická svým betonovým korytem, 

které znázorňuje příloha 15. Do Berounky se také na katastrálním území města vlévá 

potok Loděnice přitékající z městské části Beroun-Hostim (říční km 30,6). Mapa 

vodních toků ve městě Beroun je znázorňena v příloze 6. [24] 

V rámci zvláštních povodní představují pro Beroun riziko ohrožení vodní díla uvedená 

v tab. 5 sestupně dle míry rizika. 

Tabulka 5: Vodní díla představující riziko zvláštní povodně pro město Beroun [24, str. 48] 

Název Vodní tok ORP 

Klíčava Klíčava-Berounka Rakovník 

Hracholusky Mže-Berounka Nýřany 

Žlutice Střela-Berounka Karlovy Vary 

Suchomasty Suchomastský potok-Litavka Beroun 

Pilská Pilský potok-Litavka Příbram 

Záskalská Červený potok-Litavka Hořovice 

 

5.1.2 Povodňová historie města Beroun 

Beroun byl ve své historii již mnohokrát zasažen povodní. Ve středověku docházelo 

často ke stržení mostu přes Berounku i Litavku a ke stržení jezů.  V roce 1531 byl 

zničen Bibovský mlýn na Litavce. V roce 1675 došlo ke zničení 30 tehdejších domů  

a byly poškozeny východní hradby města. Mezi nejvýraznější povodně v Berouně se 

však řadí ty z let 1872, 2002 a 2013. [24] 
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V roce 1872 přecházelo přes území ČR studené frontální rozhraní, které zformovalo 

několik bouří. Povodí Berounky a Ohře zasáhla mimořádně velká přívalová povodeň, 

která se svým rozsahem a ničivostí již nikdy neopakovala. Jde o povodeň s nejvyšší 

zaznamenanou úmrtností na území dnešní České republiky. Literatura uvádí 240 

lidských obětí. Území asi 4000 m2 (zejména povodí Berounky) bylo zasaženo 

extrémním přívalovým deštěm o denních úhrnech přes 200 mm, v obci Mladotice 237 

mm a v obci Měcholupy 289 mm. Přívalové povodně na přítocích Berounky 

nastupovaly naprosto náhle a vodní hladiny se zvedaly v jednotkách metrů během 

desítek minut. Docházelo k masivní erozi, k destrukci mostů, mlýnů, jezů, i železniční 

trati. Lidé, kteří nestihli utéct do vyšších poloh zůstávali na střechách. Výjimečnost této 

povodně dokazuje to, že přívalovými srážkami byla způsobeny přívalové povodně  

na malých přítocích Berounky, ovšem následně i na Berounce a Vltavě. Přitom celková 

doba povodňové vlny byla kratší než 24 hodin. Také došlo neobvyklému jevu, kdy 

Litavka svým povodňovým objemem zatlačila Berounku. Došlo na 1 hodinu 

ke zpětnému toku Berounky, a to i přes zdejší jez. Kulminační průtok Berounky  

v Berouně byl odhadnut na 3000 m3.s-1, což je více než také odhadovaných 2170 m3.s-1 

z povodně v roce 2002. Voda přitom na náměstí Jana Husa v Berouně dosáhla údajně  

o 73 cm výše než při povodni v roce 2002. Opatření povodňové ochrany v té době 

charakterizovalo zejména varování okolních obcí pomocí telegramu, varování 

obyvatelstva strážníky a evakuace. Velmi překvapivě tuto povodeň vydržel most přes 

Berounku. Časový sled událostí při přívalové povodni v Berouně v roce 1872 ilustruje 

obr. 9. Oblast dnešního Berouna zasaženou touto povodní, která je akceptována PO 

Beroun jako oblast záplavového území ohroženého nejvyšší známou povodní, 

znázorňuje příloha 5. [11, 24] 
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Obrázek 9: Časový sled událostí při přívalové povodni v Berouně v roce 

1872 [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2002 došlo k největší povodni, jaká byla na území dnešní České republiky 

zaznamenána. Příčinou byl přechod dvou systémů tlakové níže od Středozemního moře. 

Srážky vypadávaly ve dvou souvislých vlnách na území Šumavy, Novohradských hor, 

Jizerských hor, Krkonoš, Brd a na dalším území. Při první vlně došlo vysokému 

nasycení povodí Vltavy a naplnění přehrad Vltavské kaskády.  Následná druhá vlna byla 

větší. Na HP Beroun-Berounka byl dosažen vodní stav 796 cm, což odpovídá průtoku 

Q500-1000. Na HP Litavka-Beroun byl dosažen vodní stav 375 cm, což překonalo Q100. 

Povodňové škody dosáhly hodnoty 330 mil. Kč. Dopady této povodně dokládá 

následující obrázek, kde je zaplaveno Husovo náměstí. Voda zde dosáhla 73 cm pod 

úroveň přívalové povodně z roku 1872. [24] 
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Obrázek 10: Husovo náměstí v centru Berouna při povodni v roce 2002 

[26] 

 

Obrázek 11: Centrum města Beroun při povodních v roce 2002 

[27] 
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Na konci května roku 2013 se nad střední Evropou udržovala tlaková níže.  Zásobní 

prostory nádrží byly po jarním tání a dešťovém květnu poměrně naplněny  

(Lipno 87 %, Orlík 91 %). V období od 29.5. do 5.6.2013 vypadlo na území Čech  

v plošném průměru 100 mm srážek během tří srážkových epizod, nejvíce ve středních, 

jižních Čechách a v oblasti Krkonoš, což způsobilo povodně v Čechách. Předpovědní 

povodňová služba vydala celkem 20 předpovědních výstražných informací na nebezpečí 

vzniku povodní, 47 informací o výskytu nebezpečných jevů upozorňujících na srážky  

a na dosažení nebezpečných úrovní hladin vodních toků a více než 100 hydrologických 

informačních zpráv. Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav platný 

od 2.6.2013 do 28.6.2013 pro území Jihočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, 

Středočeského, Libereckého, Ústeckého kraje a hl. m. Prahy. V souvislosti s povodněmi 

zemřelo v České republice v roce 2013 celkem 15 osob. Tyto povodně tvořily 2 vlny.  

Při první povodňové vlně na spadlé srážky nejrychleji reagovalo povodí Berounky, které 

bylo velmi nasycené již v týdnu od 27.5. První vzestupy hladin byly v noci ze 30.  

na 31.5 zaznamenány na pravostranném přítoku Berounky řece Klabavě. Postupně 

narůstal průtok Berounky, který spolu s odpuštěním Vltavské kaskády vedl již 31.5. 

k dosažení I. SPA na Vltavě v Praze. V noci z 1. na 2.6. byly III. SPA překročeny  

na většině toků horní Berounky. Druhou povodňovou vlnu způsobily srážky ve dnech 9. 

a 10. června. Tato vlna byla následná a podstatně menší. Nejvíce se projevila  

na Berounce a na některých přítocích Vltavy (Malše, Blanice, Otava). Na Vltavě 

v Praze se následná vlna neprojevila. V Berouně začala povodeň dne 1.6.2013 v 16:00, 

kdy PK ORP Beroun vyhlásila II. SPA pro celý správní obvod ORP Beroun a skončila 

dne 12.6.2013 ve 14:30, kdy PK ORP odvolala II.SPA rovněž pro celý správní obvod 

ORP Beroun. Kulminační vodní stavy a průtoky řek Berounky a Litavky uvádí tab. 6. 

Při povodni nedošlo k přímému ohrožení obyvatelstva města Beroun a nutnosti plošné 

evakuace. Bylo však zaplaveno mnoho sklepů, komunikací, zahrad a vlivem 

problematiky vnitřních vod také docházelo k tvorbě lagun. Hydrogram první povodňové 

vlny v roce 2013 na hlásném profilu Berounka-Beroun znázorňuje obr. 12. Údaje  

o nejvýraznějších povodních ve městě Beroun uvádí tab. 7. [28; 29] 
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Obrázek 12: Hydrogram první povodňové vlny při povodni v roce 2013 [30, str. 10] 

 Tabulka 6: Kulminační vodní stavy a průtoky řek Berounky a Litavky při povodních roku 2013 

[29, str. 6] 

Hlásný profil 
1. povodňová vlna 

datum a čas vodní stav průtok SPA Q 

Berounka-Beroun 3.6.2013 22:00 578 cm 960 m3.s-1  3 10-20 

Litavka-Beroun 3.6.2013 2:00 261 cm 147 m3.s-1   3 10 

                       2. povodňová vlna 

Berounka-Beroun 11.6. 2013 15:00 327 cm 320 m3.s-1 2 1-2 

 

Tabulka 7: Údaje o nejvýraznějších povodních ve městě Berouně [24; 29; 31] 

Rok  Druh povodně 
Kulminační vodní 

stav v HP 

Berounka Beroun 

Kulminační 

průtok v HP 

Berounka 

Beroun 

 
N-letost 

povodně  

1872 Letní přívalová 570 cm* 3000 m3.s-1 Neznámé 

1981 Letní z dlouhotrvajících srážek 565 cm 1100 m3.s-1 20 

2002 Letní z dlouhotrvajících srážek  796 cm  2170 m3.s-1 500-1000 

2013 Letní z dlouhotrvajících srážek 578 cm 960 m3.s-1 20 

*pozn: Hodnota měřena jako výška hladiny nad terénem, nikoli nad hodnotou 0 v HP v rámci dnešního 

oficiálního měření. 

Zaplavená území v Berouně podle fotodokumentace ze zprávy o povodni ve městě 

Berouně v roce 2013 lze rozdělit na: 

• Berounka-pravý břeh: Dvůr Pták, částečně nemovitosti na Ostrově, část 

komunikace k tenisovým kurtům na Ostrově, komunikace na Ostrově směrem 

k pekárně Hořovice, cesta po pravém Břehu směrem k obci Srbsko, cesta  
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po pravém břehu k železničnímu mostu přes Berounku, část cyklostezky naproti 

závodu. 

• Berounka-levý břeh: částečně nemovitosti mezi Berounkou a ulicí Na Hrázi, 

Autokemp Na Hrázi, Malá vodní elektrárna u jezu, nemovitosti na Zborovském 

nábřeží, bývalé autobusové nádraží na Václavském náměstí, dětské hřiště  

u restaurace Štika, zahrady a nemovitosti mezi Berounkou a ulicí Hostímská, 

Hostímská ulice pod železničním mostem přes Berounku, část cyklostezky 

v úseku Beroun-Srbsko. 

• Litavka-levý břeh: došlo k vylití Litavky „zpětně“ od domova pro seniory  

Na Parkáně do prostoru v ulici U Stadionu mezi Obchodní Akademií a bistrem 

Filip, sklepní a suterénní prostory Obchodní Akademie, fotbalové hřiště  

a tenisové kurty na Ostrově. 

• Litavka-pravý břeh: ulice Na Podole, hotel Barbora. [30] 

Během povodní v Berouně v roce 2013 byl předpovídán vzestup kulminačního vodního 

stavu na HP Berounka-Beroun na hodnotu 600 cm. Reálný kulminační vodní stav  

byl 578 cm. U hodnoty 600 cm se ze zkušeností z povodní v roce 2002 očekávalo 

zaplavení dolní části Husova náměstí a přetečení zemního valu ulice Na Hrázi. Povodeň 

v roce 2013 nebyla oproti té z roku 2002 tak závažná. Společným rysem obou povodní 

bylo silné předchozí nasycení rozsáhlého území České republiky a dvě období srážek, 

které způsobily na zasažených tocích dvě povodňové vlny. V případně povodně v roce 

2002 první povodňová vlna nasytila zejména oblast jižních a západních Čech a druhá 

vlna vydatných srážek po krátké přestávce zasáhla opět rozsáhlé území, byla větší  

a měla katastrofální následky. V roce 2013 byla druhá povodňová vlna již menší a byla 

také posunuta více na východ. Proto byla druhá povodňová vlna v Berouně také 

podstatně menší. [30] 

Povodňové škody v Berouně při povodních v roce 2013 byly: 

• Na majetku města: 42 730 000 Kč (z toho 37 229 000 Kč škody na pozemních 

komunikacích); 

• Na majetku právnických a podnikajících fyzických osob: 11 780 000 Kč; 

• Na majetku fyzických osob: 4 138 000 Kč. [30] 
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5.2 Systém povodňové ochrany města Beroun realizovaný při 

povodních v roce 2013 

V tab. 7 jsou uvedeny součásti systému povodňové ochrany města Beroun, které byly 

realizovány při povodni v období 1.6.2013-12.6.2013 včetně provádějícího subjektu. 

Jedná se o zásadní opatření mající vztah k ochraně životů či zdraví obyvatelstva  

a k minimalizaci škod na majetku ve správním obvodu města Beroun. Níže  

pod tabulkou jsou některé součásti blíže specifikovány. [30] 

Tabulka 8:  Systém povodňové ochrany města Beroun realizovaný při povodni v Berouně  

v období 1.6.2013-12.6.2013 [30] 

Součást systému 

povodňové ochrany 

města Beroun 
Provádějící subjekt Specifikace součásti  

Povodňový plán města 

Beroun 
PO Beroun, Ing. Jan Papež Fa 
Koordinace s.r.o. 

Zpracován v roce 2010 

Povodňové plány 

vlastníků nemovitostí  

Vlastníci nemovitostí 
a pozemků v oblasti ohrožené 

největší známou povodní  

v součinnosti s PO Beroun 

Zpracováno 591 nemovitostí, 

využívána pouze část  
pro vyrozumívání 

Svolání PK Beroun PO Beroun 

Formát: Společný pracovní štáb 

PK Beroun a PK ORP Beroun, 
při eskalaci povodně zasedání 

v plném rozsahu 

Varování a informování 

obyvatelstva 

PK Beroun: skupina  

pro vyrozumívání pomocí AVS, 
MP Beroun, telefonistky PK 

Beroun 

Varování a poskytování 

aktuálních informací 

obyvatelstvu 

Předpovědní a hlásná 

povodňová služba 
ČHMÚ, Povodí Vltavy s.p.,  
PO Beroun 

Primárně telefonická 
konzultace s PO, data  

z internetu a hydrologické 

informační zprávy sekundárně, 

součinnost s okolními obcemi 

Hlídková služba 

MP Beroun, pracovník oddělení 

krizového řízení, pracovník 

odboru životního prostředí,  
další pracovníci PO Beroun 

Hlídková služba na 7 HP,      

na dalších místech na území 

města Beroun dle potřeby 

Protipovodňový zemní 

val 
Není Zemní val (ulice Na hrázi) 

Hráze 

z protipovodňových 

pytlů s pískem 

Zásoby PO Beroun,  

SSHR (dodání), TS Beroun, 
JSDH obcí a dobrovolníci 

(plnění, budování nebo výdej) 

Pytlování na vytypovaných 

místech, výdej na žádost 

obyvatelstvu 

Zvednutí lávky přes 

Berounku 
Technické služby města Beroun 

Maximálně 80 cm nad úroveň 
Q100 
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Sklopení jezu na 

Berounce 
Reno Energie a.s. 

Ovlivnění průtoku,  

pouze do cca Q2 

Evakuace obyvatelstva 

a nouzové ubytování 

PO Beroun (nařízení, zajištění 

nouzového ubytování v případě 

potřeby), MP Beroun, HZS 
Středočeského kraje, JSDH obcí, 

soukromý dopravci (provedení 

evakuace) 

Důkladné zvážení, včasné 

provedení, upřednostňuje  

se evakuace svépomocí 

Opatření v dopravě a 

omezování vstupu na 

veřejná místa 
MP Beroun, TS Beroun 

Instalace dopravního značení, 
značení výstražnou páskou, 

řízení dopravy, výzvy  

k přeparkování apod. 

Veřejný pořádek 
MP Beroun, Policie ČR-územní 

odbor Beroun 

Vykazování z ohrožených nebo 

zaplavených oblastí, prevence  

a zásah při krádežích apod. 

Opatření na veřejných 

vodovodech a 

kanalizacích 

Vodovody a Kanalizace Beroun 
a.s. 

Uzavření zpětných klapek, 
uzavření čističky odpadních 

vod Beroun, kontrola kvality 

vody, čerpání při vyplavení 

kanalizací 

Využití hospodářských 

opatření pro krizové 

stavy 

HZS Středočeského kraje, SSHR 

(dodání), TS Beroun, HZS 

Středočeského kraje, JSDH obcí, 
fyzické osoby (použití) 

Vyžádáno cestou informační 

systému KRIZKOM 

Koordinace řešení 

povodňové ochrany s 

provozovateli objektů 

na území města 

PO Beroun, provozovatel 

aquaparku Tipsport Laguna, 

zimní stadionu a hotelu  
Na ostrově 

Zástupci přizváni na jednání  
PK města Beroun (krizového 

štábu) 

Přesunutí autobusového 

nádraží 
Probobus a.s., TS Beroun 

Přesunutí z Václavského 

náměstí na Školní náměstí 

Čerpání vody pro 

obyvatelstvo 
HZS Středočeského kraje Na vyžádání 

Opatření na elektrické 

síti a distribuční síti 

plynu, horkovodech 
ČEZ a.s., RWE a.s., ITES a.s. 

Zástupci součástí PK města 

Beroun (krizového štábu) 

Ostatní opatření na 

ochranu majetku města 
TS Beroun, MP Beroun 

Odpojení veřejného osvětlení, 

odmontování parkovacích 
automatů, vyklizení kontejnerů 

apod. 

Následná opatření po 

povodni 

PO Beroun, TS Beroun,  
HZS Středočeského kraje, JSDH 

obcí 
Obnova území po povodni 

 

Povodňový plán města Beroun byl zpracován v roce 2010 podle zákona č. 254/2001 Sb. 

o vodách. Při povodni v roce 2013 podle něj PO Beroun postupoval. Povodně v roce 

2013 pak byly podnětem pro jeho aktualizaci. [24] 

Základem součinnosti PO Beroun a obyvatelstva ohroženého povodní byly  

tzv. povodňové plány vlastníků nemovitostí, a to ve smyslu varování a informování. 
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Zpracování těchto plánů se provádí podle ustanovení zákona § 71 odst. 4 zákona  

č. 254/2001 Sb.,o vodách. PO Beroun jako vodoprávní úřad postupoval dle tohoto 

ustanovení v ohrožené oblasti podle největší známé povodně z roku 1872,  

jak znázorňuje obr. v příloze 1. PO Beroun v této věci doručil vlastníkům všech 

nemovitostí a pozemků v této oblasti vyplnit formulář (povodňový plán vlastníka 

nemovitosti). Tímto byli vlastníci informováni o tom, že jejich nemovitost leží v oblasti 

ohrožené povodní a byla jim nabídnuta součinnost v podobě varování a vyrozumění 

pomocí tzv. automatického vyrozumívacího systému (AVS). Formulář se rozděloval  

na 2 části – část pro vyrozumívání a část pro zabezpečení a evakuaci. V ohrožené 

oblasti se nacházelo 1550 nemovitostí. Z toho od roku 2000 do povodní v roce 2013 

poskytli vlastníci celkem 591 nemovitostí do formuláře své údaje a dali souhlas  

se zahrnutím do databáze pro vyrozumívání AVS. V PK města Beroun pak byla 

k tomuto účelu zřízena skupina pro vyrozumívání pomocí AVS, která systém používala 

podle závěrů jednání PK města Beroun. [24; 29] 

Při řízení povodňové ochrany během povodně probíhala činnost PK města Beroun jako 

orgánu odpovědného za řešení povodňové ochrany města. Proběhlo 22 jednání v období 

od 31.5.2013 do 24.6.2013. Do vyhlášení III. SPA byl činný tzv. pracovní štáb PK města 

Beroun. Tento štáb obsahoval pouze vybrané členy PK: 

• Předsedu PK,  

• 2x místopředsedu PK, 

• tajemníka – pracovníka krizového řízení, 

• vedoucího odboru životního prostředí, 

• vedoucího obvodního oddělení PČR Beroun, 

• vedoucího střediska Beroun – Povodí Vltavy s.p., 

• velitele stanice HZS Středočeského kraje – územního odboru Beroun, 

• zapisovatelku PK města Beroun, 

• tiskovou mluvčí. [30] 

První zasedání pracovního štábu PK města Beroun proběhlo 31.5.2013 při stavu 237 cm 

na HP Berounka-Beroun (před II. SPA). První zasedání PK Beroun v plném rozsahu 

proběhlo při stavu 455 cm na HP Berounka-Beroun (při III. SPA). Vyhlášením 

nouzového stavu dne 2.6.2013 se PK města Beroun stala součástí krizového štábu ORP 

Beroun. Na zasedání krizového štábu byly přizváni kromě stálých členů ještě další 
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odpovědné osoby pro oblast opatření na elektrické síti (zástupce společnosti ČEZ a.s.), 

opatření na distribuční síti plynu (zástupce společnosti RWE a.s.), opatření na síti 

vodovodů a kanalizací (společnost Vodovody a Kanalizace Beroun a.s.). [30] 

Varování a informování obyvatelstva o ohrožení povodní probíhalo prostřednictvím 

těchto zdrojů: 

• tzv. automatického vyrozumívacího systému (AVS); 

• tiskových zpráv; 

• strážníků Městské policie města Beroun (MP Beroun); 

• tzv. povodňové infolinky; 

• dalších pracovníků Městského úřadu Beroun, zejména členů PK. [30] 

Obsahem varování a informování obyvatelstva byly zejména informace o vyhlášení  

či odvolání SPA, prognózovaném vývoji povodně, nebezpečí a míře zaplavení, 

očekávání zaplavení dalších oblastí, uzavření oblastí, doporučení vyklizení sklepů  

a dolních pater ohrožených nemovitostí, nabídkách a odkazech na pomoc a dalších. [30] 

Výrazným prvkem varování a informování obyvatelstva byl AVS zakoupený PO Beroun 

v roce 2004, který je kontinuálně používán i v současném stavu. Systém slouží  

k varování a informování obyvatel nemovitostí v oblasti ohrožené největší známou 

povodní na území města povodní, která je vymezena na obr. v příloze 1. Systém funguje 

na bázi namluveného vzkazu v rámci telefonního hovoru na kontakty vedené 

v tzv. databázi pro vyrozumívání pomocí AVS. Jsou používány pevné i mobilní 

telefonní linky. Každý vlastník mohl uvést tři kontakty na jednu nemovitost. Kontaktní 

osoby mohou být vlastníci, osoby bydlící v nemovitosti, sousedé či příbuzní schopní 

nemovitost zabezpečit. Součástí systému je zpětná vazba pro PO, což je potvrzení 

obyvatele nemovitosti o přijetí vzkazu. Na vzkaz je také možné odpovědět rovněž 

namluveným vzkazem, který si pracovník PO přehraje. Systém je nastaven tak,  

že je nejprve vyrozumívána první (hlavní kontaktní) osoba. Při neúspěchu automaticky 

následuje kontaktování první a případně druhé osoby. Při povodni v roce 2013 bylo 

vyrozumíváno 591 nemovitostí. Tedy všechny nemovitosti, jejichž vlastníci poskytly 

PO Beroun povodňové plány vlastníků nemovitostí. [30] 

Tiskové zprávy vydával PO Beroun po každém zasedání PK a při zásadních zprávách 

pro obyvatelstvo. Byly komunikovány pomocí městského rozhlasu, webových stránek 
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města, facebookového profilu města a e-mailem registrovaným uživatelům webových 

stránek města. Příklad tiskové zprávy při povodních v roce 2013 znázorňuje obr. 13. 

[30] 

Do varování a informování obyvatel se rovněž zapojili strážníci MP Beroun a další 

pracovníci PO Beroun objížděním a informováním obyvatelstva v oblastech, kde  

se očekávalo zaplavení (např. Zborovské nábřeží, autokemp Na hrázi, ulice Na Hrázi, 

Václavské náměstí, fotbalové hřiště v ulici Na Ostrově, sídliště Litava, osada V Kozle  

a další). V těchto oblastech strážníci MP Beroun upozorňovali na ohrožení amplionem  

a doporučovali vyklízení sklepů, dolních pater, přeparkování vozidel apod.  

Pro vyžadování aktuálních informací byla zřízena tzv. povodňová infolinka. Číslo 

povodňové infolinky bylo pravidelně sdělováno v tiskových zprávách a městském 

rozhlasu. [30]  

 

 

 

 

 

 

 

Předpovědní povodňová služba byla poskytována a vyžadována na denní bázi po celou 

dobu trvání povodňové aktivity. Využívány byly především telefonické konzultace 

doplňované o informace z internetových zdrojů, které byly také vzájemně porovnávány. 

Předpovědní povodňová služba byla poskytována z těchto zdrojů: 

• Od ČHMÚ: Regionálního pracoviště Plzeň, 

• Od Povodí Vltavy s.p.: vodohospodářského dispečinku Plzeň. [30] 

Byly konzultovány prognózy a vývoj průtoků pro hlásné profily (HP): 

• Berounka-Beroun (na území města Beroun); 

• Litavka-Beroun (na území města Beroun); 

• Litavka-Čenkov [29]. 

Obrázek 13: Tisková zpráva města Beroun při povodních v roce 2013 [30, str. 24] 
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• Berounka-Bílá Hora 

• Berounka-Liblín 

• Litavka-Čenkov. [30] 

Hlásná povodňová služba byla poskytována obcím níže po toku řeky Berounky, tedy 

obcím Srbsko, Karlštejn a Zadní Třebáň. Byla přijímána od obcí výše po toku, u řeky 

Berounky např. z města Plzeň a u řeky Litavky např. od obce Čenkov. [30]  

Pro potřeby řízení povodňové ochrany města byla prováděna hlídková služba 

v následujícím zastoupení: 

• 3 členové hlídkové služby (MP Beroun) pro HP umístěné na Berounce, Litavce  

a Vrážském potoku; 

• 2 členové hlídkové služby pro HP Loděnice-Hostim; 

• Další pracovníci PO Beroun dle potřeby. [30] 

Hlídková služba prováděla odečet na 7 HP z celkových 9 HP, které byly zřízeny  

na území města Beroun, jak uvádí tab. 9. Při odečtu se prováděl zápis a podání hlášení 

PO. Součástí zápisu je datum a čas, vodní stav, fotodokumentace a přibližný odečet 

hodnoty zbývající do vylití z koryta. Datum a čas musel být také na fotografiích. 

Výsledky odečtů pak byly prezentovány na jednání PK města Beroun. Povinnost 

fotodokumentace byla také delegována pracovníku odboru životního prostředí  

PO Beroun. Do hlídkové služby se rovněž zapojovali občané vlastní iniciativou. [30] 

Z tab. 9 vyplývá, že hlídkovou službou byly pravidelně odečítány  

HP kat. A: Berounka-Beroun, Litavka-Beroun a také HP kat. C  

Berounka-lávka pro pěší. Tyto HP byly pro řízení ochrany před povodněmi 

nejdůležitější. Dále byl byl pravidelně odečítán HP kat. C: Litavka-odvozeno. 

Nepravidelně byly odečítány HP kat. C: Vrážský potok-Beroun, Loděnice-Hostim  

a Litavka-lávka u OA. [30] 

Při vyšších průtocích (nad III. SPA) byla zjištěna platná přibližná souvztažnost: 

• Vodní stav na HP Berounka-Beroun-lávka pro pěší = vodní stav na HP 

Berounka-Beroun – 200 cm. Tuto souvztažnost dokládá tab. 10. [30] 
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Tabulka 9: Hlásné profily ve městě Beroun odečítané při povodních v roce 2013 [30] 

Název 

HP 
Kat. 

HP 

I. SPA II. SPA III. SPA 

cm m
3
s

-1 odečet cm m
3
s

-1 odečet cm m
3
s

-1 odečet 

Berounk

a Beroun 
A 260 218 

2x denně 

320 326 

4x denně 

400 485 

Min. 

každé 2 

hodiny 

Litavka 

Beroun 
A 150 61 200 104 250 149 

Berounk

a lávka 

pro pěší 
C4 68 Není* 98 Není* 140 Není* 

Vrážský 

potok  
C7 40 Není* 

Dle 

potřeby 
51 Není* 

Dle 

potřeby 
63 Není* 

Dle 

potřeby 

Loděnice 

Hostim 
C8 95 4 

Dle 

potřeby 
120 8 

Dle 

potřeby 
150 14 

Dle 

potřeby 

Litavka 

lávka  
u obch. 

akademie 

C10 Nezn.* 
Dle 

potřeby 
Nezn.* 

Dle 
potřeby 

Nezn.* 
Dle 

potřeby 

Litavka 

Beroun 
odvozeno 

C14 150 61 2x denně 200 104 4x denně 250 149 
Min. 

každé 2 
hodiny 

*pozn: pro tyto HP nejsou stanoveny limitní hodnoty SPA, **pozn: neznámé údaje, HP byl 

později po povodni zrušen v rámci aktualizace povodňového plánu. 

Tabulka 10: Souvztažnost s přibližným rozdílem 200 cm při povodni mezi hlásnými 

profily Berounka-Beroun a Berounka-Beroun lávka pro pěší [30] 

HP Berounka-Beroun 
HP C4 Beroun 

lávka pro pěší 
Rozdíl 

datum a čas cm SPA cm cm 

01.06.2013 5:00 288 I. SPA 92 196 

01.06.2013 23:10 395 II. SPA 194 201 

02.06.2013 4:00 448 

III. SPA 

240 208 

02.06.2013 8:00 455 250 205 

02.06.2013 8:00 455 246 209 

02.06.2013 10:00 449 245 204 

02.06.2013 14:00 445 246 199 

02.06.2013 16:00 449 250 199 

02.06.2013 18:00 461 250 211 

02.06.2013 20:00 475 265 210 

02.06.2013 22:00 486 265 221 

03.06.2013 6:00 491 290 201 

04.06.2013 8:00 536 335 201 

4.6.2013 18.00 492 296 196 
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Obrázek 14: Ulice na hrázi při povodních v roce 2013 [30, str. 6] 

Stálou součástí povodňové ochrany byl zemní val Na Hrázi (ulice tvoří tuto hráz). Dne 

3.6.2013 chybělo k přetečení valu asi 60 cm, jak znázorňuje obr. 14. V té době byl  

na HP Berounka-Beroun přibližně stav 563 cm (přičemž kulminace proběhla při 578 

cm). Přetečení valu ulice Na Hrázi, za nímž se nachází níže položené nemovitosti,  

se očekávalo při hodnotě přibližně 600 cm, což odpovídá průtoku přibližně 1000 m3.s-1 

(Q20). To je hodnota, na kterou byl val vybudován. Ze zkušenosti z povodně v roce 2002 

je známo, že při stavu 640 cm byla celá ulice Na Hrázi zaplavena (odpovídá přibližně 

Q50). [24; 30]  

 

 

 

 

 

 

 

Byla prováděna stavba hrází z protipovodňových pytlů s pískem. Ze zásob města bylo 

naplněno a použito 3100 pytlů. Z centra logistiky Zbiroh HZS Středočeského kraje bylo 

dodáno 2500 ks. pytlů a potřebný písek. Celkem bylo použito 5600 ks. pytlů. TS Beroun 

provedly pytlování v ulici Na Hrázi, v autokempu Na Hrázi, na Zborovském nábřeží  

a na dalších místech. Plnění písku do pytlů prováděly TS Beroun v součinnosti s JSDH 

obcí a dobrovolníky. Pro ochranu nemovitostí obyvatelstva bylo možné o pytle s pískem 

žádat. Důvodnost žádostí posuzoval HZS Středočeského kraje a vydání či dovoz 

zajišťovaly TS Beroun. [30] 

Bylo provedeno zvednutí lávky pro pěší přes Berounku (viz obr. 15), která spojuje 

oblasti ostrov a Václavské náměstí. Lávka disponuje hydraulickým systémem 
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Obrázek 15: Lávka přes Berounku ve zvednutém stavu a uzavřena 

obyvatelstvu při povodni v roce 2013 [33] 

 

umožňujícím samostatné zvednutí lávky o 150 cm, což je 80 cm nad úrovní Q100 

(odpovídá 685 cm na HP Berounka Beroun). Automatické zvednutí trvá  

přibližně 2 hodiny.  Hydraulický systém funguje z dodávky el. energie ze sítě, ale lávku 

lze zvednout i manuálně pumpováním. Lávka byla zvednuta při vyhlášení I. SPA a pro 

veřejnost byla uzavřena. Do provozu byla uvedena až po opadnutí hladiny pod I. SPA  

a kontrole bezpečnosti. Činnost prováděly TS Beroun. [24; 30; 32]. 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo provedeno sklopení manipulovatelného jezu v Berouně. Jez se sklápěl postupně 

několik dní před povodní, jak rostl průtok. Vodní stavy nad 355 cm (odpovídající Q2)  

na HP Berounka-Beroun a vyšší jsou již mimo jezem ovladatelný průtok. Obr. 16 

znázorňuje jez v Berouně dne 3.6.2013, kdy byl zcela pod vodou. V té době byl stav 

563 cm (odpovídá Q10) na HP Berounka Beroun. Sklopení jezu prováděl provozovatel 

jezu společnost Renoenergie a.s. [30] 
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Obrázek 16: Jez při povodních v Berouně v roce 2013 nebyl téměř vidět [30, str. 6] 

 

 

 

 

 

 

Byla nařízena a provedena evakuace ohrožených objektů po předchozím zvážení. 

Při nařízené evakuaci se postupovalo svépomocí vyjma specifických objektů. Kromě 

běžných obytných nemovitostí a provozoven byl evakuován např. domov pro seniory 

(47 klientů) na adrese Na Parkáně 111 při II. SPA v době, kdy ještě nedocházelo 

k bezprostřednímu zaplavení. Objekt se nachází v blízkosti řeky Litavky. Při evakuaci 

asistovali příslušníci HZS Středočeského kraje v součinnosti s JSDH obcí. Klienti byli 

převezeni soukromým dopravcem do jiného domova pro seniory, kde byly převzati 

příbuznými, případně jim bylo zajištěno nouzové ubytování. Rovněž docházelo 

k evakuaci dalších ohrožených objektů svépomocí (např. hotel Barbora, objekt 

Lokomotiva Beroun). V průběhu povodně byl k dispozici evakuační autobus  

HZS Středočeského kraje, který nebyl použit. V průběhu povodně se uvažovalo 

o evakuaci budovy radnice MěÚ. Došlo však pouze k vystěhování přízemí včetně 

služebny MP Beroun do vyšších pater budovy, a to dne 3.6.2014, kdy byl stav 530 cm 

(Q10) na HP Berounka-Beroun. [30] 

Byla přijímána opatření v dopravě a v přístupu na veřejná místa. Jednalo  

se o umísťování dopravního značení o zákazu vjezdu nebo zákazu vstupu  

do zaplavených lokalit, o snížení maximální povolené rychlosti apod. Uzavírány byly 

např. oblasti: pěší lávka přes Berounku, Václavské náměstí, autobusové nádraží, lávka 

přes Litavku k vlakovému nádraží, lávka přes náhon Berounky u aquaparku Laguna, 

cesta do osady V Kozle a další. Byla snížena maximální povolená rychlost  

na komunikaci mezi Berounem a Hýskovem. Byla kompletně uzavřena oblast ostrov. 
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Obrázek 17: Problematika vnitřních vod při uzavření kanalizace na 

Husově náměstí v Berouně při povodních v roce 2013 [30] 

Uzavírání prováděla MP Beroun v součinnosti s Policií ČR a umísťování dopravního 

značení prováděly TS Beroun. [30] 

Byly prováděny úkony v rámci udržení veřejného pořádku a bezpečnosti. Jednalo  

se zejména o vykazování lidí ze zaplavených oblastí, které byly uzavřeny zákazem 

vstupu. Byly prováděny kontrolní hlídky pro prevenci a zásah proti krádežím. Činnost 

prováděla MP Beroun v součinnosti s Policií ČR. [30] 

Byla prováděna opatření na veřejných vodovodech a kanalizaci. Jednalo  

se o automatické uzavření hradidlových uzávěrů a zpětných klapek při stavu nad 430 

cm na HP Berounka-Beroun a kontrolu jejich funkčnosti, kontroly hladin  

v odlehčovacích komorách a jejich čerpání, kontroly kanalizačních poklopů, kontroly 

hlášení o vyplavování objektů kanalizačními přípojkami a nasazování fekálního vozu, 

uzavření čističky odpadních vod Beroun a její evakuace, kontrolní odběry vody 

z vodovodů a jiné. Při uzavření všech zpětných klapek a hradidel je dešťová kanalizace 

města uzavřena do jednoho kanalizačního systému bez možnosti odtoku vody do řeky 

Berounky a Litavky. Tato vnitřní voda a také spodní voda vytvořila lagunu např.  

na Husově náměstí, jak znázorňuje obr. 17. Dodávka a kvalita pitné vody v Berouně 

nebyla narušena. Opatření prováděl provozovatel společnost Vodovody a Kanalizace 

Beroun a.s. v součinnosti s HZS Středočeského kraje [30]. 
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Bylo využito tzv. hospodářských opatření pro krizové stavy, přesněji pohotovostních 

zásob. Cestou informačního systému KRIZKOM byly dodány z pohotovostních zásob 

SSHR, ze zásob od HZS Středočeského kraje ze základny logistiky Zbiroh  

a od Záchranného útvaru HZS Zbiroh následující nezbytné dodávky (platí pro celý ORP 

Beroun): 

• písek na 3000 kusů protipovodňových pytlů; 

• 2500 kusů protipovodňových pytlů; 

• plnička pytlů;  

• 82 kusů kondenzačních vysoušečů; 

• 5 kusů kalových čerpadel 230 V; 

• 1 kusů kalové čerpadlo 400 V; 

• čerpací karta pohonných hmot; 

• 7x kontejner s pitnou vodou; 

• nakladač BOBCAT; 

• Evakuační autobus. [30]  

Byla prováděna koordinace řešení povodňové ochrany s provozovateli objektů na území 

města, jako jsou zimní stadion Beroun, aquapark Tipsport Laguna a Hotel Na Ostrově. 

Jednalo se např. o odčerpání chloru, odtažení roleb ze stadionu, výstavbu hrází, 

odpojení od elektrického proudu, plynu a další. Tato opatření byla s odpovědností 

provozovatelů, jejichž zástupci byli přizváni na jednání povodňové komise, potažmo 

krizového štábu. [30] 

Z důvodu zaplavení komunikací došlo k přesunutí autobusového nádraží z Václavského 

náměstí na Školní náměstí, které neleží v oblasti ohrožené povodní. Místo náhradního 

autobusového nádraží bylo vybráno s ohledem na žáky 4. základní školy  

Beroun-Závodí, kteří tyto spoje nejvíce využívaly. Dopravní značení zajišťovaly TS 

Beroun. [30]  

Byla prováděna následná opatření po povodni: 

• dokumentace povodňových škod; 

• vytvoření seznamu poškozených objektů; 

• vytvoření seznamu poškozených fyzických, právnických a podnikajících osob; 
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• sčítání škod a pojistné plnění; 

• vyplácení dávek v nouzi; 

• sanace a úklid, sběr a odvoz odpadu. [29; 30] 

TS Beroun prováděly sanaci veřejných míst. Nabízely fyzickým osobám možnost sběru 

povodňového odpadu zdarma a právnickým osobám za poplatek. Majitelé přímo 

zaplavených objektů (fyzické osoby) měli možnost přistavení kontejneru zdarma  

a právnické osoby rovněž za poplatek. Bylo prováděno čerpání vody ze sklepních 

prostorů obyvatelstva. Čerpání vody si mohli obyvatelé vyžádat prostřednictvím HZS 

Středočeského kraje, který ho po rozhodnutí o důvodnosti prováděl. Ze strany HZS bylo 

důrazně upozorňováno, že z důvodu bezpečnosti se čerpání vody provádí až po opadnutí 

spodních vod (po odvolání III. SPA = klesnutí hladiny Berounky pod 400 cm 

 na HP Berounka-Beroun bez prognózy následné vlny). Činnost prováděl HZS 

Středočeského kraje v součinnosti s JSDH obcí. Dále byly obyvatelstvu na žádost 

poskytovány vysoušeče zdiva. Cestou IS KRIZKOM si PO Beroun od HZS 

Středočeského kraje vyžádal 82 kusů vysoušečů (pro celý správní obvod ORP). Byla 

poskytována humanitární pomoc. Český Červený kříž – oblastní spolek Beroun a PO 

Beroun pořádal veřejnou sbírku čistících a dezinfekčních prostředků. Český Červený 

kříž sbírku následně rozvezl do nejvíce postižených oblastí v rámci Středočeského 

kraje. Do humanitární pomoci se také zapojila Farní charita Beroun a Dům charity 

Beroun nabídkou nouzového ubytování, náhradního oblečení, čistících prostředků, 

pracovního nářadí a dalších. Byly poskytovány dávky mimořádné okamžité pomoci. 

Byla určena obyvatelům postižených nemovitostí, nikoli však těm, kterým byly 

zaplaveny pouze sklepy. O dávkách rozhodoval Úřad práce České republiky, kontaktní 

pracoviště Beroun v součinnosti s PO Beroun. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Beroun poskytoval v tomto ohledu poradenství s vyřízením žádosti. [30] 

5.3 Systém povodňové ochrany města Beroun v současném stavu 

V tab. 11 jsou uvedeny součásti systému povodňové ochrany města Beroun 

v současném stavu včetně provádějícího subjektu. Jedná se o opatření, která nebyla 

prováděna při povodni v období 1.6.2013-13.6.2013 nebo byla prováděna jinak.  

Zároveň se jedná o zásadní opatření mající vztah k ochraně životů či zdraví 

obyvatelstva a k minimalizaci škod na majetku ve správním obvodu města Beroun.  
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U některých součástí je uveden příslušný vodní stav na HP Berounka-Beroun. Níže pod 

tabulkou jsou některé součásti blíže specifikovány. Označení součástí v tab. 11 vychází 

z obr. 19 a 20. [24] 

Tabulka 11: Systém povodňové ochrany města Beroun v současném stavu [24] 

Součást systému 

povodňové ochrany 
Provádějící subjekt Specifikace součásti 

Povodňový plán 

města Beroun 
PO Beroun Poslední aktualizace v roce 2016 

Povodňové plány 

vlastníků 

nemovitostí  

Vlastníci nemovitostí 

a pozemků v oblasti ohrožené 
největší známou povodní  

v součinnosti s PO Beroun 

Zpracováno 618 nemovitostí, 

využívána pouze část  

pro vyrozumívání 

Varování a 

informování 

obyvatelstva 

PK Beroun: skupina  

pro vyrozumívání pomocí 

AVS, MP Beroun, 
telefonistky PK Beroun 

Poskytování aktuálních informací 
obyvatelstvu, v rámci AVS 

vyrozumíváno 618 nemovitostí 

(celkem 1279 osob, 

 z toho 35 vyžaduje evakuaci) 

Hlídková služba 

MP Beroun, pracovník 

oddělení krizového řízení, 

pracovník odboru životního 
prostředí, další pracovníci  

PO Beroun 

Hlídková služba na 9 HP, 

na dalších místech na území města 
Beroun dle potřeby 

Evakuace 

obyvatelstva a 

nouzové ubytování 

PO Beroun (nařízení, zajištění 

nouzového ubytování 
v případě potřeby), HZS 

Středočeského kraje, JSDH 

obcí, MP Beroun, soukromí 

dopravci (provedení 
evakuace) 

Důkladné zvážení, včasné provedení, 

upřednostňuje  

se evakuace svépomocí 

Evakuace budovy 

radnice MěÚ Beroun  

a přesun PK města 

Beroun na záložní 

pracoviště 

PO Beroun 

Pokyn k evakuaci dává předseda  

PK Beroun, vystěhování přízemí 

budovy přibližně při 534 cm (Q10), 
zaplavení spodní vodou nezávislé  

na jakémkoli hrazení 

Hráze 

z protipovodňových 

pytlů s pískem 

AVE CZ s.r.o., HZS, 
JSDH obcí, dobrovolníci 

Doplňkový prostředek, používá  

se zejména v nechráněných oblastech 
projektem protipovodňové ochrany 

města 

Přesunutí 

autobusového 

nádraží 
PO Beroun, dopravci 

Není naplánováno,  

řešení operativně  

Projekt protipovodňové ochrany města Beroun – levý břeh Berounky 

Hliníkové hrazení  AVE CZ s.r.o.  
Hrazení H13 a H14: 560 cm (Q10), 

Zbývající hrazení H1-H12  
a H15-H23: 590 cm (Q20) 
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Uzavření kanalizace 
Vodovody a Kanalizace 

Beroun a.s. 

Uzavření 4 hradidlových uzávěrů  
a 2 zpětných klapek v ulici  

Na Hrázi: 590 cm (Q20) 

Čerpání vody 

z kanalizace 

vysokovýkonnými 

čerpadly BPA 

Pumps 

Vodovody a Kanalizace 

Beroun a.s. 
Zahájení čerpání na čerpacím 

místě 1: 560 cm (Q10)  

Čerpání vody 

z kanalizace 

nízkovýkonnými 

čerpadly Koshin 

AVE CZ s.r.o.  
Zahájení čerpání na čerpacím 

místě C1: 458 cm (Q5),  

C2-C7: 530 cm (Q10) 

Vaky s pískem  
AVE CZ s.r.o. (dodání), 

JSDH obcí a dobrovolníci 
(plnění) 

Umístění na severním konci 

protipovodňové ochrany:  
640 cm (Q20) 

Nový systém povodňové ochrany – pravý břeh Berounky/levý břeh Litavky 

Hliníkové hrazení 

prostupů betonových 

zdí 
AVE CZ s.r.o. 

Hrazení M1: 320 cm (Q1),  

M2: 560 cm (Q10),  

M3-M7: 590 cm (Q20),  
M8: 610 cm (Q20) 

HP v náhonu 

Berounky 
PO Beroun 

Vodočetné latě jsou geodeticky 

zaměřené, vzájemně souvztažné  
(2,5 m rozdíl na latích horních a 

dolních branek) 

Uzavření náhonu 

Berounky (zahrazení 

horních branek) 

AVE CZ s.r.o. (doprava 

dubových desek), HZS 

Středočeského kraje 

(provedení) 

Spuštění 5 dubových desek 

automobilovým jeřábem:  
300 cm (Q1) 

Uzavření náhonu 

Berounky (zahrazení 

dolních branek) 
HZS Středočeského kraje 

Spuštění 4 ocelových hradidel 

automobilovým jeřábem:  
300 cm (Q1) 

Čerpání vody z 

náhonu Berounky 
AVE CZ s.r.o. 

Až 10 kusů plovoucích čerpadel, 
zahájení při 90 cm na vodočetné lati 

návodní strany dolních branek 

Uzavření kanalizace 
Vodovody a Kanalizace 

Beroun a.s. 

Hradidlové uzávěry na čerpacích 

místech 2: 530 cm (Q10), 3: 560 cm 

(Q10), 4: 250 cm na HP Litavka-
Beroun (Q10),  

samostatné 4 uzávěry: u horních 

branek: 590 cm (Q20),  

podél Litavky: 290 cm (Q20) na HP 
Litavka-Beroun 

Čerpání vody z 

kanalizace 

vysokovýkonnými 

čerpadly BPA 

Pumps 

Vodovody a Kanalizace 

Beroun a.s. 

Čerpací místo 2: 530 cm (Q10),  
3: 560 cm (Q10), 4: 250 cm na HP 

Litavka-Beroun (Q10)  

Čerpání vody z 

kanalizace 

nízkovýkonnými 

čerpadly Koshin 

AVE CZ s.r.o. Čerpací místo C8: 530 cm (Q10) 
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Vaky s pískem  
AVE CZ s.r.o. (doprava), 

JSDH obcí + dobrovolníci 

(plnění) 

Zahrazení: 640 cm (Q20) na jižním 

konci ulice Štulovna u horních 

branek 

 

Povodňový plán města Beroun byl aktualizován v roce 2016. Zpracovatelem je 

společnost Ing. Jan Papež – fa Koordinace s.r.o. V plánu je zdůrazněno, že bude 

aktualizován vždy po povodni velkého rozsahu, změně uspořádání orgánů státní správy, 

změně legislativy nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny. Plán  

je prověřován minimálně každé 2 roky samostatným cvičením povodňového orgánu 

města Beroun. Při cvičení se s různou pravidelností provádí údržba segmentů 

povodňové ochrany, instalace hrazení, kontrola funkčnosti hradidlových uzávěrů, 

spouštění branek náhonu, kontrola dostupnosti čerpacích míst, nácvik provádění úkolů 

členů PK města Beroun a další. [24] 

Pro zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí poskytuje PO Beroun 

příslušné podklady. Jsou to dva formuláře, část pro vyrozumívání a část pro zabezpečení  

a evakuaci. Formuláře však již vlastníkům neposílá. O tom, že jejich nemovitosti leží 

v oblasti ohrožené povodní vymezené podle největší známé povodně z roku 1872, byli 

všichni vlastníci informováni v roce 2011. Z vlastní iniciativy mohou však kdykoli 

podklady zpracovat a začlenit se do databáze pro vyrozumívání AVS, neboť formuláře  

včetně návodu k vyplnění jsou volně přístupné na webových stránkách města Beroun. 

Vlastníci, kteří tyto podklady a kontakty neposkytli, nemohou být vyrozumíváni pomocí 

AVS. Vzor vyplněné části pro vyrozumívání je uveden v příloze 24. V současném stavu 

jsou evidováni vlastníci z celkem 1550 nemovitostí v ohrožené oblasti. PO Beroun při 

povodni používá pouze část pro vyrozumívání, ze které jsou v databázi AVS 

zkopírovány kontakty na příslušné osoby. Část pro zabezpečení a evakuaci  

se nevyužívá, jelikož by museli členové PO Beroun mimo povodeň u každé nemovitosti 

zhodnotit stav a objektivní potřebu pomoci a následně zajistit síly a prostředky.  

Od tohoto opatření se upustilo. [24; 25] 

AVS se aktivně se prověřuje cvičnou zkouškou jednou měsíčně po vybraných lokalitách 

tak, aby byla každá nemovitost vyrozuměna dvakrát ročně. Pokud se nemovitost nedaří 

cvičně vyrozumět, je poštovně zasílána žádost o aktualizaci kontaktu.  Na plnění úkolů 

v rámci AVS je v PK města Beroun vyčleněna skupina pro vyrozumívání pomocí AVS. 

Aktuální data o počtech adresátů AVS uvádí tab. 12. [24] 
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Tabulka 12: Data o počtech adresátů automatického  

vyrozumívacího systému [24, str. 23 – upraveno] 

 

 

 

 

 

 

 

Hlídková služba provádí odečet vodního stavu, zápis včetně fotodokumentace a podání 

hlášení PO Beroun zejména na 9 HP z celkových 12 HP na území města Beroun,  

jak uvádí tab. 13. Nejdůležitější pro řízení ochrany před povodněmi jsou  

HP Berounka-Beroun (na obr. 18) a Litavka-Beroun. Dále také HP Berounka-lávka  

pro pěší. Při výkonu hlídkové služby je třeba na HP kat. A provádět odečet v celou 

hodinu, aby bylo možné hodnoty porovnat s hodnotami automatického měření ČHMÚ. 

Odečet na HP Berounka-lávka pro pěší je třeba provádět co nejblíže celé hodině.  

HP umístěné v náhonu Berounky (C1-C3 v tab. 13) se odečítají při uzavření náhonu  

a jsou určující při čerpání prosakující vody do náhonu (viz kap. 5.3.2). [24] 

Tabulka 13: Zásadní hlásné profily ve městě Beroun odečítané hlídkovou službou (tučně jsou 

uvedeny nejdůležitější pro řízení ochrany před povodněmi) [24, str. 58 - upraveno] 

Název HP 
Ka

t. 

HP 

I. SPA II. SPA III. SPA 

cm m
3
s

-1 odečet cm m
3
s

-1 odečet cm m
3
s

-1 odečet 

Berounka 
Beroun 

A 260 218 

2x 

denně  

320 326 

4x 

denně  

400 485 

Min. 
každé 2 

hodiny 

Litavka 

Beroun 
A 150 61 200 104 250 149 

Berounka 
 lávka pro 

pěší 
C4 68 Nezn. * 98 Nezn. * 140 Nezn. * 

Počet nemovitostí  618 

Z toho:  
Bytové domy 388 

Rodinné domy 140 

Chaty 10 

Zahradní domky 1 

Objekty k podnikání 46 

Dočasné stavby 3 

Ostatní objekty 30 

Počet osob bydlících v nemovitostech 1279 

Z toho počet osob vyžadující evakuaci 35 
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Obrázek 18: Umístění hlásného profilu kategorie A Berounka-Beroun [24] 

Berounka 

horní 

branky 

horní lať 

C1 

Nezn. * 
2x 

denně 
**  

Nezn. * 
4x 

denně 
**     

Nezn. * 

Min. 
každé 2 

hodiny*

* 

Berounka 

dolní 

branky 

horní lať 

C2 

Berounka 

dolní 

branky 

dolní lať 

C3 

Litavka 

Beroun 

odvozeno 

C1

4 
150 61 

2x 

denně  
200 104 

4x 

denně 
250 149 

Min. 

každé 2 

hodiny 

Loděnice 
Hostim 

C8 95 4 
Dle 

potřeby 
120 8 

Dle 
potřeby 

150 14 
Dle 

potřeby 

Vrážský 
potok  

C7 40 Nezn. * 
Dle 

potřeby 
51 Nezn. * 

Dle 
potřeby 

63 Nezn. * 
Dle 

potřeby 

*pozn: pro tyto HP nejsou stanoveny limitní hodnoty SPA, **pozn: hlásné profily C1-C3 se 

odečítají při zahrazení náhonu Berounky (viz kap. 5.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při povodních v Berouně je pravděpodobná nutnost evakuace obyvatelstva. Evakuaci 

nařizuje PO Beroun, případně velitel zásahu složek IZS. Evakuace je naplánovaná tak, 

že po jejím nařízení se obyvatelstvo bude svépomocí přesouvat do evakuačních 

středisek. Odtud bude po evakuačních trasách dopraveno do přijímacích středisek, 

kde mu bude poskytnuto nouzové ubytování. V případě imobilních a nemohoucích osob 
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a v rámci záchranných prací provádí evakuaci HZS v součinnosti s JSDH obcí  

a MP Beroun. PO Beroun v databázi pro vyrozumívání systémem AVS disponuje 

informacemi, že pomoc s evakuací vyžaduje celkem 35 osob včetně adres pobytu. 

Rozsah evakuace je daný závažností povodně. Z minulých povodní je známo,  

že se provádí zejména evakuace oblasti ostrova, domova pro seniory v ulici Na Parkáně, 

hotelu Barbora v ulici Na Podole či Zborovského nábřeží. Operativně je třeba, aby PO 

Beroun vyjednal pro evakuované případného dopravce. Přehled evakuačních  

a přijímacích středisek pro evakuaci při povodních je uveden v tab. 14. [24] 

Specifická je právě evakuace oblasti ostrov, který se při realizaci všech opatření  

tzv. projektu protipovodňové ochrany města kompletně uzavírá a všechny příjezdové  

a přístupové cesty budou zahrazeny či zaplaveny. Z tohoto důvodu je nutné provést 

evakuaci i vyklizení ostrova (zejména osoby, zvířata a automobily) co možná nejdříve  

a uzavření provést až po kontrole. Evakuace musí být dokončena nejpozději  

se zahrazením místa M7 (na obr. 20), které se zahrazuje při 590 cm (odpovídá Q20)  

na HP Berounka-Beroun. [34] 

Tabulka 14: Evakuační a přijímací střediska v případě povodní ve městě Beroun  

[24, str. 149 – upraveno] 

Evakuační střediska Přijímací střediska Poznámka 

Před administrativní 

budovou Linde (Lidická 
323, Beroun-Závodí) 

ZŠ Beroun-Závodí, Komenského 
249, Beroun-Závodí 

V případě vyčerpání 

kapacity ZŠ Závodí bude 
použita ZŠ Jungmannova Jungmannova ZŠ, Plzeňská 30, 

Beroun-Město 

Před vchodem do hotelu 
Grand (Náměstí M. Poštové 

49, Beroun-Město) 

Jungmannova ZŠ, Plzeňská 30, 

Beroun-Město 
V případě vyčerpání 

kapacity ZŠ Jungmannova 

bude použita ZŠ 
Preislerova 

ZŠ Preislerova 1335,  

Beroun-Město 
Knihovna Beroun-Hostim 

(č.p.7), pro levý břeh 

Loděnice případně 

Restaurace u Krobiána (č.p. 

12) 

ZŠ Beroun-Závodí, Komenského 

249, Beroun-Závodí V případě vyčerpání 

kapacity ZŠ Závodí bude 

použita ZŠ Jungmannova 
Jungmannova ZŠ, Plzeňská 30, 

Beroun-Město 

 

Součástí procesu evakuace je také budova radnice MěÚ, kde se nachází pracoviště  

PK města Beroun i PK ORP Beroun. K evakuaci radnice a přesunu PK města Beroun  

na záložní pracoviště se váže několik následujících faktů: 
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• Budova radnice se začne zaplavovat spodní vodou od sklepních prostorů již při 

355 cm (odpovídá Q2 a II. SPA). 

• Příprava na vyklizení sklepa a přízemí se provádí během III. SPA, a to při 460 

cm (odpovídá Q5) a stoupající prognóze na 590 cm (odpovídá Q20)  

na HP Berounka-Beroun.  

• Vystěhování z přízemí budovy, kde se nachází také služebna MP Beroun,  

by mělo proběhnout při 534 cm (odpovídá Q10) na HP Berounka-Beroun. Dojde 

k zaplavování přízemí spodní vodou, která není závislá na hrazení tzv. projektu 

protipovodňové ochrany. 

• Pokyn k evakuaci budovy a přesunu PK Beroun na záložní pracoviště dává 

předseda PK města Beroun, tedy starosta města Beroun. Při povodni v roce 2002 

byl tento pokyn vydán při 642 cm (odpovídá přibližně Q50)  

na HP Berounka-Beroun. [24] 

Naplánovaná záložní pracoviště PK Beroun i PK ORP Beroun jsou: 

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚPZSVM) – odloučené 

pracoviště Beroun (adr. Politických vězňů 20, Beroun) 

• HZS Středočeského kraje – územní odbor Beroun (adr. Pod Studánkou 1258, 

Beroun) [34] 

Budova radnice MěÚ Beroun při výpadku elektrické energie disponuje zdrojem 

schopným dodávat elektrickou energii do nezbytných zařízení pro chod MěÚ  

(zejm. servery). Tento akumulátor je zálohovaný dieselovým agregátem, který startuje 

do jedné minuty od výpadku dodávky elektrické energie z běžné sítě. PK města Beroun 

může záložního zdroje využít, ale primárně má k dispozici záložní pracoviště. [24] 

Při evakuaci budovy radnice a přesunu PK města Beroun se využívají obě výše zmíněná 

pracoviště, přičemž členové PK města Beroun využívá pracoviště u ÚPZSVM a členové 

PK ORP Beroun využívají pracoviště u HZS. Na pracovišti ÚPZSVM je k dispozici 12 

počítačů a server pro vyrozumívání pomocí AVS. Těchto 12 počítačů je propojeno 

datovou sítí MěÚ. Lze odtud využívat internet, systémy a agendu úřadu včetně interní  

e-mailové komunikace. To však za předpokladu, že bude fungovat záložní zdroj 

elektrické energie v budově radnice MěÚ Beroun. V případě úplného výpadku 

elektrické energie v budově radnice MěÚ Beroun nemůže být PK města Beroun  
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na pracovišti u ÚPZSVM připojena k datové síti a internetu. Pro tento případ má PK 

města Beroun připraveno bezdrátové připojení do laptopů a má zřízenou provizorní  

e-mailovou schránku na doméně seznam.cz. Tuto provizorní e-mailovou schránku 

rovněž využívá PK ORP Beroun, protože záložní pracoviště HZS – územní odbor 

Beroun rovněž není propojeno datovou sítí s MěÚ Beroun. [24] 

Autobusové nádraží Beroun se v současném stavu nachází v blízkosti hlavního 

vlakového nádraží, kde podle povodňových modelů není ohroženo povodní o průtoku 

Q100. Případné přesunutí se bude řešit operativně. [34] 

V rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství s názvem Podpora a prevence 

před povodněmi vybudovalo Povodí Vltavy s.p. na podnět města Beroun projekt 

protipovodňové ochrany města Beroun. Náklady na výstavbu činily 125 mil. Kč. Stavba 

probíhala v letech 2012–2014 a prováděla ji společnost Průmyslové bariérové systémy 

Rotava a.s. Tento systém vytváří ucelené chráněné území před povodní do průtoku 1570 

m3.s-1 na Berounce a do 327 m3.s-1 na Litavce (odpovídá Q100). Systém má rezervu 

vodního stavu 30 cm z důvodu vln, tedy k přetečení by došlo při 715 cm  

na HP Berounka-Beroun (včetně rezervy). Chráněné území tvoří v podstatě centrum 

města a městská část Beroun-Závodí. Nachází se tedy na levém břehu Berounky 

(Beroun-Závodí) a na pravém břehu Berounky či levém břehu Litavky  

(Beroun-Centrum), jak dokládají modely záplavového území při průtoku odpovídající 

průtoku Q100 na obr. v přílohách 20–23. Na těchto obr. je jasně zřetelná linie oddělující 

chráněné území od území ohroženého povodní Q100. Na čtyři vybraná geodeticky 

zaměřená místa byly umístěny značky výšek povodně odpovídající Q100. Tyto značky 

slouží jako informační materiál pro veřejnost umožňující porovnat výšku projektu 

protipovodňové ochrany města s výškou předpokládané povodně o průtoku Q100,  

jak znázorňuje obr. v příloze 14. V následujících kapitolách 5.3.1 a 5.3.2 je popsán  

tzv. projekt protipovodňové ochrany města Beroun. [32; 34] 

5.3.1 Projekt protipovodňové ochrany města Beroun – levý břeh Berounky 

Pro ochranu levého břehu Berounky (městská část Beroun-Závodí) je použita 

kombinace zemních valů, železobetonových zdí s prostupy hrazenými hliníkovým 

hrazením. Dále je plánováno uzavření kanalizace a čerpací práce. Ochrana levého břehu 

Berounky je soustředěna do ulice Na Hrázi a vychází z původního zemního valu 

vybudovaného proti povodni o průtoku Q20 (odpovídá 590 cm na HP  
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Berounka-Beroun). Mapa rozmístění jednotlivých prvků na levém břehu Berounky je 

znázorněna na obr 19. Pevné hrazení (na obr. 19 značeno zeleně) je tvořeno zemními 

valy v kombinaci s železobetonovými zdmi. Mobilní hrazení prostupů v betonových 

zdech (na obr. 19 značeno červeně) je tvořeno segmenty z hliníkových lisovaných 

profilů. Instaluje se do profilů tvaru „U“ usazených v betonových zdech. Jednotlivé 

segmenty a profily tvaru „U“ jsou opatřeny gumovým těsněním. Spodní segment 

hrazení přiléhající k zemi je opatřen těsnící pěnou. Betonové zdi a také instalaci 

hliníkového hrazení znázorňují obr. v příloze 9 a 14. Instalaci hrazení provádí AVE CZ 

s.r.o. [32] 

Provádí se uzavření kanalizace v ulici Na Hrázi pomocí čtyř hradidlových uzávěrů 

kanalizačních přípojek (na obr. 19 vyznačeno červenými čtverci). Dále dochází 

k automatickému uzavření dvou zpětných klapek dešťové kanalizace  

(na obr. 19 vyznačeno červenými kolečky). Uzavření dešťové kanalizace provádí 

Vodovody a kanalizace a.s. Prosakující a dešťová voda se musí z uzavřené kanalizace 

následně čerpat. Na čerpací stanoviště (na obr. 19 vyznačeno modře) se umísťují 

čerpadla. Výtlačné hadice čerpadel jsou vedeny přes hrazení nebo zemní valy směrem 

do záplavové oblasti.  Na čerpacím stanovišti C3 (na obr. 19) provádí dopravu čerpadel 

a čerpání AVE CZ s.r.o. Na čerpacím místě 1 (na obr. 19) provádí dopravu čerpadel  

a čerpání Vodovody a Kanalizace Beroun a.s. Dodatečnou ochrana na severním konci 

ulice Na Hrázi je tvořena vaky s pískem, které jsou částečně naplněné dopravovány 

pomocí traktobagru na linii V1 a V2 (na obr. 19) o délce 35 metrů šikmo napříč ulicí  

(na obr. 19). Vaky musí být doplněny až po složení, aby bylo možné utěsnit mezery 

mezi nimi. Hráz může být tvořena i kombinací vaků a pytlů s pískem. Hrazení musí být 

vysoké alespoň 0,6 m. Vaky dodává a umísťuje AVE CZ s.r.o. Plnění provádí 

dobrovolníci z řad JSDH obcí nebo obyvatelstva. Dle postupu výstavby hrazení je nutné 

umísťovat příslušné dopravní značení – zákazy vjezdu a slepé ulice. Dopravní značení 

umísťuje AVE CZ v součinnosti s MP Beroun. [32]  
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Obrázek 19: Nový systém povodňové ochrany města Beroun na levém břehu Berounky  

(Beroun-Závodí) [32] 
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5.3.2 Projekt protipovodňové ochrany města – pravý břeh Berounky/levý 

břeh Litavky 

Pro ochranu pravého břehu Berounky a zároveň levého břehu Litavky (městská část 

Beroun-Centrum) je prováděno kompletní zahrazení náhonu Berounky a následné 

čerpání prosakující vody. Dále je opět použita kombinace železobetonových zdí 

s prostupy hrazenými hliníkovým hrazením. Rovněž je součástí uzavření kanalizace  

a čerpací práce. Mapa rozmístění jednotlivých prvků je znázorněna obr 20. Na tomto 

obrázku není vyznačen pás pevného hrazení tvořeného zdmi nebo valy tak, jako je  

na obr. 19, ale jedná se o stejný princip. Tento pás zdí probíhá od severního okraje 

lokality ostrov přímo od tzv. horních branek k tzv. dolním brankám (hradidla pro 

zahrazení náhonu Berounky – viz níže). Dále se pás zdí u dolních branek odklání od 

Berounky a probíhá podél břehu Litavky k pěší lávce u Tyršova stadionu, odkud 

navazuje zvýšením betonového koryta Litavky až k ukotvení k mostu v ulici 

Koněpruská. Zvýšené betonové koryto je patrné na obr. v příloze 15. Do prostupů 

v železobetonových zdech se instaluje hliníkové hrazení stejné výroby, jako v případě 

levého břehu Berounky (na obr. 20 značeno červeně). Instalaci provádí rovněž AVE CZ 

s.r.o. [34] 

Pro zahrazení náhonu Berounky se používají tzv. horní a dolní branky  

(na obr. 20 značeno červeným proužkem), což jsou hradidla umístěná na začátku  

a na konci náhonu. Nejprve se provádí zahrazení horních branek, kdy se celkem pět 

dubových desek automobilovým jeřábem HZS spouští do profilů mostku v horní části 

náhonu v blízkosti ulice Štulovna. Některé profily bývají během roku zahrazeny trvale  

a profil nejvíce vpravo je zahrazován dvěma deskami najednou. Dubové desky jsou 

spouštěny do profilů za kovová manipulační oka, která jsou do hradidla zašroubována. 

V případě nedostatku ok je nutné je ručně vyšroubovat příslušníkem HZS – lezcem.  

Po zahrazení horních branek je možné do prostoru pod brankami umístit plovoucí 

čerpadla operativně dle potřeby (na obr. 20 čerpací stanoviště P1). Zahrazení horních 

branek provádí AVE CZ s.r.o. (doprava dubových desek) a HZS Středočeského kraje 

(spuštění desek). Nezahrazené horní branky znázorňuje obr. v příloze 11 a 12. [34] 

Po zahrazení horních branek se ihned přechází k zahrazení dolních branek. Čtyři 

ocelová hradidla se spouští opět pomocí automobilového jeřábu HZS. Hradidla jsou 

trvale zavěšena v horní poloze v betonových profilech konstrukce vedle mostu v ulici 



   77 

 

Na Parkáně a jsou zajištěna šrouby a závlačkami. V kovových ocích hradidla jsou trvale 

zavařeny klemy, za něž se hradidla zavěšují na háky jeřábu. Po odmontování šroubů  

a nadlehčení hradidla jeřábem lze závlačky vyjmout a hradidlo spustit. Po spuštění 

hradidla je třeba odmontovat háky jeřábu pomocí příslušníka HZS – lezce. Po uzavření 

náhonu Berounky je třeba odčerpávat prosakující vodu. Do náhonu těsně nad dolními 

brankami (nejnižší místo náhonu) se umísťují plovoucí čerpadla v počtu až 10 kusů 

operativně dle potřeby (na obr. 20 čerpací místo P2). Čerpání se řídí podle stavu  

na vodočetných latích dolních branek (viz níže). [34]   

Do náhonu Berounky jsou umístěny čtyři vodočetné latě, a to dvě na horních brankách  

a dvě na dolních brankách, vždy na návodní a poproudní straně. Vodočetné latě jsou 

geodeticky zaměřené a určené zejména pro řízení povodňové ochrany při uzavření 

náhonu Berounky. Všechny latě v náhonu jsou vzájemně souvztažné, tedy je možné 

snadno mezi nimi porovnávat vodní stavy. Platí, že hodnota 50 cm na latích horních 

branek je ve stejné výšce jako hodnota 3 m na latích dolních branek (2,5 m rozdíl  

na latích). Podrobné schéma vzájemné souvztažnosti latí je znázorněno v příloze 19. 

Kromě vzájemné souvztažnosti jsou také latě na dolních brankách osazeny vůči sobě 

shodně. Tato shodnost je užitná pro řízení čerpání prosakující vody  

ze zahrazeného náhonu. Na lati na návodní straně dolních branek je modře vyznačeno 

čerpací pásmo. Čerpání probíhá tak, aby se hladina udržovala v rámci tohoto čerpacího 

pásma. Je zahájeno při dosažení spodní hranice pásma (90 cm na lati). Pokud hladina 

překročí horní hranici pásma (210 cm), je nutné nasadit další čerpadla. Vzájemným 

porovnáváním hodnot na latích na návodní a poproudní straně je možné odečítat změny 

výšky hladin a řídit čerpání. Výtlačné hadice čerpadel jsou vyvedeny do náhonu  

za uzavřené dolní branky. Dopravu čerpadel a čerpání provádí AVE CZ s.r.o. [34] 

Při ochraně pravého břehu Berounky a zároveň levého břehu Litavky se rovněž provádí 

uzavření hradidlových uzávěrů a zpětných klapek kanalizace (na obr. 20 značeno 

modrým kolečkem). U některých hradidlových uzávěrů se provádí čerpání vody  

(na obr. 20 čerpací stanoviště 1-4 a C8). Dopravu čerpadel a čerpání na stanovištích  

1-4 provádí Vodovody a Kanalizace Beroun a.s. a na stanovišti C8 AVE CZ s.r.o. 

Čerpaná voda se odvádí do zaplavovaného území. [34] 

Dodatečná ochrana je tvořena hrází z protipovodňových vaků a pytlů s pískem  

o délce 9 m a výšce 30 cm (tvořeno z ks 10 vaků s pískem a pytlů). Zejména vaky je 
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třeba doplňovat až na místě kvůli utěsnění mezer. Při přesunu v nenaplněném stavu 

dojde k vyboulení a vaky k sobě nelze těsně uložit. Dopravu vaků, pytlů a písku provádí 

AVE CZ s.r.o. Plnění na místě provádí JSDH obcí a případní dobrovolníci z řad 

obyvatelstva. [34] 

Zaměstnanci zimního stadionu Beroun a Hotelu Na Ostrově provádí individuální 

opatření povodňové ochrany nezávislé na činnosti PO Beroun a nesouvisející  

se systémem povodňové ochrany města. Jedná se zejména o hrazení. Obyvatelstvo však 

musí být v případě ohrožení z ostrova evakuováno. Dle zkušeností z povodní v roce 

2002 zhruba v době, kdy bude probíhat příprava na zahrazení horních branek. Zahrazení 

zimního stadionu je znázorněno v příloze 20. [34] 
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Obrázek 20: Nový systém povodňové ochrany města Beroun na pravém břehu Berounky a levém 

břehu Litavky (Beroun-Centrum) [34] 
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5.4 Komparace systému povodňové ochrany města Beroun 

realizovaného v roce 2013 a současného stavu 

V tab. 15 je shrnuta komparace součástí systému povodňové ochrany města Beroun 

použitých při povodni v období 1.6.2013–12.6.2013 a současných nových  

či upravených součástí. Níže pod tab. 15 jsou některé tyto rozdíly blíže specifikovány. 

Tabulka 15: Komparace systému povodňové ochrany města Beroun realizovaného v roce 2013 a 

současného stavu [24; 30; 32; 34] 

Součást systému 

povodňové ochrany 
Identické 

Specifikace rozdílu v roce 2013 a v současném 

stavu 

Povodňový plán města 

Beroun 
Ne Aktualizace v roce 2016 

Povodňové plány vlastníků 

nemovitostí  
Ne 

2013: zpracováno 591 nemovitostí    

Nyní: zpracováno 618 nemovitostí 

Svolání PK Beroun Ne 

2013: zasedání v plném rozsahu při vyhlášení III. 

SPA   
Nyní: zasedání v plném rozsahu při vyhlášení 

II. SPA 

Varování a informování 

obyvatelstva 
Ne 

2013: varování prováděli osobně také členové PK 

(z titulu odpovědnosti) 

Nyní: v databázi AVS o 27 nemovitostí více 

Předpovědní a hlásná 

povodňová služba 
Ano Není 

Hlídková služba Ne 

2013: odečítáno 7 z 9 HP na území města, 3 HP 
nejdůležitější                                

Nyní: odečítáno zejména 9 z 12 HP na území 

města (1 zrušen a 4 zřízeny), nejdůležitější 

Protipovodňové hrazení Ne 

2013: neucelené chráněné území (zemní val v ulici 

Na Hrázi, protipovodňové pytle) 

Nyní: ucelené chráněné území před průtokem Q100: 

zemní valy, železobetonové zdi, hliníkové hrazení, 

nechráněné lokality zaváženy protipovodňovými 

pytli doplňkově 

Zahrazení náhonu 

Berounky 
Ne 

2013: neexistovalo 

Nyní: zásadní součást nového systému povodňové 

ochrany  

Hrazení protipovodňovými 

pytli a vaky 
Ne 

2013: jediný způsob hrazení (vyjma zemního valu) 

Nyní: doplňkově u nechráněných lokalit novým 

systémem povodňové ochrany               
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Zvednutí lávky pro pěší 

přes Berounku (spojující 

ostrov a Závodí)  
Ne 

2013: zvednutí při I. SPA 

Nyní: zvednutí nejpozději při vyhlášení II. SPA  

Sklopení jezu na Berounce Ano Není 

Evakuace obyvatelstva a 

nouzové ubytování 
Ano Není 

Evakuace budovy radnice 

MěÚ a přesun PK města 

Beroun na záložní 

pracoviště 

Ano Není 

Opatření v dopravě a 

omezování vstupu na 

veřejná místa 
Ano Není 

Veřejný pořádek Ano  Není 

Opatření na veřejných 

vodovodech a kanalizaci 
Ne 

2013: Uzavření zpětných klapek a hradidlových 

uzávěrů určených dle situace a čerpání 
nahromaděné vody 

Nyní: Uzavření zpětných klapek a přesně určených 

hradidlových uzávěrů a čerpání nahromaděné vody 
mimo chráněné území, čerpací práce součástí 

projektu protipovodňové ochrany města 

Využití hospodářských 

opatření pro krizové stavy 
Ano Není 

Koordinace řešení 

povodňové ochrany s 

provozovateli objektů na 

území města 

Ano Není 

Přesunutí autobusového 

nádraží 
Ne 

2013: nádraží přesunuto z Václavského náměstí na 
Školní náměstí   

Nyní: nádraží se nachází při vlakovém nádraží, kde 

není ohroženo povodní Q100 (případné přesunutí 

řešeno operativně)                            

Čerpání vody pro 

obyvatelstvo 
Ano Není 

Opatření na elektrické síti, 

distribuční síti plynu, 

horkovodech 
Ano Není 

Ostatní opatření na 

ochranu majetku města 
Ano Není 

Následná opatření po 

povodni 
Ano Není 

Poskytování vysoušečů 

zdiva 
Ne 

2013: PO si vyžádal 22 kusů cestou IS KRIZKOM 

Nyní: PO Beroun má k dispozici 30 ks vlastních 

vysoušečů 
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PO Beroun v současnosti disponuje povodňovými plány vlastníků nemovitostí o počtu 

618, což je o 27 více než při povodních v roce 2013. Stále však není zpracováno dalších 

932 nemovitostí nacházejících se v oblasti ohrožené povodní vymezené právě podle 

největší známé povodně z roku 1872, která je vymezena v příloze 5. V současné době 

již není vyvíjena iniciativa ze strany PO Beroun pro zpracování těchto plánů. Všichni 

příslušní vlastníci byli informování o tom, že jejich nemovitosti jsou ohroženy povodní 

a byla jim nabídnuta součinnost, čímž PO splnil ustanovení dle  

§71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. PO Beroun prakticky využíval při 

povodních v roce 2013 a také v současném stavu využívá z povodňových plánů 

vlastníků nemovitostí pouze část pro vyrozumění, a to právě pro účely AVS. [24] 

PK Beroun byla při povodních v roce 2013 svolávána v plném rozsahu  

s vyhlášením III. SPA při stavu 388 cm a samotné zasedání proběhlo při 451 cm  

na HP Berounka-Beroun. Dle povodňového plánu města Beroun se PK svolává v plném 

rozsahu již s vyhlášením II. SPA s rostoucí prognózou na dosažení III. SPA  

(320 cm a 400 cm na HP Berounka-Beroun). Při kulminaci povodně na úrovni II. SPA 

lze ochranu před povodněmi řídit pouze tzv. pracovním štábem PK města Beroun, který 

se skládá pouze z vybraných členů. [24; 30] 

Varování obyvatelstva a poskytování aktuálních informací probíhalo při povodních 

v roce 2013 těmito prostředky: AVS, městským rozhlasem, webovými stránkami města, 

facebookovými stránkami města, e-mailem registrovaným uživatelům webových 

stránek města a pomocí MP Beroun (ampliony, ústní komunikace). Dále byla zřízena 

tzv. povodňová infolinka. Kromě těchto prostředků prováděli varování a informování 

některých ohrožených oblastí osobně členové PK (např. Zborovské nábřeží, Václavské 

náměstí, autokemp Na Hrázi, osada V Kozle). V současném stavu je tato činnost 

naplánována přesně stejnými prostředky a dá se předpokládat, že osobní varování  

a informování budou členové PK vykonávat rovněž, a to z titulu odpovědnosti za řízení 

ochrany před povodněmi. Toto osobní varování členy PK a MP je třeba provádět 

v oblastech nechráněných projektem protipovodňové ochrany. Mezi tyto oblasti patří: 

• nemovitosti mezi Berounkou a ulicí Na Hrázi, 

• autokemp Na Hrázi, 

• Zborovské nábřeží, 

• Václavské nábřeží, 
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• Ostrov: aquapark Tipsport Laguna, Hotel Na Ostrově, zimní stadion, tenisové 

kurty, parkoviště. 

• Hotel Barbora. [24; 30] 

Hlídková služba při povodních v roce 2013 prováděla odečet, zápis včetně 

fotodokumentace a podávala hlášení na 7 HP z celkových 9 HP, které byly na území 

města zřízeny. V současném stavu provádí hlídková služba tuto činnost identicky,  

a to zejména na 9 HP z celkových 12 HP na území města. Od povodní v roce 2013 došlo 

v tomto ohledu k následujícím úpravám: 

• HP kat. C: Litavka-u obchodní akademie byl zrušen. 

• Byly zřízeny 3 HP v náhonu Berounky: Berounka-horní branky horní lať, 

Berounka-dolní branky horní lať a Berounka-horní branky dolní lať. 

• Byl zřízen HP kat. C: Potok Talichovo údolí-Brdatka. [24; 30] 

V roce 2013 byly pro řízení povodňové nejdůležitější 3 níže uvedené HP. Nyní je  

to v podstatě 6 HP: 

• HP kat. A: Berounka-Beroun a Litavka-Beroun pro celkový přehled povodňové 

situace ve městě. 

• HP kat. C: Berounka-lávka pro pěší vzhledem k opatřením na lávce  

(zvednutí, odpojení od el. proudu apod.).  

• 3 HP v náhonu Berounky, které se používají pro zjištění povodňové situace 

v náhonu a řízení čerpání prosakující vody při jeho uzavření. [24; 34] 

Z vypozorované souvztažnosti lze odvozovat vodní stav mezi HP Berounka-Beroun  

a Berounka-lávka pro pěší, kdy tento rozdíl je při vyšších průtocích  

nad III. SPA asi 200 cm. [24]  

Hrazení města bylo při povodni v roce 2013 zajištěno zemním valem, na kterém je ulice 

Na Hrázi. Při povodni v roce 2013 u tohoto valu chybělo přibližně 60 cm 563 cm  

na HP Berounka-Beroun. Zemní val byl původně vybudován pro ochranu před Q20,  

což odpovídá 590 cm a průtoku 1000 m3.s-1 na HP Berounka-Beroun. Tento val chránil 

nemovitosti mezi ulicí Lidická a Na Hrázi. Tyto nemovitosti byly a jsou pokládány  

za nejproblematičtější a nejzranitelnější část města z hlediska ohrožení povodní, protože 

se nachází z velké části pod úrovní zemního valu. Důležitou ochranu tvořily také hráze 

z pytlů s pískem, které byly TS Beroun v koordinaci PO Beroun poskytovány 
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obyvatelstvu. Území chráněné před povodní bylo v roce 2013 neucelené, přičemž 

největší ochranu tvořil právě zemní val ulice Na Hrázi. V současném stavu je 

vybudován projekt protipovodňové ochrany města. Součásti projektu jsou znázorněny 

v přílohách. [30] 

Projekt protipovodňové ochrany města chrání ucelenou a většinovou část města Beroun 

před průtokem maximálně Q100 (1570 m3.s-1) s rezervou 30 cm, což odpovídá stavu 685 

cm, resp. 715 cm na HP Berounka-Beroun. Toto území znázorňuje obr. 21, na kterém  

je červenou čarou vyznačena linie projektu protipovodňové ochrany (současný konec 

záplavového území Q100), modrým šrafováním je vyznačeno bývalé záplavové území 

Q100 a modrou čarou je vyznačena hranice aktuálního nechráněného záplavového území 

povodně na úrovni Q100. [30; 32; 34] 

 

Obrázek 21: Znázornění bývalého záplavového území Q100 (modré šrafování) chráněného. 

projektem protipovodňové ochrany města Beroun (červená linie) a aktuálního nechráněného 

záplavového území Q100 (modrá linie) [35] 

Při povodni v roce 2013 byly ve velkém rozsahu používány protipovodňové pytle  

s pískem, které byly poskytovány na žádost obyvatelstvu. Celkem bylo poskytnuto  

5600 kusů, přičemž prostřednictvím IS KRIZKOM bylo z tohoto množství vyžádáno 

2500 kusů, potřebný písek a plnička. Z vlastních zdrojů bylo poskytnuto zbylých  

2900 kusů. V současném stavu se používají pytle a vaky s pískem jako ochrana hlavně 

před vlnami v rámci projektu protipovodňové ochrany města, a to na severním konci 

ulice Na Hrázi a při horních brankách v ulici Štulovna. Protipovodňové pytle jsou 
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v současném stavu vnímány jako doplňkové, nicméně pro obyvatelstvo důležité. PO je 

nemá předem uskladněny z důvodu jejich degradace. Má uskladněn pouze písek  

a 2 kusy plniček. V případě potřeby budou protipovodňové pytle vyžádány přes IS 

KRIZKOM. Předem vytypované oblasti nejsou, nicméně je zřetelné, že je nutné  

se zaměřovat na nemovitosti nechráněné projektem protipovodňové ochrany města. 

Tyto oblasti jsou znázorněny v přílohách 20–23. [30; 32; 34] 

Zahrazení náhonu Berounky nebylo při povodních v roce 2013 proveditelné a ani 

technicky možné. V současném stavu se jedná o zásadní opatření, kterým lze chránit 

centrum města. Zároveň lze konstatovat, že bez zahrazení náhonu přestává být pravý 

břeh Berounky chráněný.  [24; 30] 

Zvednutí lávky přes Berounku je prováděno technicky identicky. Při povodni v roce 

2013 bylo zvednutí provedeno do maximální polohy při I. SPA a stoupající prognóze. 

V současném stavu je naplánováno zdvižení lávky nejpozději při vyhlášení II. SPA, tedy 

před dosažením 350 cm na HP Berounka-Beroun a 100 cm na HP Berounka-lávka pro 

pěší. [24; 30; 32; 34] 

V rámci opatření na veřejných vodovodech a kanalizacích prováděla společnost 

Vodovody a Kanalizace Beroun a.s. při povodni v roce 2013 kontrolu uzavření všech 

zpětných klapek, uzavření vybraných hradidlových uzávěrů a kontrolu nutnosti čerpání 

vody z odlehčovacích komor. Čerpání pak následně prováděla tato společnost 

v součinnosti s HZS. Dále byla prováděna kontrola kvality pitné vody, kontrola 

kanalizačních poklopů, nasazování fekálního vozu a další opatření. V současném stavu 

jsou tyto opatření prováděny technicky stejně s tím rozdílem, že jsou konkrétně určena 

čerpací místa odlehčovacích komor (na obr. 10), odkud se provádí přečerpávání 

nahromaděné vody mimo chráněné území projektem protipovodňové ochrany. [24; 30] 

Přesunutí autobusového nádraží bylo při povodni 2013 nutné, jelikož se v té době 

nacházelo na Václavském náměstí v bezprostřední blízkosti Berounky a bylo kompletně 

zaplaveno. V současné době se autobusové nádraží nachází v blízkosti hlavního 

vlakového nádraží a dle povodňového modelu pro Q100 není ohroženo. V případě 

prognózy zaplavení bude PO Beroun a dopravce řešit situaci operativně. [30; 36] 
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5.5 SWOT analýza současného systému povodňové ochrany města 

Beroun 

5.5.1 Silné stránky (S) 

S1 (ucelené chráněné území): Značná část města Beroun je před povodní chráněna 

projektem protipovodňové ochrany města, který byl uveden do plné připravenosti v roce 

2016. Je to souvislá soustava zemních valů, železobetonových zdí, hliníkového hrazení, 

hradidel náhonu Berounky a opatření na kanalizaci. Projekt je popsán v kap. 5.3  

a vytváří chráněné území, které je znázorněno na obr. 21 a v přílohách 20–23.  

Při správném provedení veškerých opatření je systém schopný odolávat povodni  

do úrovně Q100 s rezervou 30 cm (odpovídá 715 cm na HP Berounka-Beroun).  

[24; 30; 32; 34]  

S2 (aktualizovaný povodňový plán města): PO Beroun má aktualizovaný povodňový 

plán z roku 2016. V plánu jsou detailně popsána povodňová rizika, veškeré HP na území 

města včetně limitních stavů, způsob provádění předpovědní a hlásné povodňové 

služby, způsob provádění hlídkové služby, odpovědné osoby a kontakty, vybavení 

pracoviště PK, záložní pracoviště PK, informace o evakuaci a další. Součástí je také 

přehledná tabulka zkušeností z minulých povodní vzestupně podle zaznamenaných 

hodnot vodních stavů. Od roku 2016 sice došlo ke změnám majících vliv na nutnost 

aktualizace povodňového plánu (např. změna legislativy, povodeň, změna  

v naplánovaných opatření apod.), nicméně aktualizace v současné době není nutná. 

Zpravidla se provádí v době po komunálních volbách. [24; 32; 34]  

S3 (manuál provádění opatření projektu protipovodňové ochrany města):  

PO Beroun má zpracovaný podrobný Manuál pro stavbu hrazení a zajišťování ostatních 

prvků protipovodňové ochrany, který je součástí Povodňového plánu města Beroun. 

Dělí se vzhledem k chráněnému území na levý břeh Berounky a pravý břeh 

Berounky/levý břeh Litavky. Manuál konkrétně popisuje provádění jednotlivých 

opatření a stanovuje příslušný průtok, vodní stav, hodnotu Qx, provádějící subjekt, počet 

osob, odhadovaný čas realizace a potřebnou techniku. Manuál vychází ze zkušeností 

z provedených cvičení a v případě potřeby bude upraven. [24; 30; 32; 34] 

S4 (pravidelné cvičení povodňové ochrany): Minimálně každé 2 roky PO Beroun 

provádí cvičení systému povodňové ochrany. Provádí se s různou pravidelností cvičné 
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zahrazení náhonu Berounky, výstavba hrazení, údržba dílů hrazení, kontrola funkčnosti 

zpětných klapek a hradidlových uzávěrů a další. Cvičení řídí odpovědné osoby z PK 

města Beroun a účastní se ho provádějící subjekty (např. HZS, AVE CZ a.s., VaK 

Beroun a.s., Povodí Vltavy s.p.). Cvičení je zároveň pro některé osoby školením  

pro udělení potvrzení způsobilosti k provádění opatření (např. instalace hliníkového 

hrazení). Při školení PO Beroun klade důraz na zacvičení nových pracovníků. [24]  

S5 (empirické zkušenosti z minulých povodní): PO Beroun má zkušenosti z povodní 

zejména z roku 2002 a 2013. Kalkuluje s následnými povodňovými vlnami. Také 

existuje povědomí o ničivosti největší známé povodně z roku 1872, při které zahynulo 

přibližně 240–340 osob. Mezi empirické zkušenosti se řadí zejména tyto: 

• Jsou známy vodní stavy, kdy docházelo k vylití Berounky a Litavky  

na konkrétních místech ze svých koryt (např. Berounka-Václavské náměstí, 

ulice Hostímská, Litavka-fotbalové hřiště na Ostrově, betonové koryto  

u Lokomotivy Beroun, cyklostezka do osady V Kozle). 

• Je znám vodní stav, kdy začala spodní voda zaplavovat suterén a následně 

přízemí budovy radnice MěÚ, ve které se nachází pracoviště PK.  

• Existuje přibližná souvztažnost mezi HP při vyšších průtocích (nad III. SPA): 

vodní stav na HP Berounka-Beroun = vodní stav na HP Berounka-lávka pro pěší 

+ 200 cm. Tuto souvztažnost dokládá tab. 10, kde je patrný právě rozdíl 200 cm. 

Tato souvztažnost neplatí, pokud povodeň přichází pouze z řeky Litavky.  

• Pro předpokládání průtoku na Berounce a pro potřebu zodpovězení otázky,  

zda provádět opatření, se používá tato empirická zkušenost: průtok,  

který je momentálně na HP Berounka-Bílá Hora, bude v Berouně 

 na HP Berounka-Beroun za dobu 10 hodin zhruba dvojnásobný. [24; 30; 32; 34] 

S6 (varování a informování obyvatelstva): PO Beroun disponuje systémem varování 

obyvatelstva z více zdrojů (AVS, městský rozhlas, webové stránky, facebook, email, 

osobní varování) a poskytuje aktuální informace (aktuální přijatá a připravovaná 

opatření, míra nebezpečí, prognóza vývoje povodně, výzvy pro obyvatelstvo apod.).  

Při povodni PO Beroun operativně zřídí také povodňovou infolinku. [24; 30]  

S7 (včasná evakuace): Členové PK Beroun ve vztahu k ochraně obyvatelstva si jsou 

vědomi nutnosti včasné evakuace obecně a zejména imobilních a nemohoucích osob. 
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Jedná se např. o domov pro seniory v ulici Na Parkáně, jehož klienti byli při povodních 

v roce 2013 evakuováni. PO Beroun eviduje 35 osob vyžadujících pomoc při evakuaci 

v rámci databáze pro vyrozumívání pomocí AVS. Při povodni existuje nutnost evakuace 

budovy radnice MěÚ Beroun a přesunu PK města Beroun. K tomu jsou určena dvě 

záložní pracoviště v oblasti neohrožené povodněmi s odpovídajícím technickým 

vybavením. Jedná se o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (odloučené 

pracoviště Beroun) a HZS Středočeského kraje (územní odbor Beroun). [24; 30; 32; 34] 

S8 (připravenost PK města Beroun na výpadek elektrické energie): Budova radnice 

MěÚ Beroun (také pracoviště PK města Beroun) při výpadku elektrické energie 

disponuje zdrojem nepřerušovaného napájení (UPS), tedy akumulátorem schopným 

dodávat elektrickou energii do nezbytných zařízení pro chod MěÚ (zejm. servery). 

Tento akumulátor je zálohovaný dieselovým agregátem, který startuje do jedné minuty 

od výpadku dodávky elektrické energie z běžné sítě. PK města Beroun může záložního 

zdroje využít, ale primárně má k dispozici 2 záložní pracoviště. V případě nedostupnosti 

internetových stránek ČHMÚ pro prognózy lze čerpat z internetových stránek Povodí 

Vltavy s.p. a naopak. V případě plošného výpadku el. energie je možná alespoň osobní 

konzultace se členem Povodí Vltavy s.p. z provozního pracoviště Beroun, který  

je členem pracovního štábu PK. [24] 

S9 (vyžadování nezbytných dodávek): PO Beroun aktivně v minulosti používal  

při povodních v případě potřeby informační systém KRIZKOM pro vyžadování 

nezbytných dodávek (např. technika pro záchranné a likvidační práce, protipovodňové 

pytle a písek, čerpadla, vysoušeče, pitná voda, úklidové a dezinfekční prostředky). 

Tento způsob vyžadování pomoci je funkční a v praxi ověřený. [24; 30]  

S10 (vlastní prostředky pro pomoc obyvatelstvu): PO Beroun disponuje vlastními 

prostředky pro pomoc obyvatelstvu postiženého povodní, zejména 30 kusy vysoušečů 

zdiva, které zakoupil po povodních v roce 2013. [24]  

S11 (úkoly hlídkové služby): V Povodňovém plánu města Beroun jsou popsány a jasně 

definovány úkoly hlídkové služby a určeni její proškolení členové včetně kontaktů. Je 

popsáno konkrétně kde, jakým způsobem a jak často hlídková služba pracuje. 

Fotodokumentace povodně členy hlídkové služby je prováděna přímo určenými 

fotoaparáty. To znamená potřebu nastavení data a času, náhradních baterií, ale výhoda 
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spočívá v kvalitě pořizování snímků nebo videa zejména v nočních hodinách. 

Fotoaparáty mají noční režim, nicméně se doporučuje použití čelovky nebo jiného 

světelného zdroje. Praktičnost spočívá ve funkci pro nahrání hlasového komentáře 

k pořízené fotografii a zejména v ukládání veškeré fotodokumentace do paměti 

fotoaparátu. [24; 30] 

S12 (spolupráce s objekty na území města): PK Beroun při řízení ochrany před 

povodněmi spolupracuje s provozovateli objektů na území města (např. zimní stadion 

Na Ostrově, aquapark Tipsport Laguna), kde jsou předmětem řešení zejména opatření 

v zájmu bezpečnosti (čpavek, chlor, elektřina, plyn a další). [29; 30]  

S13 (autobusové nádraží neohrožuje Q100): Autobusové nádraží se v současném stavu 

nachází v oblasti, kde ho podle povodňových modelů neohrožuje povodeň na úrovni 

Q100, což odpovídá 685 cm na HP Berounka-Beroun. Nachází se tedy v současnosti  

na bezpečnějším místě než v minulosti. [36] 

S14 (Systém AVS a jeho pravidelná aktualizace): Město Beroun jako jedno z mála 

měst v ČR používá AVS se zpětnou vazbou fungující na bázi vzkazů v telefonním 

hovoru prostřednictvím pevné nebo mobilní linky. Většina ostatních měst v České 

republice používá pouze jednosměrný systém na bázi SMS, což vede k jisté anonymitě 

a databáze kontaktů se hůře aktualizuje. AVS je propojen s digitálním povodňovým 

plánem města Beroun. V případě dosažení nižšího rozsahu povodně lze v digitálním 

plánu vyfiltrovat ohroženou oblast podle příslušného průtoku a mohou se vyrozumívat 

jen opravdu postižené nemovitosti, nikoli všechny v databázi. Databáze kontaktních 

osob pro vyrozumívání pomocí AVS je při pravidelném cvičném vyrozumívání 

aktualizována, tedy jsou odhalovány neaktuální kontakty. To je velmi důležité  

pro funkčnost AVS. Pravidelné cvičné vyrozumívání je prováděno 1x měsíčně každý 

první čtvrtek tak, aby byla každá nemovitost cvičně vyrozuměna minimálně 2x ročně. 

Znamená to, že pokud si např. kontaktní osoba změnila telefonní číslo nebo se  

do nemovitosti místo ní nastěhoval někdo jiný, tak je příslušný kontakt upraven. [24] 

S15 (vozidlo hlídkové služby): Členové hlídkové služby (strážníci MP Beroun) 

disponují vozidlem s pohonem všech kol, tedy vozidlem vhodným také  

do nezpevněného terénu, což zlepšuje dosah hlídkové služby v případě potřeby. [24] 
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5.5.2 Slabé stránky (W) 

W1 (dosavadní nepoužití projektu protipovodňové ochrany města): Od vybudování 

tzv. projektu protipovodňové ochrany města (viz kap. 5.3) a jeho uvedení do provozu 

v roce 2016 nezasáhla Beroun povodeň většího rozsahu. Nové prvky tudíž ještě nebyly 

použity při reálné povodni a vyzkoušeny byly pouze při cvičení. Existuje tu tedy jistá 

míra nejistoty a absence zkušeností. [24]  

W2 (neznalost současných odtokových poměrů při povodni): Není známo,  

jak přesně nový systém ovlivní odtokové poměry. Z minulých povodní je znám fakt,  

že stav 460 cm na HP Berounka-Beroun nezpůsoboval zaplavení žádných nemovitostí. 

Již při 478 cm byl zaplaven kemp Na Hrázi. Při 524 cm byla zaplavena Hostímská ulice  

pod železničním mostem. Při 554 cm voda dosahovala k nemovitostem na Zborovském 

nábřeží a při 605 cm proběhla jejich evakuace. Hotel Barbora v ulici Na Podole  

byl evakuován při 626 cm na HP Berounka-Beroun. S vyššími průtoky mohou být 

nechráněné oblasti zaplavovány dříve nebo rychleji. [24; 30] 

W3 (nechráněné nemovitosti v záplavovém území Q100): V Berouně existuje řada 

obytných nemovitostí (přibližně 27), které nejsou chráněny tzv. projektem 

protipovodňové ochrany. Při projektování bylo vyhodnoceno, že tyto nemovitosti 

nebudou chráněny, a to z mnoha důvodů (např. finanční náročnost, efektivita, odtokové 

poměry, výše dotace Ministerstva zemědělství). Zároveň se nachází v záplavovém 

území povodně Q100. Tyto oblasti jsou patrné z příloh 21–23. Dále původní zemní val, 

přes který vede ulice Na Hrázi byl původně vybudovaný na ochranu před povodní  

o průtoku Q20 (odpovídá 590 cm na HP Berounka-Beroun). V současném stavu je val 

součástí projektu protipovodňové ochrany města, byl navýšen, upraven a je 

kombinovaný s železobetonovými zdmi. Ochrana nemovitostí mezi ulicí Na Hrázi  

a Lidická byla zvýšena z Q20 na Q100. Nicméně mnoho z těchto nemovitostí se nachází 

pod úrovní zemního valu. To znamená, že se již nenachází v záplavovém území 

povodně Q100, ale existuje riziko, že spodní voda tyto nemovitostí bude zaplavovat  

i nadále přes upravený val. Samozřejmě po přetečení valu budou bezprostředně 

zaplaveny. Toto se však prověří až po příchodu další povodně. [30; 36] 
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W4 (zaplavení ulice Hostímská při Q10): V ulici Hostímská v blízkosti železničního 

mostu přes Berounku se nachází průleh, kterým dochází od stavu 524 cm na HP 

Berounka-Beroun (přibližně Q10) k zaplavení komunikace a zhoršuje se průjezdnost  

pro složky IZS a také pro zásobování Rehabilitační nemocnice Beroun a konečně  

i pro běžný provoz. ZZS musí volit objízdnou trasu nebo svou základnu přesunout. 

Zaplavení této ulice je znázorněno v příloze 25. [32; 34] 

W5 (rezerva v počtu nemovitostí v databázi AVS): V databázi pro vyrozumívání 

pomocí AVS jsou kontaktní osoby z celkových 1550 nemovitostí v oblasti ohrožené 

největší známou povodní, která je znázorněna v příloze 5. Stále tu existuje rezerva, 

nicméně tento počet je členy PK Beroun hodnocen jako dostatečný. Všichni vlastníci 

nemovitostí v oblasti ohrožené povodní byli vyzváni ke spolupráci v roce 2010 

doporučeným dopisem. Jedná se tedy o neochotu, anebo vlastníci vyhodnotili,  

že nechtějí být AVS vyrozumíváni. [24] 

W6 (potřeba dobrovolníků): PO Beroun má dostatek pracovníků ze společnosti  

AVE CZ a.s. pro naplnění vaků a pytlů s pískem pro doplňkové hrazení na severním 

konci ulice Na Hrázi a u horních branek v ulici Štulovna. Na další operativní plnění 

pytlů je podle velikosti povodně určitá potřeba dobrovolníků. Při povodni v roce 2013 

žádal PO Beroun o pomoc dobrovolníky z řad JSDH obcí nebo obyvatelstva. 

V současném stavu se s pomocí dobrovolníků také kalkuluje, nicméně vzhledem 

k solidaritě obyvatelstva nebyl při minulých povodních nedostatek dobrovolníků. 

V nutné nouzi lze poskytnutí osobní nebo věcné pomoci nařídit. [30; 32; 34]  

W7 (poskytování protipovodňových pytlů): Kromě míst v ulici Na Hrázi a ulice 

Štulovna, kam se umísťují vaky s pískem, nejsou předem vytypovaná místa a priority, 

kam by se navážely protipovodňové pytle s pískem pro obyvatelstvo. Při hrozbě 

povodně tak musí PO operativně reagovat na žádosti a určovat priority. [30]  

W8 (zarostlá místa pro ovládání hradidel): Některá místa pro uzavírání hradidlových 

uzávěrů v ulici Na Hrázi jsou zarostlá vegetací, neoznačená a nemusí být rychle 

nalezena. Čištění se provádí pouze při cvičení povodňové ochrany, tedy alespoň 

jedenkrát za 2 roky. [32] 
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W9 (neodpovídající fotodokumentace a zápisy hlídkové služby): Zápisy hlídkové 

služby při povodních v roce 2013 v některých případech neodpovídaly času 

v povodňové knize a času na fotodokumentaci, což vytvářelo nepřehlednou situaci. 

K tomu by mohlo docházet i při povodni v současném stavu. [30]  

W10 (provoz plovoucích čerpadel v náhonu Berounky): Doplňování pohonných 

hmot do plovoucích čerpadel umísťovaných do náhonu Berounky (čerpací místo P2  

na obr. 20) je komplikované a fyzicky náročné, zejména při vyšším počtu čerpadel. [34] 

W11 (blokování evakuační trasy z oblasti ostrova): Při zahrazování náhonu 

Berounky tzv. dolními brankami je potřeba na most přes náhon v ulici Na Parkáně 

přistavit automobilový jeřáb HZS, což vede k neprůjezdnosti mostu po dobu přibližně 

40 minut. Je to zároveň jediná cesta z ostrova pro motorová vozidla. Operativně  

se tak musí řešit průjezdnost na mostě. [34] 

W12 (HP Loděnice-Loděnice není prognózní): PO Beroun nemá při povodních 

informace o prognóze pro HP kat. B Loděnice-Loděnice. Na celém vodním toku 

Loděnice se nenachází žádný prognózní HP. PO Beroun tak nemá při povodni včasné 

informace pro provádění opatření v městské části Beroun-Hostim, kterou Loděnice 

protéká. Má pouze aktuální informace z HP kat. C Loděnice-Hostim, jehož stav odečítá 

hlídková služba. [24] 

W13 (nedostatečná personální kapacita pro obsluhu čerpadel): Při cvičení 

povodňové ochrany bylo zjištěno, že subjekt Vodovody a kanalizace a.s. dodávající 

čerpadla a provádějící čerpací práce na místech 1–4 (na obr. 19 a 20) má personální 

kapacitu na přistavení čerpadel, jejich zprovoznění a částečně i na doplňování 

pohonných hmot. Nemá však personální kapacitu na zajištění nepřetržitého dozoru  

u každého z čerpadel. [34] 

5.5.3 Příležitosti (O) 

O1 (mechanismus spouštění horních branek): Je možné uvést mechanismus 

spouštění tzv. horních branek do stavu nezávislého na potřebě automobilového jeřábu, 

tedy pomocí např. vrátku. To by znamenalo menší náročnost, větší samostatnost  

a zejména by odpadla nutnost čekání na přistavení automobilového jeřábu. Navíc může 

být přistavení jeřábu za nepříznivých podmínek problematické. [34] 
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O2 (mechanismus spouštění dolních branek): Je možné uvést mechanismus spouštění  

tzv. dolních branek do stavu nezávislého na potřebě automobilového jeřábu podobně, 

jako u tzv. horních branek. [34] 

O3 (čerpací práce v náhonu Berounky): Je možné zajistit vysokokapacitní čerpadlo  

pro odčerpávání vody z náhonu Berounky po jeho uzavření. Nahradilo by plovoucí 

čerpadla umísťovaná přímo do náhonu. Tímto by se vyřešila problematická údržba  

a doplňování pohonných hmot do plovoucích čerpadel, která by primárně sloužila jako 

doplněk či rezerva na čerpacím místě P1 (na obr. 20) pod tzv. horními brankami nebo 

pro operativní přečerpání vytvořených lagun. [34] 

O4 (projekt individuální ochrany nemovitostí): U nemovitostí nechráněných  

projektem protipovodňové ochrany města lze realizovat projekt individuální ochrany. 

V minulosti byl ve městě Beroun pokus o realizaci pilotního projektu České 

protipovodňové asociace, ale jednání ztroskotala. Myšlenkou projektu byl proces,  

kdy experti z České protipovodňové asociace vytypují vhodné nemovitosti do projektu 

(bylo vytypováno 27 nemovitostí). V případě zájmu by pak město uhradilo náklady  

na analýzu možností a návrh individuální povodňové ochrany každé nemovitosti, 

přičemž ochrana by byla navrhována tak, aby navazovala na ochranu jiných 

nemovitostí. Dále by každý vlastník obdržel znalecký posudek, povodňový plán 

nemovitosti a absolvoval by se všemi dalšími obyvateli nemovitosti výcvik na vodním 

polygonu, kde by si vyzkoušel stavbu protipovodňové ochrany. Také by mu bylo 

doporučeno odpovídající pojištění nemovitosti. [24] 

O5 (nemovitosti vyžadující protipovodňové pytle): Je možné předem připravit 

seznam nemovitostí, kam se budou zavážet pytle s pískem jako dodatečná ochrana 

k projektu protipovodňové ochrany města. [32] 

O6 (včasné varování obyvatelstva): Při varování obyvatelstva lze dát důraz  

na nemovitosti nechráněné tzv. projektem protipovodňové ochrany města. To lze 

provést opětovnou výzvou k začlenění do AVS, pokud tam tito vlastníci nejsou. V rámci 

AVS je pak možné tyto oblasti vyrozumět dříve či častěji. Toto by bylo důležité 

v případě menší povodně, nicméně systémem AVS byly vždy vyrozumívány všechny 

nemovitosti v databázi bez ohledu na velikost povodně. Dále lze tuto příležitost 

realizovat větším zapojením varování městským rozhlasem nebo městskou policií 
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v těchto oblastech. Při povodni na Litavce má smysl dát důraz na varování ulice Na 

Podole. [24; 30]   

O7 (informování obyvatelstva): Kromě varování a informování obyvatelstva  

o nebezpečí, přijatých opatřeních a předpovědi vývoje povodně lze informovat také více  

o praktických informacích souvisejících s povodní (např. informace o kontrole kvality 

vody, žádosti o dávky v nouzi nebo o mimořádnou okamžitou pomoc, čištění studní 

apod.). Také je potřeba informovat o případném jiném druhu ohrožení. [30] 

O8 (časná prohlídka po povodni): Je nutné provést co nejdříve po povodni prohlídku 

města odpovědnými osobami z PK Beroun (zjištění škod, dokumentace, zjištění nároku  

na okamžitou mimořádnou pomoc či dávky v nouzi, potřeba čerpání vody, vysoušečů, 

potřeba humanitární pomoci apod.). Je tak možná lepší koordinace při poskytování 

pomoci. V seznamu postižených nemovitostí lze vytvořit priority, které by určil právě 

PO Beroun, nikoliv obyvatelstvo. Je také nasnadě nenechat tuto záležitost spíše na HZS 

a humanitárních organizacích. Toto je funkční věc v povinnostech PK a provádí se, 

nicméně při další povodni je nutné na tuto činnost brát zřetel.  

O9 (komunikace s obyvatelstvem): Je možné posílit komunikaci PO Beroun 

s obyvatelstvem. Kromě používaných prostředků lze využít např. sociální sítě. PO 

Beroun již používá sociální síť Facebook, ale mnoho lidí v současné době využívá 

Instagram, kde lze efektivně informovat např. pomocí tzv. stories. Přitom oba účty lze 

propojit, takže by šlo pouze o jedno nahrání/napsání sdělení.  

O10 (zápisy PK města Beroun v elektronické formě): Je možné odesílat zápisy 

z jednání PK po podepsání v elektronické podobě všem účastníkům zasedání  

na e-mailové adresy, což povede k vyšší efektivitě činnosti PK.  

O11 (školení zapisovatelek PK města Beroun): Je možné provádět pravidelně školení 

zapisovatelek PK v povodňové problematice (znalost názvosloví, orientace 

v problematice), aby jim neunikaly při zápisech závěrů jednání PK a zápisech  

do povodňové knihy důležité souvislosti. Poslední školení proběhlo v roce 2018.  

O12 (hrazení v ulici Hostímská): Naplánovat zahrazení průlehu v ulici Hostímská, 

kterým od stavu 524 cm na HP Berounka-Beroun vniká voda na komunikaci  

(viz příloha 25). To velmi zhoršuje průjezdnost pro IZS a zásobování Rehabilitační 
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nemocnice Beroun. Tato problematika bude výhledově řešena kruhovou křižovatkou 

v rámci projektu nového mostu přes Berounku, kdy tato oblast bude chráněna  

před průtokem na úrovni Q100. [30] 

O13 (vyčistit místa ovládání hradidel): Je možné vyčistit místa hradidlových uzávěrů 

v ulici Na Hrázi, která jsou zarostlá vegetací a nemusí být v případě potřeby rychle 

dosažitelná.  

O14 (povodňové plány vlastníků nemovitostí): Je možné znovu vyzvat vlastníky 

nemovitostí v oblasti ohrožené největší známou povodní (viz příloha 5) a zpracovat 

povodňové plány vlastníků nemovitostí. Kontaktní osoby nemovitostí by byly 

začleněny do AVS. Zbývá celkem 935 nemovitostí. V těchto nemovitostech mohlo dojít 

ke změně obyvatel, přičemž ne všichni si mohou uvědomovat riziko povodně. Tito lidé 

také nemusí již být pamětníci povodně z roku 2002. [24] 

O15 (vyhodnocování prognóz povodně): Při zjišťování prognóz je dobré, aby byli 

všichni členové PK srozuměni s tím, kdy a k jaké hodině ČHMÚ prognózy vydává. 

Měli by rozumět tomu, jak prognózu číst. Podstatné je se ptát na to, kdy byla prognóza 

počítána. Ten, kdo pro PK prognózu zjišťuje by měl mít vždy nejaktuálnější data a měl 

by vědět, kdy bude počítána další prognóza. Také je možné prognózu telefonicky 

konzultovat přímo s pracovníky ČHMÚ nebo Povodí Vltavy s.p.  

O16 (evakuace budovy radnice MěÚ a přesun PK města Beroun na záložní 

pracoviště): V současnosti je znám konkrétní vodní stav na HP Berounka-Beroun,  

při kterém se evakuuje budova radnice MěÚ a PK města Beroun se přesune na záložní 

pracoviště. Jsou známy fakta o zaplavování budovy spodní vodou popisované  

v kap. 5.2. V roce 2002 byla evakuace dokončena při 642 cm (odpovídá Q50)  

na HP Berounka-Beroun, což bylo zpětně hodnoceno jako pozdní. Je známo,  

že evakuace musí být provedena dříve zejména z důvodu zaplavování spodní vodou. 

Příležitostí je komplexní nacvičení evakuace a následné včasné provedení při reálné 

povodni. [24; 30]  

O17 (zapojení JSDH obcí k obsluze čerpadel): Je možné povolat na obsluhu čerpadel 

na čerpacích místech 1–4 (na obr. 19 a 20) JSDH obcí. Vyřešila by se tak personální 

nedostatečnost subjektu Vodovody a kanalizace Beroun a.s., který čerpadla dodává.  

[32; 34] 
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5.5.4 Hrozby (T) 

T1 (neschopnost zahradit horní branky): Systém spouštění tzv. horních branek  

je problematický. V současném stavu se provádí zahrazení spouštěním dubových desek 

dodaných ze skladu AVE CZ s.r.o. pomocí jeřábu HZS. Tento automobilový jeřáb musí 

najet na mostek tzv. horních branek (viz příloha 11 a 12) odkud manipuluje s deskami. 

Problém činí vyšší sklon nájezdu, který v kombinaci s podmáčeným terénem může 

způsobit neschopnost automobilového jeřábu najet na mostek. To by mohlo znamenat 

neschopnost zahradit branky a zaplavování chráněného území. [34] 

T2: (netěsnost dolních branek) Ze zkušeností cvičného zahrazování dolních branek  

je známo, že se musí dát důraz na rovnoměrné spouštění ocelových hradidel. Jedině  

tak hradidlo na dně dolehne s těsní. Pokud by se včas nepodařilo zahradit dolní branky  

bez netěsností, bude zaplavováno chráněné území z náhonu Berounky. [24] 

T3 (příchod větší povodně než Q100): Projekt protipovodňové ochrany města je 

schopný chránit území maximálně do úrovně povodně Q100 s rezervou 30 cm (území je 

patrné z obr. 21 a v přílohách 21–23). Není tedy odolný např. proti povodni, která 

Beroun zasáhla v roce 2002 nebo 1872 a hrazení by postupně přeteklo. Předpokládá se, 

že hrazení začne přetékat při 715 cm na HP Berounka-Beroun (vypočítáno k výšce 

hrazení M2 na obr. 20), přičemž povodeň v roce 2002 kulminovala při 796 cm  

a povodeň v roce 1872 kulminovala na berounském Husově náměstí ještě  

o dalších 70 cm výš, než v roce 2002. Taková povodeň by i přes všechna opatření 

znamenala plošnou evakuaci celé oblasti ohrožené povodněmi (viz příloha 5) a rozsáhlé 

škody. Přitom je pravděpodobné, že povodeň takového rozsahu někdy v budoucnosti 

nastane. [32; 34] 

T4 (most v ulici Politických vězňů): Hlavní most v Berouně přes řeku Berounku  

(ulice Politických vězňů) již zřejmě není v odpovídajícím technickém stavu, aby čelil 

povodni velkého rozsahu, jako byla např. v roce 2002. Při jeho případném uzavření  

je možné odklánět dopravu přes dálniční most D5. Jiné možné objízdné trasy by byly 

vzhledem ke každodennímu provozu v Berouně velmi problematické, protože velké 

množství obyvatelstva Berouna pracuje v Praze. V krajním případě může dojít  

ke zřícení mostu.  



   97 

 

T5 (zbytečné škody při evakuaci ostrova): Po provedení všech opatření v oblasti 

ostrova bude tato oblast kompletně uzavřená pro pěší i automobily. Instalace posledního 

hrazení v rámci ostrova je právě hrazení M7 (na obr. 20) instalované při stavu 580 cm 

na HP Berounka-Beroun (odpovídá Q20). Osoby lze přes hrazení přesunout, nicméně 

nedokončená evakuace automobilů a jiného materiálu by znamenala zbytečné škody. 

[32; 34] 

T6 (netěsnost hradidlového uzávěru): Při cvičení a údržbě jednotlivých součástí 

projektu protipovodňové ochrany byla zjištěna netěsnost hradidlového uzávěru 

kanalizace na čerpacím místě č. 4 (na obr. 20), přes který by voda při povodni pronikala 

do chráněného území kanalizací ze zaplavovaného prostoru. Přitom je nejisté, v jakém 

rozsahu.  

T7 (další související nebezpečné jevy): Při povodních může docházet k dalším 

nebezpečným jevům, jako např. k sesuvům půdy, objektů a k podemletí či stržení břehů 

a komunikací (při povodni v roce 2013 došlo k sesuvu zdi u hřbitova Jarov, podemletí 

asfaltové cyklostezky směrem do obce Zdice apod.). Vlivem větru a podmáčení může 

docházet k pádům stromů. Při povodni v roce 2013 nařídil PO Beroun zákaz vstupu  

do parků např. na Městskou horu a nedoporučoval vstup do lesů na území města. [30]  

T8 (situace po zahrazení náhonu Berounky): Není známo, jaká bude situace při 

zahrazení náhonu. Je pravděpodobné, že se do náhonu bude protlačovat spodní voda 

z Berounky. Existuje tu míra nejistoty. V oblasti ostrova se mohou nacházet staré 

kanalizace, které mohou situaci zhoršovat. Proto lze do náhonu nasadit až 10 kusů 

plovoucích čerpadel. V krajním případě nebude výkon čerpadel dostatečný  

pro odčerpávání vody z náhonu a hladina se bude zvyšovat. Spodní voda by tak více 

ohrožovala nemovitosti v centru města a případně může dojít k vylití z koryta náhonu. 

[34]  

T9 (následná povodňová vlna): Existuje historií ověřená možnost příchodu následných 

povodňových vln (povodně 2002 a 2013), která při neobezřetnosti PO Beroun může mít 

za důsledek větší škody. Může se jednat o demontáž hrazení, likvidaci pytlů s pískem, 

uskladnění čerpadel, nečinnost PK apod. [24; 30]  
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T10 (narušování veřejného pořádku): Po provedení evakuace při povodni docházelo  

a může docházet k narušování veřejného pořádku a bezpečnosti (krádeže, vandalství 

apod.). [30]  

T11 (narušování statiky domů čerpáním): Odčerpávání vody ze sklepních prostorů 

zatopených domů představuje nebezpečí. Čerpání pro obyvatelstvo provádí 

obyvatelstvo HZS. Je nutné počkat do opadnutí spodních vod (podle HZS – územního 

odboru Beroun je nutné, aby voda opadla alespoň pod 400 cm na HP Berounka-Beroun, 

tedy pod III. SPA). Podstata tohoto nebezpečí spočívá v tom, že čím je při čerpání větší 

rozdíl hladiny spodních vod a hladiny vody v čerpaném prostoru, tím vyšší tlak spodní 

vody působí na základy domu a narušuje je. Může dojít k poškození statiky, závalu 

až zřícení. Čerpání je také v domech s netěsnými základy při III. SPA neúčinná práce, 

protože do objektu stále přitéká další spodní voda. [30] 

T12 (ohrožení kvality pitné vody): Při povodni může docházet k ohrožení kvality 

pitné vody ve vodovodech a studnách. Je nutná pravidelná kontrola provozovatele 

Vodovody a Kanalizace Beroun a.s. a následná kontrola Státním zdravotním ústavem. 

Dodávka ani kvalita pitné vody nebyla však při povodních v roce 2002 a 2013 

ohrožena.  [30] 

T13 (selhání lidského faktoru): Chráněné území před povodní může být zaplaveno, 

aniž by povodeň přesáhla průtok Q100 vlivem lidského faktoru z důvodu  

např. nedbalosti, směnnosti, únavy, neproškolení. Může dojít např. k následujícím 

situacím: 

• chybné utěsnění mobilního hrazení; 

• poškození a netěsnost mobilního hrazení při manipulaci; 

• chybné spuštění hradidel a netěsnost při zahrazování náhonu Berounky; 

• chybné uzavření hradidlových uzávěrů. 

T14 (přečerpávání vody obyvatelstvem z vlastní iniciativy) Čerpání vody  

z nemovitostí z vlastní iniciativy obyvatelstva je zbytečné, pokud je čerpaná voda 

vyváděna do chráněného území. Obyvatelé tak činí na úkor druhých, kterým zaplavují 

sklepy nebo zaplavují právě uzavřenou kanalizaci. PO Beroun a HZS musí důrazně 

apelovat na toto chování a případně ho zakázat. [30] 
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5.5.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Kompletní vyhodnocení SWOT analýzy je uvedeno v přílohách 1–4. 

Tabulka 16: Vyhodnocení SWOT analýzy systému povodňové 

 ochrany města Beroun [vlastní] 

Části analýzy 
Výsledné 

hodnoty 
Interní/Externí 

kritéria 

Silné stránky 3.63 
0,64 

Slabé stránky -2.99 

Příležitosti 3.40 
-0,02 

Hrozby -3.42 

Výsledek 0.62 
 

 

Graf 2: Vyhodnocení SWOT analýzy systému povodňové ochrany města Beroun [vlastní] 

 

Tabulka 17: Tři nejvýznamnější silné stránky systému povodňové ochrany  

města Beroun [vlastní] 

Nejvýznamnější silné stránky Síla 
Relativní síla v 

rámci silných 

stránek 

Včasná evakuace včetně přesunu PK 
města Beroun na záložní pracoviště 

0,63 17 % 
 

Zkušenosti z minulých povodní 0,58 16 % 
 

 
Manuál provádění opatření projektu 

protipovodňové ochrany města 
0,43 12 % 

 

 

Podíl v rámci silných stránek 45 %  

Výsledek

Hrozby

Příležitosti

Slabé stránky

Silné stránky

-4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
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Tabulka 18: Tři nejvýznamnější slabé stránky systému povodňové ochrany  

města Beroun [vlastní] 

Nejvýznamnější slabé stránky Síla 
Relativní síla v 

rámci slabých 

stránek 

Nechráněné nemovitosti -0,72 24 % 
 

Zaplavení ulice Hostímská -0,53 18 % 
 

 

HP Loděnice-Loděnice není prognózní -0,49 16 % 
 

 

Podíl v rámci slabých stránek 58 %  

 

Tabulka 19: Tři nejvýznamnější příležitosti systému povodňové ochrany  

města Beroun [vlastní] 

Nejvýznamnější příležitosti Síla 
Relativní síla v rámci 

příležitostí 

Zahrazení ulice Hostímská 0,56 16 % 
 

Mechanismus spouštění horních branek 0,53 16 % 
 

 

Projekt individuální ochrany nemovitostí 0,4 12 % 
 

 

Podíl v rámci příležitostí 44 %  

 

Tabulka 20: Tři nejvýznamnější hrozby systému povodňové ochrany  

města Beroun [vlastní] 

Nejvýznamnější hrozby Síla 
Relativní síla v rámci 

hrozeb 

Příchod povodně větší než Q100 -0,68 20 % 
 

Neschopnost zahradit horní branky -0,47 14 % 
 

 

Zbytečné škody při evakuaci ostrova -0,43 13 % 
 

 

Podíl v rámci hrozeb 47 %  
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6 DISKUZE 

6.1 Charakteristika města Beroun z hlediska povodňové 

problematiky 

Z charakteristiky města Beroun z hlediska povodňové problematiky je patrné, že toto 

město je ohroženo povodněmi, a to přirozenými i zvláštními. Ohroženost zvláštními 

povodněmi je pevně dána blízkostí mnoha vodních nádrží, jak dokládá tab. 5. Největší 

riziko pro město Beroun představuje vodní nádrž Klíčava na řece Klíčavě a vodní nádrž 

Hracholusky na řece Mži. Obě tyto řeky se vlévají do Berounky. [24] 

Ohroženost Berouna přirozenou povodní dokazují historické údaje v tab.  7., devastující 

škody způsobené povodní v roce 2002 a úmrtí přibližně 240–340 osob při přívalové 

povodni v roce 1872. Povodeň v roce 2002 byla extrémní a je považována za největší  

a nejrozsáhlejší zaznamenanou na území dnešní České republiky a prakticky žádné 

zasažené město v České republice se škodám nevyhnulo. V Berouně byl kulminační 

průtok na HP kat. A stanoven na 2170 m3.s-1 (Q500-1000) a v Praze na HP  

kat. A Vltava-Praha-Chuchle byl stanoven průtok 5160 m3.s-1 (Q500). Škody v Berouně 

byly vyčísleny na 330 mil. Kč. Povodeň v roce 2013 dosáhla v Berouně kulminačního 

průtoku „pouze“ Q20, ale i tak způsobila škody za 58 mil. Kč. Průtoku na úrovni  

Q20 dosáhla v Berouně i povodeň v roce 1982 a řada dalších z minulých století. Z těchto 

údajů je zřejmé, že město Beroun muselo podniknout nějaké kroky k vyšší ochraně, 

jinak by mělo průměrně každých 20 let škody za několik desítek mil. Kč způsobených 

povodněmi. Proto byl v Berouně vybudován tzv. projekt protipovodňové ochrany města 

uvedený do provozu v roce 2016. Do té doby byly v podstatě nejzásadnějšími 

opatřeními na ochranu před povodněmi uzavření kanalizace, protipovodňové pytle  

a evakuace. [11; 31] 

Největší zaznamenaná povodeň v Berouně ve smyslu velikosti průtoku však nebyla ta 

v roce 2002, ale přívalová v roce 1872, jejíž průběh je uveden na obr. 9. Povodně z let 

2002 a 2013 byly způsobeny několikadenními srážkami, byly naprosto očekávané  

a bylo možné se adekvátně připravit. To však neplatilo o povodni v roce 1872, jejíž 

kulminační průtok v Berouně byl odhadnut na 3000 m3.s-1. Kulminační vodní stav není 

znám, ale na Husově náměstí dosáhla hladina o 70 cm výše než v roce 2002. Tato 

povodeň byla přívalová, přišla nečekaně z řeky Litavky a zaskočila obyvatelstvo 
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naprosto nepřipravené. Za smutný symbol této povodně lze považovat dobové svědectví 

v obci Hředle na Berounsku, kdy v této obci zahynulo 29 osob a bylo poškozeno všech 

75 domů, z nichž 10 bezprostředně zmizelo. Je zde umístěn památník na tzv. „hrušeň 

zachránkyni“ v obci Hředle, v jejíž koruně se před povodní zachránilo 9 osob a obec má 

tuto hrušeň ve znaku. V podstatě sílu ničivosti této povodně na malém vodním toku  

o průměrném průtoku několika jednotek m3.s-1 a stavbami v blízkosti lze přirovnat 

k bombardování. Dalším symbolem je také značka výše kulminačního vodního stavu 

této povodně a té z roku 2002 na Husově náměstí v Berouně. Scénář této povodně je 

popsán na obr. 9.  vypadal tak, že po extrémním přívalovém dešti v daném povodí  

se malé vodní toky rozvodnily a stoupaly v řádech metrů během desítek minut. Škody 

celkově dosáhly 9 mil. tehdejších rakouských zlatých. Celkový počet obětí  

240–340 je právě z důvodu prudkosti a neočekávatelnosti povodně. Bezprostředně 

postižení měli často problém ochránit vlastní život nebo život svých blízkých a ti žijící 

dále se snažili pomáhat sousedům a už sami zachránit nestihli. Varování obcí níže  

po toku v té době se zajišťovalo telegrafem Morseovou abecedou nebo dopisem 

posílaným přes železnici. Problém byl, že telegrafické dráty byly často povodní zničeny 

a železnice byla zaplavena. Jako jediná možnost bylo využití koně. [11; 37; 38] 

Naskýtá se otázka, jak by celkový systém varování orgánů a obyvatelstva před takovou 

povodní jako v roce 1872 fungoval dnes. U dlouhodobého několikadenního deště  

či prudkého tání sněhu se o situaci ví a je dostatek času na přípravu. U ledových 

povodní má PO také jasné informace, protože ledové zácpy nebo nápěchy mají nějaký 

delší proces tvorby, situace je prostě vidět a má nějakou progresi. U přívalových 

povodní ale nastává problém. Předpověď přívalového deště je možná, ale nepřesná. Je 

v podstatě možné předpovídat, že přívalový déšť nastane, ale přesnou lokaci není možné 

určit. Je také možné monitorovat nasycenost území vodou, která každou povodeň 

ovlivňuje. Na webových stránkách ČHMÚ lze sledovat aktuální informace o spadlých 

srážkách z meteorologických radarů. Tyto radary monitorují plošně celé území České 

republiky a mohou zachytit i srážky, které nezachytily srážkoměrné stanice na zemi. 

Meteorologický radar může sledovat kdokoliv, avšak identifikace nebezpečí vzniku 

přívalové povodně není triviální. Záleží na intenzitě srážek, rychlosti pohybu bouřky, 

směru pohybu bouřky i počtu bouřek vzhledem k povodí. V době výskytu přívalových 

dešťů a bouřek je samozřejmě každé předpovědní pracoviště ČHMÚ povinno vydávat 

příslušné výstrahy při dosažení určitých limitů. Sofistikovanějším nástrojem je indikátor 
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přívalových povodní, který lze také nalézt na webových stránkách ČHMÚ. Je zde pro 

každé správní ORP vypočítáváno souhrnné riziko přívalových povodní z nasycenosti 

území, odhadu spadlých a předpovídaných srážek a odhadu odtoku v území. Tento 

indikátor je zobrazován na barevně škálovatelném mapovém podkladu. Tyto možnosti 

mohou využívat PO obcí, kterými malé vodní toky protékají.  Je to určitá možnost pro 

včasnou predikci přívalových povodní, avšak je třeba si uvědomit, že je to pořád jen 

pomocný nástroj, který může hlásit úplně jiné informace, než jaká je reálná situace. 

Pokud by se vyskytla podobná povodeň jako v roce 1872, přívalové srážky by byly 

zaznamenány radary a pozemními stanicemi a předpovědní pracoviště ČHMÚ by 

rozhodně vydaly výstražnou informaci o výskytu nebezpečných jevů. To ale znamená, 

že čas na provedení operativních protipovodňových opatření se zkracuje na několik 

hodin až několik desítek minut. Přesná prognóza průtoků by však byla možná na větších 

vodních tocích až po zjištění situace na menších vodních tocích. To je však pro obce, 

kterými malé vodní toky protékají, zcela nevyužitelné. Některé obce postihované 

pravidelně přívalovými povodněmi mají zřízeny automatické varovné systémy, které 

upozorní PO obce na přívalové srážky daty se srážkoměru nebo z vodoměrné stanice. 

Nicméně technika může selhat např. z důvodu bleskové činnosti při bouřce, kdy může 

dojít k výpadku elektřiny, mobilního signálu nebo vyřazení samotného varovného 

systému z činnosti. Při extremitě úhrnů srážek také mohou nastat pochybnosti o tom, 

zda je měření opravdu správné. V roce 1872 došlo v některých obcích k denním úhrnům 

přes 200 mm. Poté v podstatě nezbývá nic jiného než vysvětlit obyvatelstvu, že při 

přívalové povodni se musí co nejrychleji dostat z dosahu povodně. [11; 18; 37; 38] 

Povodeň z roku 1872 je na území České republiky unikátem, protože přívalová povodeň 

zasahuje menší vodní toky. Tato povodeň je také zatím jediná, která překonala na Vltavě 

v Praze průtok Q50 a zároveň nebyla způsobena několikadenními dešti. Byla způsobena 

extrémními přívalovými dešti, jejichž plošné rozsahy a intenzity nebyly dosud 

překonány. Tuto povodeň lze považovat za jakýsi vztyčený prst a varování, že taková 

událost se může znovu opakovat. Výše uvedené lze považovat za první vážný důkaz  

o ohroženosti města Beroun povodněmi. [11; 37; 38] 

Za další důkaz ohroženosti města Beroun lze považovat velikost a zastavěnost 

záplavového území ohroženého právě největší známou povodní z roku 1872, ve kterém 

se nyní nachází 1550 nemovitostí. Toto území znázorňuje obr. v příloze 5 a 20–23. 
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Nutno dodat, že většina těchto nemovitostí je obytná zástavba. V Berouně žije zhruba 

20 000 obyvatel. Pokud by v každé nemovitosti žili 3 obyvatelé, znamená to, že 

povodní je ohroženo 4650 obyvatel. [18; 24; 29; 38] 

Beroun je ohrožený povodněmi také z důvodu jeho polohy na soutoku řek Litavky  

a Berounky, jak znázorňuje obr. v příloze 6. Z odstavců výše lze vyvodit, že jde 

v podstatě o „trojité“ ohrožení povodněmi. Řeka Berounka je větší řeka s průměrným 

ročním průtokem 32,8 m3.s-1. Berounka začíná na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbúzy 

a Mže v západních Čechách. Pro Beroun to znamená ohrožení letní povodní 

z dlouhotrvajících srážek či smíšenou povodní. Řeka Litavka s průměrným ročním 

průtokem 2,64 m3.s-1 přitéká z pahorkaté oblasti Brd, což znamená riziko přívalové 

povodně. Riziko samozřejmě je i na Loděnici a dalších drobných tocích. Existence 

vodních nádrží na tocích protékající Berounem znamená riziko zvláštní povodně, jak 

uvádí tab. 5. [24] 

Ohrožení Berouna povodněmi je samozřejmě dáno také polohou nemovitostí. Mnoho 

nemovitostí se v současné době již nenachází, avšak bez současné protipovodňové 

ochrany se dříve nacházelo v záplavovém území povodně Q100, jak znázorňuje obr. 21. 

Toto je prostě špatné rozhodnutí předchozích generací, které se rozhodly v záplavovém 

území stavět. Nejvíce je toto patrné na levém břehu Berounky, tedy v městské části 

Závodí, kdy v podstatě od severního po jižní okraj města lemují řeku stavby, které byly 

dle obr. 21 ohroženy a v historii byly opravdu velmi výrazně zatopeny. Bezprostřední 

zatopení mnoha nemovitostí na levém břehu Berounky proběhlo dle zkušeností od stavu 

600 cm a průtoku 1000 m3.s-1 (Q20) na HP Berounka Beroun, kdy přetekl zemní val 

ulice Na Hrázi. I na pravém břehu Berounky je mnoho nemovitostí ohroženo, ale až při 

vyšších průtocích než Q20. Problém je i lokalita ostrov, na které se nachází řada objektů 

jako hotel, aquapark, tenisové kurty, fotbalový stadion, ale i obytné nemovitosti. Náhon 

na pravém břehu Berounky, který tento ostrov vytváří, znamená přiblížení vodního toku 

více k centru města. To v první řadě ovlivňuje hladinu spodní vody.  Tento náhon byl 

v minulosti využíván pro mlýny, kanalizačně apod. Všechna tato výše jmenovaná špatná 

rozhodnutí přechozích generací se představitelé města Beroun rozhodli po zkušenostech  

s povodněmi v rámci možností zmírnit tzv. projektem protipovodňové ochrany města. 

[18; 24; 25] 
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Z odstavců výše lze konstatovat, že město Beroun je značně ohroženo povodněmi 

z dlouhodobých srážek, přívalovými povodněmi i jinými typy povodní. Vyžaduje mít 

adekvátní systém ochrany před povodněmi, který zmírní průběh povodně a pomůže 

zabránit ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatelstva. 

6.2 Komparace systému povodňové ochrany města Beroun 

realizovaného v roce 2013 a současného stavu 

Obecně lze uvést, že město Beroun mělo při povodni v roce 2013 z protipovodňové 

ochrany k dispozici jen zemní val ulice Na Hrázi, protipovodňové pytle a bylo možné 

uzavřít kanalizaci, což zamezuje zpětnému vzdutí vody. K těmto opatřením se pak řadila 

ta standardní, jako zajištění předpovědní, hlásné a hlídkové služby, využití prostředků 

hospodářských opatření pro krizové stavy, humanitární pomoc a ochrana obyvatelstva, 

tedy varování, evakuace, nouzové ubytování apod. V rámci varování byl  

pro obyvatelstvo města Beroun určitým nadstandardem tzv. automatický vyrozumívací 

systém, který PO Beroun používá pro varování obyvatelstva ohroženého povodní. 

V podstatě by pro varování stačil základ, tedy jednotný systém varování a vyrozumívání 

doplněný o varování městskou policií pomocí amplionů. Další neobvyklou součástí pak 

byla hydraulicky zvednutelná lávka přes Berounku spojující lokality ostrov a městskou 

část Beroun-Závodí, jejíž výstavba byla z větší části financována z prostředků Evropské 

unie. Původní lávku zničila povodeň v roce 2002. [30] 

Systém povodňové ochrany se od roku 2013 radikálně změnil. Byl vybudován tzv. 

projekt protipovodňové ochrany, který je popsán v kap. 5.3 a 5.4. a je znázorněn  

na obr. 19 a 20. Skládá se ze soustavy zemních valů, železobetonových zdí, hliníkového 

hrazení, uzavření náhonu Berounky a čerpacích prací. Také je plánováno hrazení 

z protipovodňových pytlů a vaků jako doplněk k projektu k použití u nechráněných 

nemovitostí. Největší rozdíl je v tom, že by mělo být vytvořeno kompletně chráněné 

území před povodní o průtoku Q100, což na HP Berounka-Beroun odpovídá průtoku 

1560 m3.s-1 a vodnímu stavu 685 cm.  K tomuto stavu je připočítána rezerva 30 cm 

z důvodu vln. Zatím je však tato teze nepotvrzená, protože projekt ještě nebyl 

vyzkoušen reálnou povodní. Projekt jako celek není pasivní. Pasivní jsou pouze zemní 

valy a železobetonové zdi. Všechny další součásti jako např. instalace hliníkového 

hrazení vyžadují lidský faktor. Je tedy jasné, že na všechny tyto činnosti je potřeba 
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proškolený personál a všechna opatření musí být provedena správně, aby systém 

fungoval jako celek. [32; 34] 

V rámci varování a informování obyvatelstva o ohrožení povodní oproti povodním 

v roce 2013 je zřetelné, že v současném stavu je třeba dát důraz na varování 

nechráněných nemovitostí projektem protipovodňové ochrany. To lze realizovat 

městským rozhlasem, systémem AVS i osobním varováním MP Beroun nebo členy PK 

města Beroun. [30] 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí zpracovalo a do databáze AVS od roku 2013 

přibylo 27 nemovitostí. Je tedy zpracováno 618 z 1550 nemovitostí v oblasti ohrožené 

největší známou povodní. Je důležité zmínit, že PO Beroun v této věci postupoval podle 

ustanovení dle §71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kdy se pro stavby, které  

se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají 

povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s PO obce jejich vlastníci. PO 

Beroun v této věci obeslal všechny vlastníky v roce 2010. V současné době již není 

iniciativa pro nové obesílání. Otázkou je, zda tito zbývající vlastníci jsou neochotni  

se do systému začlenit nebo vyhodnotili, že v systému být nechtějí. Na druhou stranu je 

možné, že v těchto nemovitostech bydlí lidé, kteří si neuvědomují povodňové riziko  

a nejsou pamětníci povodně z roku 2002. [24] 

Při povodních v roce 2013 byla vypozorována empirická zkušenost, kdy při vyšších 

průtocích platí souvztažnost s rozdílem 200 cm mezi HP Berounka-Beroun  

a HP Berounka-lávka pro pěší. Tato zkušenost je velmi cenná pro rozhodování  

o zvednutí lávky přes Berounku i celkový přehled o situaci. [30] 

Za nejzajímavější změnu od roku 2013 lze považovat možnost uzavření náhonu 

Berounky. Tímto krokem bylo docíleno ochránění řady nemovitostí v lokalitě ostrov  

a bylo omezeno množství spodní vody na pravém břehu Berounky při povodni. Také 

čerpací práce při uzavření kanalizace byly v roce 2013 prováděny, ale změnily se. 

V současném stavu jsou přesně určena čerpací místa, jak uvádí obr. 19 a 20. tak, aby 

byla voda odváděna mimo chráněné území. [32; 34] 

K výrazné změně došlo také na HP, jejichž stav odečítá hlídková služba. V roce 2013 

byly nejzásadnější pro celkový přehled 3 HP, a to 2 HP na řece Berounce  
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a 1 HP na řece Litavce. Nyní se k těmto přidaly 3 HP umístěné v náhonu Berounky, 

které se používají zejména při jeho zahrazení k řízení čerpacích prací. [34] 

Hypotéza 1: Od povodní v roce 2013 došlo v systému povodňové ochrany a opatření 

města Beroun k úpravám. Hypotéza je potvrzena. 

Z tab. 15 a z textu pod tabulkou vyplývá, že došlo ke změně či přibylo 12 z celkem 24 

identifikovaných součástí a opatření systému povodňové ochrany města Beroun. Jedná 

se o opatření, která nebyla použita při povodních v období 1.6.2013–13.6.2013 nebo 

byla prováděna jinak.  

6.3 SWOT analýza současného systému povodňové ochrany města 

Beroun 

Ve SWOT analýze byly zhodnoceny zásadní součásti a opatření systému povodňové 

ochrany ve vztahu k ochraně životů, zdraví a majetku ve správním obvodu města 

Beroun. Identifikace jednotlivých kritérií SWOT analýzy je uvedena v kap. 5.5.  

a vyhodnocení v plném rozsahu pomocí párového rozhodování metodou Fullerova 

trojúhelníku je uvedeno v příloze 1–4. V rámci diskuze jsou uvedeny vždy  

3 nejvýznamnější kritéria z každé kriteriální složky, jak vyplývá z tab. 17–20. 

6.3.1 Silné stránky 

Celkem bylo identifikováno 15 silných stránek. 

Nejvýznamnější silnou stránkou s relativní silou 17 % je včasná evakuace včetně 

přesunu PK města Beroun na záložní pracoviště. Je třeba si uvědomit, že na evakuaci 

obyvatelstva je třeba brát největší zřetel. V podstatě je to jediné jisté opatření, které 

životy obyvatelstva v případě povodní ochrání. Základem je mít aktuální prognózu  

a v případě nepříznivé prognózy je nutné se zaměřit na evakuaci včasnou s důrazem  

na imobilní a nemohoucí osoby. Situace v Berouně je taková, že při nepříznivé 

prognóze je třeba nejprve nařídit evakuaci u nechráněných nemovitostí projektem 

protipovodňové ochrany. Specifická pak je evakuace ostrova, protože při instalaci všech 

hrazení budou všechny přístupové a příjezdové cesty odříznuty. PO Beroun musí jasně 

informovat obyvatelstvo na ostrově, že je nařízena evakuace včetně odklizení 

automobilů. Poté by následovala preventivní evakuace nemovitostí poblíž linie 

protipovodňové ochrany s důrazem právě na nemohoucí a imobilní osoby. V případě 
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prognózy vyšší jak Q100 je nasnadě evakuovat celé záplavové území nejvyšší známé 

povodně. Za silnou stránku lze rovněž považovat jasně naplánované přesunutí PK města 

Beroun na záložní pracoviště, na kterých jsou připraveny odpovídající podmínky. [24] 

Druhou nejvýznamnější silnou stránkou s relativní silou 16 % jsou zkušenosti  

PO Beroun z minulých povodní. Tyto zkušenosti jsou empiricky vypozorované jevy, 

které pomáhají získat přehled o situaci nebo ji předvídat. Týkají se zejména vodních 

stavů a průtoků a příslušné míry zaplavení. Je však nutné si uvědomit, že tyto 

zkušenosti jsou v současné době relativní, neboť nový projekt protipovodňové ochrany 

ještě nebyl vyzkoušen reálnou povodní. Panuje zde jistá míra nejistoty a v podstatě  

se „čeká“ na další povodeň.  

Třetí nejvýznamnější silnou stránkou s relativní silou 12 % je manuál provádění 

opatření projektu protipovodňové ochrany města. Tento manuál je součástí příloh 

Povodňového plánu města Beroun. Je to materiál, který lze v krátké době nastudovat  

a poskytne přehled o všech opatřeních, které projekt protipovodňové ochrany obsahuje. 

Klíčovým obsahem tohoto manuálu jsou 2 mapové podklady, popis jednotlivých 

opatření, příslušný vodní stav a průtok na HP Berounka-Beroun či Litavka-Beroun, 

hodnota Qx, provádějící subjekt, počet osob a odhadovaný čas realizace. Všechna 

opatření jsou v manuálu zanesena vzestupně podle narůstajícího průtoku. Velmi důležité 

bude tento manuál upravit podle zkušeností a poznatků z příští povodně.  

[24; 32; 34] 

6.3.2 Slabé stránky 

Celkem bylo identifikováno 13 slabých stránek. 

Nejvýznamnější slabou stránkou s relativní silou 24 % je existence nechráněných 

nemovitostí tzv. projektem protipovodňové ochrany města. Jedná se přibližně o 27 

nemovitostí. Tyto oblasti jsou patrné v přílohách 21–23. V neprospěch těchto 

nemovitostí bylo rozhodnuto, že se na ně projekt protipovodňové ochrany nebude 

vztahovat a zároveň se nacházejí v záplavovém území povodně Q100, což je staví  

do velmi zranitelné pozice. Také není známo, jak vlastníci těchto nemovitostí přistupují 

k povodňovému riziku (např. pojištění nemovitostí, individuální ochrana, vlastní 

povodňový plán). 
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Druhou nejvýznamnější slabou stránkou s relativní silou 18 % je zaplavení ulice 

Hostímská. V blízkosti železničního mostu se od stavu 524 cm na HP Berounka-Beroun 

začíná tato ulice zaplavovat přes polní cestu a průleh přiléhající ke komunikaci.  

Za velký problém lze považovat fakt, že toto zaplavování začíná už od průtoku  

Q10 a zároveň se jedná o důležitou komunikaci spojující město Beroun a meziměstskou 

dopravu po dálnici D5 s Rehabilitační nemocnicí Beroun. Velmi závažná situace by 

nastala v případě zaplavení komunikace pro složky IZS, které by pro příjezd 

k nemocnici a k okolním nemovitostem musely volit komplikovanou objízdnou trasu 

přes ulici Na Cibulce. Celkový čas zdržení lze odhadovat až na 10 minut. Zaplavení 

ulice Hostímská při povodni v roce 2002 je znázorněno v příloze 25, nicméně zde  

se už jedná o průtok zhruba Q500, tedy průtok, který je pro veškerá současná 

protipovodňová opatření nezvládnutelný. [30] 

Třetí nejvýznamnější slabou stránkou s relativní silou 16 % je skutečnost, že HP  

kat. B Loděnice-Loděnice není prognózní. To je slabá stránka pro PO Beroun, jelikož 

součástí správního obvodu města Beroun je i odlehlá městská část Beroun-Hostim, 

kterou vodní tok Loděnice protéká. Na celém tomto vodním toku neexistuje žádný 

prognózní HP. PO Beroun je tak odkázaný pouze na informace  

z HP Loděnice-Hostim od hlídkové služby. Tyto informace lze hodnotit jako 

nedostatečné, protože reflektují aktuální stav, nikoli prognózu. [24] 

6.3.3 Příležitosti 

Celkem bylo identifikováno 17 příležitostí. 

Nejvýznamnější příležitostí s relativní silou 16 % bylo vyhodnoceno zahrazení v ulici 

Hostímská, a to např. kombinací terénních úprav a umístěním vaků s pískem při 

povodni. Tímto krokem by se alespoň v určité míře zabránilo zaplavení ulice 

Hostímská, což je hodnoceno jako druhá nejvýznamnější hrozba. Je důležité, aby 

v budoucnosti byla komunikace v rámci projektu nového mostu přes Berounku 

upravena tak, aby byla chráněná alespoň před průtokem Q100. [30] 

Druhou nejvýznamnější příležitostí s relativní silou 16 % bylo vyhodnoceno upravení 

mechanismu spouštění horních branek do stavu, ve kterém nebude PO Beroun závislý 

na jiných subjektech.  Současný stav zahrazování horních branek je zbytečně technicky 



   110 

 

náročný, vyžaduje automobilový jeřáb, dopravu hradidel a také příslušníka HZS-lezce. 

V ideálním stavu by hradidla byla již natrvalo umístěna v profilech mostku. Spuštění 

hradidel horních branek by mohlo vyžadovat 2 pracovníky z technických služeb, kteří 

by pomocí vrátku a jednoduchého nářadí mohli hradidla spustit. [32] 

Třetí nejvýznamnější příležitostí s relativní silou 13 % byl vyhodnocen projekt 

individuální ochrany nemovitostí. Tento projekt by vyřešil nejvýznamnější slabou 

stránku, a to je existence přibližně 27 nemovitostí v záplavovém území Q100, které 

nejsou chráněny projektem protipovodňové ochrany města. Bylo by dobré, aby PO 

Beroun nabídl vlastníkům těchto nemovitostí nějakou iniciativu řešení. Není přesně 

známo, jak tito vlastníci přistupují k povodňovému riziku. Zda lidé, kteří zde bydlí jsou 

pamětníci minulých povodní, zda mají uzavřeno odpovídající pojištění, zda vědí, jak  

se chovat apod. Jakákoli forma individuální ochrany těchto nemovitostí by byla 

přínosem.  

6.3.4 Hrozby 

Celkem bylo identifikováno 14 hrozeb. 

Nejvýznamnější hrozbou byl vyhodnocen příchod povodně o průtoku vyššího,  

než je Q100. Toto je neoddiskutovatelný fakt. Všechna naplánovaná protipovodňová 

opatření systému povodňové ochrany chrání do průtoku Q100, což odpovídá stavu  

685 cm a průtoku 1560 m3.s-1 na HP Berounka-Beroun. Po překonání tohoto stavu je 

jediným účinným opatřením evakuace. Bohužel je historicky pravděpodobné, že někdy 

v budoucnu povodeň takového rozsahu Beroun zasáhne. [24] 

Druhou nejvýznamnější hrozbou s relativní silou 14 % byla vyhodnocena neschopnost 

zahradit horní branky pro uzavření náhonu Berounky. Uzavření náhonu Berounky lze 

považovat za esenciální opatření a pevnou součást projektu protipovodňové ochrany, 

protože voda je tak prakticky odkláněna dále od centra města a držena „v korytě“. 

V současném stavu se zahrazení horních branek provádí automobilovým jeřábem, který 

musí vyjet po nezpevněném nájezdu na mostek. Za ním musí na mostek vyjet nákladní 

vozidlo s naloženými dubovými deskami. Při deštivých podmínkách, které při povodni 

bývají, může skutečně dojít k neschopnosti přistavení automobilového jeřábu na mostek 

horních branek, odkud manipuluje s hradidly. Při nezahrazení horních branek by bylo 

významným způsobem narušeno chráněné území na pravém břehu Berounky. [34] 
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Třetí nejvýznamnější hrozbou s relativní silou 13 % byly vyhodnoceny možné zbytečné 

škody při evakuaci ostrova. Evakuace oblasti ostrova je specifická v tom, že zhruba 

polovina jeho území je nechráněné území, na němž se nachází Hotel Na Ostrově, 

Aquapark Tipsport Laguna, tenisové kurty, fotbalové hřiště a parkoviště. Při provedení 

všech opatření budou za stavu 590 cm (odpovídá Q20) zahrazeny všechny přístupové  

a příjezdové cesty. Je tedy extrémně důležité provést včas evakuaci všech objektů 

v nechráněném území ostrova a důkladnou kontrolu. Také musí být provedena 

bezpečnostní opatření ohledně čpavku a chloru v zimním stadionu a aquaparku. 

V krajním případě osoby hrazení překonají. Také je důležité apelovat na přeparkování 

automobilů. [34] 

6.3.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

V rámci interních kritérií vyhodnocení SWOT analýzy v tab. 16 lze vyvozovat 

následující závěry: 

• Silné stránky s výsledkem 3,63 převažují nad slabými stránkami s výsledkem  

-2,99. 

• Interní faktory s výsledkem 0,64 lze hodnotit jako uspokojivé, nikoli však dobré. 

• Je třeba se zaměřit na minimalizaci slabých stránek pomocí příležitostí. 

V rámci externích kritérií vyhodnocení SWOT analýzy v tab. 16 lze vyvozovat 

následující závěry:  

• Příležitosti s výsledkem 3,40 a hrozby s výsledkem -3,42 jsou v podstatě  

ve vyrovnané bilanci. 

• Externí faktory s výsledkem -0,02 lze hodnotit jako neuspokojivé. 

• Je třeba se zaměřit na potlačení nejvýznamnějších hrozeb s využitím 

příležitostí. 

Hypotéza 2: Systém povodňové ochrany a opatření města Beroun je dostatečný 

k ochraně životů, zdraví a majetku ve správním obvodu města Beroun. Hypotéza  

je potvrzena. 

Ze SWOT analýzy v kap. 6.3 a jejího vyhodnocení vyplývá, že systém povodňové 

ochrany a opatření je dostatečný k ochraně životů, zdraví a majetku ve správním 

obvodu města Beroun. Toto lze konstatovat, ale není to jednoznačné. Protipovodňová 
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opatření směřují k ochraně naprosté většiny nemovitostí, tedy k ochraně přibližně  

98 % z 1550 nemovitostí v oblasti ohrožené povodněmi před průtokem  

na úrovni Q100. Celkově je systém povodňové ochrany pečlivě naplánován a ověřován 

cvičeními. Členové PK Beroun mají četné zkušenosti s povodněmi a jsou si vědomi 

existence nechráněných nemovitostí. Při hrozbě povodně k nim budou směřovat 

maximální možnou pomoc varováním, prostřednictvím technických služeb, HZS  

či humanitárních organizací. Také PO Beroun dbá na včasné provedení evakuace, která 

je při ochraně před povodněmi nejzásadnější. Na druhou stranu je tu řada slabých 

stránek a hrozeb, které opravdu mohou znamenat ohrožení životů nebo zdraví. Jako 

nejjasnější příklad lze uvést zaplavení ulice Hostímská, což je komplikace pro složky 

IZS. Při využití navrhovaných příležitostí k potlačení hrozeb a minimalizaci slabých 

stránek by mohlo dojít k další optimalizaci. 
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7 ZÁVĚR 

Povodně jsou závažné mimořádné události, které v podmínkách České republiky mohou 

působit ohrožení životů a zdraví obyvatelstva. Materiální škody povodní mohou 

dosahovat desítek, ale i stovek miliard Kč. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení systému povodňové ochrany města Beroun, 

který je právě povodněmi ohrožený. Pro splnění tohoto cíle byla byly stanoveny dvě  

na sebe navazující hypotézy. V rámci první hypotézy bylo pracováno s informacemi  

o systému povodňové ochrany realizovaného v Berouně při poslední povodni velkého 

rozsahu a tohoto systému v současném stavu. Metodou komparace bylo zjištěno,  

že systém povodňové ochrany byl upraven a hypotéza byla potvrzena. V návaznosti  

na zkušenosti a povodňové škody představitelé města Beroun rozhodli, že je zapotřebí 

vybudovat adekvátní systém povodňové ochrany schopný čelit povodni velkého 

rozsahu. 

V rámci druhé hypotézy bylo dostupnými prostředky provedeno zhodnocení systému 

povodňové ochrany pomocí SWOT analýzy. Bylo zjištěno, že aktuální systém 

povodňové ochrany města Beroun je dostatečný k ochraně životů, zdraví a majetku  

ve správním obvodu města Beroun a hypotéza byla potvrzena. Nicméně tato teze je 

diskutabilní, protože zde stále existují identifikované hrozby a slabé stránky, se kterými 

je nutné v budoucnu pracovat. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

HP  Hlásný profil 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

OPIS IZS Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

MěÚ  Městský úřad 

MP  Městská policie 

MV  Ministerstvo vnitra 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

POVIS  Povodňový informační systém  

HZS  Hasičský záchranný sbor  

PK  Povodňová komise  

PO  Povodňový orgán 

PP  Povodňový plán 

SSHR  Správa státních hmotných rezerv 

TS  Technické služby  

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění 

ÚPZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
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ZaLP  Záchranné a likvidační práce  
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Příloha 1: SWOT analýza silných stránek systému povodňové ochrany města Beroun 

pomocí Fullerova trojúhelníku [24; 30; 32; 34] 

13 PŘÍLOHY 
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Příloha 2: SWOT analýza slabých stránek systému povodňové ochrany města Beroun 

pomocí Fullerova trojúhelníku [24; 30; 32; 34] 
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Příloha 3: SWOT analýza příležitostí systému povodňové ochrany města Beroun pomocí 

Fullerova trojúhelníku [24; 30; 32; 34] 
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Příloha 4: SWOT analýza hrozeb systému povodňové ochrany města Beroun pomocí 

Fullerova trojúhelníku [24; 30; 32; 34] 
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Příloha 5: Oblast ohrožená povodněmi v Berouně vymezená podle největší známé  

povodně z roku 1872 [25] 
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Příloha 6: Vodní toky ve správním obvodu města Beroun [21 – upraveno] 
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Příloha 7: Hlásný profil kat. A Berounka-Beroun 

[vlastní] 

 

Příloha 8: Hlásný profil kat C Berounka-lávka pro 

pěší [vlastní] 
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Příloha 9: Instalace hliníkového hrazení do prostupů ve 

zdech povodňové ochrany při cvičení [vlastní] 

Příloha 10: Nezahrazené horní branky pro uzavření 

náhonu Berounky (otevřen pouze profil nejvíce vpravo, 

pohled z nechráněného území) [vlastní] 
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Příloha 11: Nezahrazené horní branky pro uzavření náhonu 

Berounky (pohled směrem z chráněného území) [vlastní] 

Příloha 12: Nezahrazené dolní branky pro zahrazení náhonu Berounky 

(pohled směrem z chráněného území [vlastní] 
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Příloha 13: Nezahrazené dolní branky pro zahrazení náhonu 

Berounky (pohled směrem z nechráněného území) [vlastní] 

Příloha 14: Protipovodňové zdi v ulici Na Hrázi 

s vyznačením hladiny povodně na úrovni Q100 (pohled 

směrem z chráněného území) [vlastní] 
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Příloha 15: Betonové koryto Litavky zvýšené  

o protipovodňovou zeď [vlastní] 

Příloha 16: Zemní val v ulici Na Hrázi [35] 
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Příloha 17: Uzavřený hradidlový uzávěr dešťové kanalizace 

(čerpací místo 4 na obr. 20) [vlastní] 

Příloha 18: Hrazení zimního stadionu v Berouně při povodních v roce 2013 [30] 
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Příloha 19: Schéma souvztažnosti vodočetných latí umístěných v náhonu Berounky 

[34] 
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Příloha 20: Povodňový model v Berouně při průtoku odpovídající Q100 na HP  

Berounka-Beroun (severní část města) [36] 
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Příloha 21: Povodňový model v Berouně při průtoku odpovídající Q100 na HP  

Berounka-Beroun a HP Litavka-Beroun (centrum města) [36] 
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Příloha 22: Povodňový model v Berouně při průtoku odpovídající Q100 na HP Berounka-

Beroun a Litavka-Beroun (jižní část města) [36] 
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Příloha 23: Povodňový model v městské části Beroun-Hostim odpovídající průtoku Q100 na 

HP Loděnice-Hostim [36] 
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Příloha 24: Povodňový plán vlastníků nemovitostí a pozemků – část pro 

vyrozumívání [25] 
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Příloha 25: Zaplavení ulice Hostímská při povodni v roce 2002 [21] 


