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Abstrakt 

Obsahem této diplomové práce je problematika povodní, které představují 

pro Českou republiku jedno z největších ohrožení přírodní katastrofou. Práce je 

zaměřena na analýzu povodní v roce 2013 na toku Výrovky a na území MAS 

Podlipansko a zhodnocení situace a připravenosti obcí 5 let po této povodni. 

Práce navazuje na bakalářskou práci, vypracovanou v roce 2017, která se 

zabývala povodní na území města Pečky a ve které byla navržena opatření 

k zabránění dalších povodní.   

V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy a 

definována příslušná legislativa a dokumenty, které se k problematice povodní 

vztahují. Další část této práce se zabývá shrnutím informací o řešené lokalitě a o 

toku Výrovky, které jsou důležité pro analýzu průběhu povodně a pro 

zhodnocení stávajících a návrh nových opatření k zabránění povodní nebo 

zmírnění jejich následků.   

V praktické části jsou vymezeny cíle a hypotézy, je zde analyzován průběh 

povodní v červnu 2013 na toku Výrovky a území MAS Podlipansko a 

vyhodnocení místního šetření, včetně získaných informací. Jsou zde zahrnuta 

dosavadní i probíhající opatření, známá v době vypracování této diplomové 

práce.  

V závěru této diplomové práce jsou shrnuty všechny získané poznatky a 

opatření, vedoucí ke zmírnění následků povodní v obcích na území MAS 

Podlipansko a toku Výrovky.   
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štáb; povodňová komise. 

  



 

Abstract 

This master’s thesis concentrates on issues related to floods, which pose one 

of the greatest threats of natural disasters to the Czech Republic. The thesis 

focuses on analysing the floods of 2013 on the Výrovka stream and in the 

territory of LAG Podlipansko, and on evaluating the situation and 

preparedness of the municipalities five years after the floods. The thesis follows 

up on a bachelor’s thesis written in 2017, which dealt with floods in the territory 

of the town of Pečky and which proposed measures to prevent further floods.  

The theoretical part of the master’s thesis explains the basic terms and 

defines applicable legislation and documents that relate to flood issues. Another 

part of this thesis provides a summary of information on the location under 

consideration and on the Výrovka stream that is significant for analysing the 

course of the floods and for evaluating existing measures and proposing new 

measures to prevent floods or mitigate their effects.  

The practical part defines objectives and hypotheses, and analyses the course 

of the floods in June 2013 on the Výrovka stream and in the territory of LAG 

Podlipansko and the evaluation of a local inquiry, including information 

obtained. It includes both existing and ongoing measures known at the time of 

writing this master’s thesis.  

The conclusion of this master’s thesis summarises all the information 

obtained and measures leading to the mitigation of the effects of floods in the 

municipalities in the territory of LAG Podlipansko and on the Výrovka stream.   
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1 ÚVOD 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zabývat problematikou povodní na 

toku Výrovky a území MAS Podlipansko. Na území MAS Podlipansko a 

v blízkosti toku Výrovky, konkrétně v Pečkách, od narození bydlím a již 25 let 

zde působím u jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“), 

v současné době jako velitel jednotky. V minulosti jsem 16 let pracoval jako 

zaměstnanec města Pečky, na pozici investičního technika města a člena 

krizového štábu, jehož členem jsem doposud. V MAS Podlipansko působím od 

jejího založení až do současnosti. Povodně v roce 2013 na toku Výrovky jsem 

zažil a v té době jsem působil jako zástupce velitele JSDH Pečky. Při povodních 

jsem společně se svou jednotkou zasahoval v několika obcích, postižených 

povodní. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro téma „Analýza povodňové 

situace na toku Výrovky a území MAS Podlipansko 5 let po povodni v roce 

2013“. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Za poslední roky se v České republice vyskytují dva typy povodní. Jedná  

se o typické povodně, které jsou zapříčiněné regionálními dešti, a povodně generované 

přívalovými srážkami, které jsou v poslední době velmi časté. Dle odborníků  

se s druhým typem povodní budeme setkávat v následujících letech častěji. A proto je 

kladen důraz na prevenci a připravenost (Mareš et al., 2013).  

V současné době se pracuje i na řešení povodní, které jsou vyvolány přívalovými 

srážkami, což je složitější, protože nevíme, kterou část území státu přívalové srážky 

zasáhnou. V této situaci bylo nalezeno řešení definováním tzv. kritických míst. 

Povodním nelze zabránit, ale je možné eliminovat jejich dopady. Pro úspěšné zdolání 

této živelné pohromy je zásadní poučit se z minulých zkušeností a chyb. Mít povodňový 

management na vysoké odborné úrovni a schopnost povodňových a krizových orgánů 

vyrovnat se s konkrétní povodňovou situací (Mareš et al., 2013).  

Ze zkušeností a na základě prožitých katastrofických povodní bylo přistoupeno 

k systémovému řešení povodňového nebezpečí. Sjednotily a provázaly se jednotlivé 

kroky, jako např. vyjádření míry nebezpečí, kalkulace možných dopadů, objektivizace 

kritérií pro výběr cílů protipovodňové ochrany apod. V roce 2007 byla vydána tzv. 

povodňová směrnice, která zavazuje členské státy Evropské unie, aby na svém území 

vyhodnotily povodňové nebezpečí a riziko ve formě mapového vyjádření. Do roku 2015 

by měly být dotvořeny plány pro zvládání povodňových rizik. Dle evropských 

požadavků byly v České republice zpracovány specializované mapy zobrazující 

povodňové nebezpečí a míru rizika pro určité území pro téměř 3000 km úseku 

významných vodních toků (Mareš et al., 2013).  

V současné době se obce potýkají, více než s problémem povodní, 

s problémem sucha. Úhrny dešťových srážek od roku 2013 postupně klesají a 

vlivem této skutečnosti významně klesá i hladina spodní vody. Srážkové úhrny 
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v začátcích kalendářního roku a v jarních měsících postupně slábnou a letní 

deště jsou většinou koncentrovány do letních bouřek, doprovázených 

přívalovými dešti, které jsou velmi intenzivní, avšak v krátkém čase se srážková 

voda nestihne vsáknout do půdy a rychle z krajiny odteče.  

Od roku 2013 nebylo na toku Výrovky zjištěno žádné výrazné zvýšení 

hladiny na toku, které by z normálního stavu zvýšilo stupeň povodňové 

aktivity. Naopak se hladina a průtok po většinu roku drží těsně nad hodnotou 

14 cm, která je na tomto toku považována za hranici sucha.   
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem teoretické části diplomové práce je definovat legislativu, základní 

pojmy, území, vodní tok a dokumenty, které se vztahují k problematice povodní 

nejen na toku Výrovky a území MAS Podlipansko. Provést ucelený náhled na 

problematiku povodní, na toku Výrovky a území MAS Podlipansko, se 

zaměřením na situaci 5 let po povodni a na již provedená nebo připravovaná 

opatření k jejich zabránění v budoucnu.  

V praktické části je hlavním cílem zhodnotit dosavadní provedená 

protipovodňová opatření a navrhnout další, která zabrání opakování ohrožení 

obyvatel na toku Výrovky a území MAS Podlipansko a jejich nemovitostí. Tím 

dojde k potvrzení hypotézy, že obce na toku Výrovky a území MAS 

Podlipansko se po povodni v roce 2013, zabývají preventivními opatřeními ke 

zmírnění následků povodní. Výstupy praktické části budou poté předány 

starostům obcí na řešeném území a MAS Podlipansko, pro jejich další využití 

v oblasti řešení povodní.  

Cíle práce:  

 Analyzovat průběh povodní na toku Výrovky a území MAS 

Podlipansko v roce 2013; 

 přinést ucelený náhled na problematiku povodní; 

 zhodnotit dosavadní provedená a navrhnout další opatření 

k zabránění a zmírnění následků povodní; 
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3.2  Stanovené hypotézy 

V diplomové práci jsem stanovil následující hypotézy: 

HYPOTÉZA 1: Předpokládám, že obce na toku Výrovky, zasažené povodní 

v roce 2013, provedly nebo provádějí opatření ke zmírnění následků povodní.  

HYPOTÉZA 2: Předpokládám, že k nejmenším škodám při povodni došlo 

v části toku, kde byla v minulosti provedena úprava koryta.  
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4 METODIKA 

4.1 Popis výzkumného šetření 

Pro potřeby této diplomové práce jsem zvolil metodu výzkumného šetření 

pomocí rozboru dostupných podkladů a záznamů z průběhu povodně a 

následným místním šetřením v obcích na toku Výrovky. Místní šetření jsou 

zaměřena na opatření, provedená od povodně v roce 2013, do současnosti. 

Důležitým zdrojem informací jsou strukturované rozhovory se starosty obcí. 

Pro účely sjednocení sdělených informací jsem stanovil 2 okruhy otázek. První 

okruh se týká připravenosti na povodně před rokem 2013, druhý se týká 

provedených opatření od roku 2013 do současnosti.  

Otázky týkající se situace před povodní v roce 2013 

 Zasáhla Vaši obec povodeň v roce 2013?    

 Byla ve Vaší obci před povodní v roce 2013 realizována nějaká 

protipovodňová opatření?  

 Měla před povodní v roce 2013 Vaše obec zpracován povodňový plán?   

 Jaké území obce zasáhla povodeň v roce 2013?  

 Jaký byl počet zasažených budov?   

 Jak dlouho trvalo odstraňování škod?  

Otázky týkající se současné situace a provedených opatření po povodni 

 Byla po povodni (po roce 2013) až doposud provedena nějaká 

protipovodňová opatření?  

 Byly při realizaci opatření využity nějaké dotační programy?  

 Plánujete nebo připravujete nějaká další opatření? 

 Má obec vypracovaný povodňový plán?   
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 Má obec ustanoven krizový štáb?   

 Byli jste po svém nástupu do funkce proškoleni v oblasti krizového 

řízení nebo ochrany před povodněmi? (školení pořádané ORP nebo 

jiné) 

 Je něco, co byste uvítali v oblasti ochran před povodněmi nebo chtěli 

sdělit?  

 Je ve Vaší obci zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů?  

V některých případech, jsem byl z důvodu časové zaneprázdněnosti starostů, 

nucen zvolit metodu získání informací telefonickou nebo elektronickou formou. 

Tato skutečnost však nijak nenarušila, ani nezkreslila poskytnuté informace. 

Některé obce však i přes tyto možnosti neprojevily zájem na této diplomové 

práci spolupracovat. Dalším důležitým zdrojem informací byla spolupráce 

s kanceláří MAS Podlipansko, jejíž pracovnice mi poskytly další cenné 

informace o řešeném území a o společném projektu obcí na toku Výrovky, 

v oblasti protipovodňových opatření. Posledním zdrojem informací je i mé 

přímé zapojení při řešení této MU v roce 2013, v té době jako zástupce velitele 

JSDH Pečky, velitele družstva č. 2 a zároveň i jako pracovníka MěÚ Pečky, ve 

funkci investičního technika města.  

 

4.2 Popis zpravování získaných informací 

Původně zamýšlené vypracování SWOT analýzy ze získaných informací se 

v průběhu získávání informací a provádění místních šetření ukázalo jako 

přinejmenším problematické. Z tohoto důvodu provedu zhodnocení těchto dat 

slovně a k vyhodnocení získaných dat využiji metodu evaluace a komparace 

získaných dat od jednotlivých obcí.  
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Evaluace je systematické hodnocení užitné hodnoty či podstaty určitého 

objektu. 

Komparace je porovnání výsledků místního šetření a získaných dat od 

jednotlivých obcí a jimi provedených opatření.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1  Teoretická část 

5.1.1 Definice základních pojmů 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, důležité pro pochopení 

diplomové práce, které souvisí s povodněmi a návrhem opatření k jejich 

zabránění.  

Povodeň 

Povodněmi se 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 rozumíme i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z 

určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových 

vod (zákon č. 254/2001 Sb. § 64).  

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí 

odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně 

povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí 

povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace 

uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové 

aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 

úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu 

příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase 

byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad 

(zákon č. 254/2001 Sb. § 64 odst. 2).  
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Mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů, 

podpořených dalšími okolnostmi (rychlé tání sněhu, zmrzlá půda, nepropustný povrch 

nebo nasáklá půda, hromadění ledových ker, nedostatečnost kanalizačního systému, 

nadbytek zpevněných ploch, náhlé uvolnění překážky ve vodním toku) zvětší průtok a 

zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.  

 

Dělení povodní podle vzniku:  

 Přirozené povodně; 

 zvláštní povodně. 

Dělení povodní podle rychlosti nárůstu nebezpečí: 

 Náhlé (bleskové) povodně; 

 Povodně s pozvolným průběhem. 

Stupně povodňové aktivity 

Stupeň povodňové aktivity (dále jen „SPA“) je číselné označení situace z 

hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku povodní. V současné době 

definuje vodní zákon č. 254/2001 Sb. tři možné stupně povodňové aktivity. 

1. SPA - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li 

příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu 

toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a 

hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních 

hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při 

zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 
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2. SPA - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v 

povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové 

orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti 

prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu 

povodně podle povodňového plánu. 

3. SPA - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení 

životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických 

hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se 

zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

 

Obec  

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce (zákon č. 128/2000 Sb. §1). 

Město 

Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví 

předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády (zákon č. 128/2000 Sb. §3, odst. 1). 

Povodňové orgány obcí 

(1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich 

územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost 

zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy 
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komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které 

jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. 

 (2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s 

rozšířenou působností. 

 (3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení 

úkolů při ochraně před povodněmi 

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) 

pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh 

povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce, 

 b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku 

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

 c) provádějí povodňové prohlídky, 

 d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a 

zabezpečení náhradních funkcí v území, 

 e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 

 f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím 

jednotného systému varování, 

 g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a 

povodňový orgán obce s rozšířenou působností, 

 h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

 i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických 

osob osobní a věcnou pomoc, 

 j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných 

občanů, zajišťují další záchranné práce, 
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 k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují 

náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

 l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují 

účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s 

rozšířenou působností, 

 m) vedou záznamy v povodňové knize. (zákon č. 254/2001 Sb. § 78) 

 

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností 

(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s 

rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců 

obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a 

právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při 

ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s 

rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena 

komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému 

orgánu kraje. 

 (2) Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech 

v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi 

 a) potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí 

s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností, 

 b) zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a 

předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku, 

 c) organizují provádění povodňových prohlídek, 

 d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 
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 e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a 

účastníků ochrany před povodněmi, 

 f) ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z 

hlediska povodňové ochrany, 

 g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s 

rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány 

sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český 

hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky, 

h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v 

případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou 

pomoc, 

i) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 

j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami 

integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační 

středisko Hasičského záchranného sboru České republiky, 

k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po 

dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec 

schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s 

rozšířenou působností, 

l) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické 

a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené 

funkce v území, 

m) soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost 

provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni, 

n) vedou záznamy v povodňové knize. (zákon č. 254/2001 Sb. § 79) 



26 

 

Povodňová opatření 

(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při 

nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. 

 (2) Přípravná opatření jsou 

 a) stanovení záplavových území, 

 b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, 

 c) povodňové plány, 

 d) povodňové prohlídky, 

 e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby, 

 f) organizační a technická příprava,  

g) vytváření hmotných povodňových rezerv, 

 h) příprava účastníků povodňové ochrany. 

 (3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou 

 a) činnost předpovědní povodňové služby, 

 b) činnost hlásné povodňové služby, 

 c) varování při nebezpečí povodně, 

 d) zřízení a činnost hlídkové služby, 

 e) vyklizení záplavových území, 

 f) řízené ovlivňování odtokových poměrů, 

 g) povodňové zabezpečovací práce, 

 h) povodňové záchranné práce, 

 i) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. 

 (4) Opatření po povodni jsou 
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a) evidenční a dokumentační práce,  

b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,  

c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni. 

 (5) Povodňová opatření podle odstavců 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy 

staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice 

vyvolané povodněmi. (zákon č. 254/2001 Sb. § 65) 

 

Krizové řízení  

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na 

analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci  

a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich 

řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb. § 2, písm. a).  

Krizový štáb ORP  

Krizový štáb ORP je pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací. 

Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou 

působností, který jmenuje členy krizového štábu obce s rozšířenou působností (240/2000 

Sb. § 24b).   

Krizová situace 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav 

(240/2000 Sb. § 2, písm. b).  
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Mimořádná událost  

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (239/2000 Sb. § 

2, písm. b). 

Záchranné práce 

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení jejich příčin (239/2000 

Sb. § 2, písm. d).  

Likvidační práce 

Likvidačními pracemi se rozumí činnosti k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí (239/2000 Sb. § 2, písm. c). 

 

5.1.2 Základní legislativa a dokumenty 

V této kapitole jsou uvedeny základní dokumenty a legislativa, vztahující se 

v problematice této práce. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  

Zákon pojednává o obcích a obecním zřízení. Je základním předpisem pro 

fungování města a obcí v České republice. Stanoví jejich práva a povinnosti, 

stejně tak i práva a povinnosti jejich zástupců a orgánů. Vymezuje jejich územní 

působnost.  
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen 

"krizové stavy") (239/2000 Sb. §1). 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany 

České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení a při ochraně 

kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností. Dále 

zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje určování a ochranu 

evropské kritické infrastruktury. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v 

souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též 
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přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních 

ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Dále 

zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, 

jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo 

souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, 

bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, 

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky, Doc. Ing. Josef Janošec, CSc.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

představuje klíčový dokument popisující systém ochrany obyvatelstva. 

Formuluje základní principy ochrany obyvatelstva a definuje její významné 

oblasti a nástroje, prostřednictvím kterých je prakticky realizována. 

Připravenost systému čelit současným i předvídatelným bezpečnostním 

hrozbám a s nimi spojeným mimořádným událostem a krizovým situacím už si 

dále nevystačí s „pouhým“ nasazením sil a prostředků bezpečnostních složek 

státu. Je potřeba hledat nové cesty, nástroje a postupy spočívající zejména v 

efektivním zapojení všech subjektů, které jsou schopny tomuto systému 

napomoci. 

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu, 

metodický list číslo: 1 Ob (Činnost jednotek při povodních) Ministerstvo 

vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Metodický list upravuje činnost jednotek, které provádějí povodňové 

zabezpečovací práce, záchranné povodňové práce a likvidaci následků povodně 

v obci.  



31 

 

5.1.3 MAS Podlipansko 

5.1.3.1 Základní informace o MAS Podlipansko 

V září 2005 založilo 23 zakladatelů (neziskových organizací, obcí, svazků 

obcí a podnikatelů) neziskovou organizaci. Vlastní vznik MAS Podlipansko je 

však oficiálně datován až zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu O, vložky 408, a to usnesením 

soudu ze dne 19. prosince 2005 čj. F 144610/2005. 

Zakladatelé: 

 Sportovní klub Kostelec nad Černými lesy 

 Občanské sdružení Asanace 

 Sportovní střelecký klub 

 Sbor dobrovolných hasičů v Pečkách 

 Zemědělské družstvo Podlipan Vitice 

 Dej Bůh štěstí, s.r.o. 

 Jan Holub 

 Salima družstvo Velim 

 Ing. Zdeněk Pánek 

 Ing. Markéta Pošíková 

 Ing. Jana Havelková 

 RNDr. Ivana Kašparová 

 Ing. Jiří Kubeček 

 Ing. Milan Bena, CSc 

 Ing. Zdena Richterová 

 Dobrovolný svazek obcí Pečecký region 

 Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko 

 Základní škola Plaňany, okres Kolín 

 Svazek obcí mikroregionu Pod Chlumem 
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 Obec Vitice 

 Obec Třebovle 

 Město Kostelec nad Černými lesy 

 Město Kouřim 

MAS Podlipansko představuje skupinu lidí, kteří chtějí pomalu, ale jistě, po 

jednotlivých krocích, projektech, akcích zlepšovat život v celém regionu. 

Hlavním důvodem vzniku bylo hledání společných řešení problémů v regionu 

a zlepšování prostředí pro život v místě, kde se cítí doma. Tato činnost je 

financována z dotačních prostředků evropských i národních, ale i z vlastní 

doplňkové činnosti MAS. 

Cílem, úkolem a snahou MAS Podlipansko je díky znalosti místního 

prostředí: 

 vytvářet síť kontaktů, 

  propojovat společné zájmy, ale i problémy tak, aby řešení a spolupráce 

byly co nejefektivnější, 

 zajišťovat výměnu zkušeností mezi obcemi, neziskovými organizacemi a 

podnikateli navzájem, 

 pomáhat s dotačním poradenstvím (jak a kde žádat), 

 pomáhat s projektovým poradenstvím, 

 informovat o dění v regionu, 

 propagovat region a napojovat ho na subjekty mimo něj (v rámci Stč. 

kraje a celé ČR). 
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5.1.3.2 Územní působnost MAS Podlipansko, o.p.s. 

Místní akční skupina zahrnovala k 31. 12. 2018 celkem 55 obcí s počtem 

obyvatel 58.714 a celkovou výměrou 485,30 km2. Hustota obyvatel v MAS 

Podlipansko činí 118/km2, což je pod průměrem ČR (134/km2). Region MAS 

Podlipansko se rozkládá ve Středočeském kraji v částech okresů Kolín, 

Nymburk a Praha-východ. Jde o typickou venkovskou oblast, odedávna bohatě 

zemědělsky využívanou. Krajina je v severní části charakterizována širokými 

lány s minimem lesů a naopak v jižní části rozsáhlými lesními porosty, které 

jsou tradiční rekreační oblastí Prahy.  

Sjednocujícím tématem je kvalita života se zvláštním důrazem na vzdělávání, 

na pracovní uplatnění a pro zvýšení kvality života vůbec. Největším sídlem 

MAS Podlipansko je město Nymburk s 15.063 obyvateli. Největším sídlem a 

přirozeným centrem Pečeckého regionu jsou Pečky s téměř 4.769 obyvateli. Na 

Kouřimsku jsou pouze 3 obce s více než 1000 obyvateli (Kouřim, Zásmuky a 

nově Vitice). Z původních zakladatelů má ještě město Kostelec nad Černými 

lesy více než 3.700 obyvatel a je přirozeným centrem západní části regionu. 

Od roku 2009 realizovala MAS Podlipansko mimo jiné Strategický plán 

Leader s názvem „Cesty k lidem“ financováno z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, 

v rámci kterého funguje jako malá grantová agentura. MAS přijala 98 

projektových žádostí a k realizaci v regionu doporučila 66 žádostí téměř za 30 

mil. Kč. Průměrná dotace je 400 tis. Kč na jeden projekt. 

MAS Podlipansko se věnuje i propagaci regionu a cestovnímu ruchu, 

například právě realizovaným projektem „Podlipansko všemi smysly – turisté 

vítáni“, který byl financován z Regionálního operačního programu Střední 

Čechy. Dalším realizovaným projektem, který má podpořit místní je 
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„Venkovská tržnice“. Projekt, který vytvořil elektronickou volně přístupnou 

databázi místních řemeslníků. Vytištěný katalog místních podnikatelů dostal 

k dispozici každá domácnost v regionu. 

MAS Podlipansko je koordinátorem regionální značky „POLABÍ – regionální 

produkt“. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky a 

malé nebo střední firmy), kteří v celém Polabí včetně Podlipanska produkují 

místní, tradiční výrobky a to v souladu se zájmy ochrany přírody a udržitelným 

rozvojem. Značka garantuje vysokou kvalitu produktů a přímou návaznost na 

dané území. 

V blízké budoucnosti bude MAS Podlipansko realizovat nové projekty 

v oblasti životního prostředí a sociálních služeb, snaží se také o podporu a 

rozvoj dobrovolnictví. 

Zdroj: Výroční zpráva MAS Podlipansko o.p.s., dostupné z https://podlipansko.cz/vyrocni-zpravy 

 

5.1.3.3 Činnost MAS Podlipansko v době povodní v roce 

2013 

V průběhu povodní přerušila kancelář MAS Podlipansko svou standardní 

činnost a okamžitě začala působit jako informační středisko na podporu 

starostů postižených obcí a vzhledem k výborné znalosti regionu pomáhala 

zajistit vše potřebné, včetně cenných informací o průběhu povodně, protože 

informovanost starostů postižených obcí byla standardními informačními 

kanály na velmi špatné úrovni.  

 Velký dík jim jistě patří za to, že po skončení povodní v této činnosti 

pokračuje a i díky jejich podpoře byla na tento projekt podána žádost o dotaci z 

Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory: 1.4.3 Podpora 
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preventivních protipovodňových opatření. Projekt byl zaregistrován pod číslem 

CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002294 a v současné době je již řádně ukončen.  

 

5.1.4 Výrovka 

5.1.4.1 Tok Výrovky 

Výrovka pramení asi 4 km jižně od Uhlířských Janovic u obce Kocháno v 

nadmořské výšce 487 m. Někdy je též nazývána jako Kouřimka, podle města 

Kouřim, kterým protéká a na horní části toku, též jako Vavřinecký potok, podle 

obce Vavřinec, kterou nejen že protéká, ale protéká též Vavřineckým rybníkem, 

který je v současné době největším rybníkem na jejím toku.  

Délka toku Výrovky je 60,3 km. 

Ústí zleva do Labe pod obcí Písty v nadmořské výšce 178 m. 

Plocha území, kterou řeka odvodňuje     544,2 km2. 

Průměrný průtok na soutoku s Labem       1,6 m3/s. 

  

Největší přítoky:  

 Střebovka (levostranný v Kouřimi); 

 Bečvárka (pravostranný nad Plaňany); 

 Blinka (pravostranný v Plaňanech); 

 Šembera (levostranný ve Zvěřínku). 

(Ing. Zlata Šámalová, 25. březen 2010) 
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http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/(X(1)A(IJ3gPOAA0wEkAAAA

ODhiN2MyMzYtOTgyYy00ZDhhLWJmN2UtNTA3NWJhZmRlMDlhRuUM

nBiHHh2j95EVHFu6bFIbmfU1))/cs/obsah/vyrovka_961.html?AspxAutoDete

ctCookieSupport=1 

 

5.1.4.2 Obce na toku Výrovky a území MAS Podlipansko 

Od soutoku s Labem v katastrálním území obce Písty, se jedná o 21 obcí, 

jejichž územím Výrovka protéká. Proti proudu toku jsou to obce Písty, 

Zvěřínek, Kostelní Lhota, Vrbová Lhota, Pečky, Ratenice, Dobřichov, Radim, 

Chotutice, Vrbčany, Plaňany, Žabonosy, Zalešany, Miškovice, Klášterní Skalice, 

Kouřim, Toušice, Mlékovice, Doubravčany, Barchovice, Vavřinec. 

 

  
5.1.4.3 Historické povodně v povodí Výrovky  

Za Radimí vstupuje Výrovka do polabské nížiny, kde v minulosti, spolu se 

svým největším přítokem Šemberou, divoce meandrovala a při zvýšených 

průtocích škodila na okolních úrodných pozemcích. Nebylo výjimkou, že voda 

po měsíce stála na polích. V historických pramenech jsou zmiňovány nejhorší 

povodně na dolním toku Výrovky v červnu 1750, v prosinci 1769, na jaře 1771, 

roku 1777, v červnu 1783, v červnu 1804, v červnu 1824, červenci 1829, v květnu 

1844, v červnu 1845, v únoru 1862, v červnu 1879, v srpnu 1800, v srpnu 1882, v 

červnu 1883, v srpnu 1888 a v roce 1946 vzdutou labskou vodou. 

O povodni v roce 1888, se v národní knihovně dochoval článek z deníku 

Národní politika z 5.8.1888, ve kterém je uveřejněna krátká zpráva: „Z Peček se 

dovídáme, že následkem prudkého deště, který trval v pátek od půlnoci až do poledne, 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/(X(1)A(IJ3gPOAA0wEkAAAAODhiN2MyMzYtOTgyYy00ZDhhLWJmN2UtNTA3NWJhZmRlMDlhRuUMnBiHHh2j95EVHFu6bFIbmfU1))/cs/obsah/vyrovka_961.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/(X(1)A(IJ3gPOAA0wEkAAAAODhiN2MyMzYtOTgyYy00ZDhhLWJmN2UtNTA3NWJhZmRlMDlhRuUMnBiHHh2j95EVHFu6bFIbmfU1))/cs/obsah/vyrovka_961.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/(X(1)A(IJ3gPOAA0wEkAAAAODhiN2MyMzYtOTgyYy00ZDhhLWJmN2UtNTA3NWJhZmRlMDlhRuUMnBiHHh2j95EVHFu6bFIbmfU1))/cs/obsah/vyrovka_961.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/(X(1)A(IJ3gPOAA0wEkAAAAODhiN2MyMzYtOTgyYy00ZDhhLWJmN2UtNTA3NWJhZmRlMDlhRuUMnBiHHh2j95EVHFu6bFIbmfU1))/cs/obsah/vyrovka_961.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Kouřimka vystoupila z břehů a dosáhla výše, již tam dosud nikdo nepamatuje. Potok 

tento zaplavil všecky pozemky, ležící při březích jeho až k ústí potoka do Labe u 

Nymburka. Jmenovitě jsou to pozemky obcí Kouřim, Klášterní Skalice, Žabonosy, 

Plaňany, Vrbčany, Radim, Dobřichov, Pečky, Ratenice, Kostelní Lhota, Vrbová Lhota, 

Hořátev, Píště, Chvalovy a Milčice. V této krajině byla letos naděje na velmi krásnou 

úrodu a naděje tato je nyní zmařena. Silnice utrpěly taktéž veliká poškození a doprava 

na místní dráze Pečky  - Zásmuky byla zastavena, jelikož byla trať mezi Chotuticemi, 

Vrbčany a Plaňany poškozena. V Kouřimi, Chotuticích a Pečkách bylo mnoho domů 

zaplaveno, tak že lidé musili příbytky své opustiti a ve výše položených domech útulku 

hledati.“ 

 

5.1.4.4 Úprava koryta Výrovky 

Koncem 19. století bylo založeno „Vodní družstvo pro úpravu Výrovky a 

přítoků“, které v letech 1885 - 1906 za vydatné podpory státu a země České 

provedlo úpravu koryta Výrovky od ústí do Labe u Píst po Radim v délce 16 

km, koryta Šembery od ústí do Výrovky ve Zvěřínku po Klučov v délce 11 km a 

koryta Milčického potoka (přítok Šembery u Sadské) v délce 4,9 km. Kromě 

těchto úprav bylo celé území zmeliorováno, bylo zřízeno 25 km hlavních 

odvodňovacích příkopů a 85 km vedlejších odpadů. Na svou dobu to bylo 

opravdu rozsáhlé dílo a jedno z prvních svého druhu v Polabí. 
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5.1.4.5 Rybniční soustava v povodí Výrovky 

Většina rybníků této soustavy byla založena v původně močálovité krajině v 

povodí horní a střední části toku na přelomu 15. a 16. století. V době největšího 

rozmachu rybníkářství u nás měla celkem kolem 130 rybníků různé velikosti. 

Na vlastní Výrovce bylo 11 rybníků, z nichž většina je dodnes zachována. 

Nejstarším a největším je rybník Vavřinec (71 ha) u stejnojmenné obce, založený 

v roce 1472 sázavskými mnichy. Tento rybník je průtočný a dosud slouží svému 

účelu. Druhým největším rybníkem je rybník Strašík (11,4 ha) nad Kouřimí, 

založený v 16. století na místě kouřimského popraviště. V roce 1596 se rybník 

protrhl a jeho voda zaplavila Kouřim. Obnoven byl na původním místě až v 

letech 1949 - 1954. Při povodni v červnu 2013 se jeho hráz opět protrhla a 

v současné době je tento rybník nefunkční.  

 

Rybník Vavřinec 

Vavřinecký rybník leží na řece Výrovce u stejnojmenné obce Vavřinec. Byl 

postaven již v roce 1472. Má zemní hráz o délce 450 m v koruně. Vodní plocha 

měří 71,6 ha, celkový objem je 1,11 miliónů m3. Délka vzdutí je 1,6 km. Nádrž je 

využívána k chovu ryb. Vzhledem ke své velikosti však může přispět i k 

ochraně obcí na toku Výrovky pod ním proti povodni, neboť díky své velikosti 

může zadržet vodu přívalových dešťů na samém horním toku nad rybníkem, 

nebo správnou manipulací hladiny přispět ke zmírnění následků povodně.  
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Rybník Strašík 

Rybník Strašík je posledním z rozsáhlé rybniční soustavy, která se od 

středověku rozkládala v okolí Kouřimi a ještě v 18. století čítala 16 rybníků. K 

jejich rušení docházelo od poloviny 19. století v důsledku velkého rozmachu 

pěstování cukrovky spojeného s potřebou získávání další zemědělské půdy. 

Neobvyklé jméno Strašík rybník dostal patrně v souvislosti se svou polohou 

poblíž středověkého kouřimského popraviště. Rybník byl kompletně obnoven v 

letech 1949 - 1954. Rozloha rybníka je 11,4 ha. 

 

Mlýnské náhony na toku Výrovky 

Vzhledem k tomu, že Výrovka je pro území MAS Podlipansko 

nejvýznamnějším vodním tokem, pokud tedy nepočítáme Labe, které protéká 

Nymburkem a jen krátkým úsekem protéká území MAS Podlipansko, bylo na 

tomto toku v minulosti vybudováno několik mlýnských náhonů, které v době, 

kdy nebyla k dispozici elektrická energie, poskytovaly cennou energii ke 

zpracování obilí. Mlýny ke své činnosti potřebovaly energii vodního toku, která 

roztáčela mlýnské kolo. Za tímto účelem byly v dávných dobách vybudovány 

mlýnské náhony, které odváděly část vody z vodního toku Výrovky a 

minimálním spádem ji přiváděly na vhodné místo, kde stál mlýn a které 

poskytovalo dostatečnou výšku pro roztočení vodního kola. Takto využitá voda 

se poté vracela zpět do koryta Výrovky. Délka takovéhoto mlýnského náhodu 

se podle reliéfu krajiny mohla pohybovat od několika stovek metrů, až po 

několik kilometrů. Nebylo vyjímkou, že na takovém mlýnském náhonu bylo 

mlýnů několik, umístěných za sebou. Takovým příkladem může být například 

mlýnský náhon v Pečkách, na kterém jsou mlýny umístěny dva. Každý takový 

mlýnský náhon měl svého správce. Byl jím mlynář, který jej využíval. Ten 
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takové vodní dílo, případně jeho určenou část, pokud bylo na toku mlýnů více, 

celoročně udržoval.  

Dnes již mlýnské náhony většinou neslouží svému původnímu účelu, 

v mnoha případech jsou však významným krajinným prvkem, neboť přivádějí 

do krajiny tolik potřebnou vodu. V mnoha obcích jsou v současné době 

využívány zahrádkáři k zavlažování vlastních zahrad, ale i spolky, jako jsou 

například sportovní oddíly, které vodu z nich využívají k zavlažování 

sportovišť, zejména fotbalových hřišť a sportovišť s antukovým povrchem. 

V některých případech je tato vodoteč využívána pro vyústění čistíren 

odpadních vod, kam je vypouštěna vyčištěná odpadní voda, která tak 

mlýnským náhonem putuje do toku Výrovky.  

Vzhledem ke snižujícímu se průtoku vody v korytě Výrovky, zejména 

v letních měsících, je však čím dál větším problémem odvádět z Výrovky 

dostatečné množství vody tak, aby mlýnské náhony plnily svou novodobou 

funkci a zároveň tak, aby v korytě hlavního toku ještě nějaká voda zůstala. A to 

i přesto, že se do něj takto odvedená voda na nižším místě zase vrací, pokud 

není odčerpána pro jiné účely, k čemuž by nemělo úplně dojít a má být 

zachován minimální průtok vody, stanovený vodoprávním úřadem.  

 

Mlýnský náhon v Pečkách 

Mlýnský náhon v Pečkách, byl při povodni v roce 2013 hlavní příčinou 

zatopení městské části Bačov a městského parku. Respektive příčinou byl nižší 

břeh na straně směrem do městského parku, kterým tento mlýnský náhon 

protéká. Příčinou povodní v Pečkách tedy nebyl tok Výrovky samotný, ale 
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zvýšená hladina v mlýnském náhonu, který je jako vodní dílo z Výrovky 

napájen a na svém konci se do ní opětovně vrací.  

Mlýnský náhon je umělý vodní kanál, vybudovaný pro přivedení vody do 

Peček, původně pro účely napájení cukrovaru v Pečkách a pohánění dvou 

mlýnů. V současné době je určen především k napájení rybníka v Radimi, vodní 

nádrže Benešák a ředění vyčištěné odpadní vody z městské kanalizace a 

čistírny odpadních vod v Pečkách. Začíná stavidlem na jezu mezi obcemi 

Chotutice a Radim. Odtud vede jeho trasa podél železniční trati na jižní okraj 

města Pečky, kde kříží silnici č. II/329 a vtéká do malého mlýnského rybníčku u 

„Hynkova mlýna“. Odtud se jeho tok stáčí a tvoří přirozenou hranici mezi 

městem Pečky a obcí Dobřichov. Dále je na mlýnský náhon napojen rybník 

Benešák. Pro něj však tento náhon původně budován nebyl. Rybník vznikl až 

mnohem později, v letech 1970 – 1972. Dále náhon protéká pod železniční tratí a 

částí městského parku kolem bývalého koupaliště až k dalšímu mlýnu. 

Tentokrát je to Křížův mlýn. Odtud náhon protéká pod silnicí č. III/23914 

z Peček do Ratenic. Dále pokračuje po hranici zástavby města Pečky, kolem 

sídliště a kolem čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Do Výrovky se vlévá u 

mostu silnice č. II/329, mezi městem Pečky a obcí Vrbová Lhota. Celková délka 

mlýnského náhonu je 6518 m.  

První vodoprávní výměr, zmíněný ve vodní knize pod č.j. 40102/31 ze dne 

16.11.1931, nabyl právní moci dne 14.12.1931. Jeho historie však sahá mnohem 

dál. Kdy a kým byl náhon vybudován, se mi však nepodařilo zjistit. 

Dne 20.9.1932, byl pod č.j. 35969/Kp, vydán kolaudační výměr pro odběr 

vody pro zámecký rybník, velkostatkáři Bukovskému z Radimi.  
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Udržování a čištění mlýnského náhonu bylo upraveno výměrem ONV 

v Poděbradech ze dne 3.11.1953 zn. 1. -722 – 53 a schváleno odborem vodního 

hospodářství KNV v Praze dne 27.1.1958 zn. Vod. – 163/59 – Sc. 

Dne 11.9.1989 bylo ONV Kolín pod č.j. vod 463/89 vydáno rozhodnutí o 

dělení průtokových poměrů na vodoteči Výrovka takto: 

a) Výška vodní hladiny nad návodní hranou jezu nesmí klesnout pod 50 

mm 

b) Při omezení přítoku vody do mlýnského náhonu, nesmí klesnout průtok 

v náhonu pod 0,01 m3/s 

 

Vodní nádrž Benešák 

Víceúčelová vodní nádrž Benešák je napájena mlýnským náhonem a je 

určena jako požární zdroj vody, předehřívací nádrž pro městské koupaliště (v 

současné době již dlouho nepoužívané), k odvodnění přilehlých pozemků, 

k chovu ryb, dokončuje celý rekreační areál města a ovlivňuje vlhkost vzduchu. 

Užitečná plocha nádrže je 1,2 ha a pojme 15 907 m3 vody.  

Vodní nádrž tvoří původní vypouštěcí betonový objekt, přes nějž bylo řešeno 

vypouštění pomocí betonového potrubí o průměru 500 mm a délce 170 m, 

přímo do Výrovky. V současné době je tento způsob vyřazen z provozu a odtok 

vody je prováděn betonovým potrubím DN 500 zpět do mlýnského náhonu. 

Nápustní objekt je vybudován jako betonový kbel o rozměrech 60 x 80 cm, 

napojený na betonové potrubí DN 500. Výška hladiny mlýnského náhonu u 

nápustného objektu je regulována uzamykatelným stavidlem se šroubovicí. 

Tím je regulována i výška vody ve vodní nádrži a množství vody, které vodní 
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nádrží protéká. Výpustní objekt zpět do mlýnského náhonu je betonový, 

osazený dřevěným hrazením, které rovněž reguluje výšku hladiny rybníka.  

Vodní nádrž byla vybudována v letech 1970 – 1972. Povolení k výstavbě bylo 

vydáno odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Nymburce 

dne 28.1.1971 pod č.j. Vod. / 71 zn. 135/71-Po. Územní rozhodnutí vydal odbor 

výstavby ONV v Nymburce dne 25.1.1971 pod č.j.výst. – 3596 / 70 – Jař. 

Kolaudace byla provedena dne 17.12.1973 pod č.j. 977/73-Ba ONV Nymburk. 

V současné době probíhá realizace odbahnění této vodní nádrže a její oprava, 

která by měla být ukončena v letošním roce.  

 

5.1.4.6 Sportovní využití Výrovky 

Sportovní využití Výrovky je celoročně především pro sportovní rybolov. 

Ten je provozován zejména na hlavním toku a před povodní v červnu 2013, byl 

k tomuto účelu využíván i rybník Strašík. Po protržení hráze již zde rybník 

není, voda místem pouze protéká. Sportovní rybolov je dále provozován na 

rybníku Benešák v Pečkách, který je z Výrovky napájen prostřednictvím 

mlýnského náhonu, v současné době je však rybník vypuštěn, neboť v roce 2019 

byla zahájena jeho rekonstrukce a odbahnění, které má být dokončeno v roce 

2020. Ostatní rybníky jsou chovné a sportovní rybolov na nich provozován 

není, plní tedy zejména hospodářskou funkci. 

Vodácký průvodce uvádí sjízdnost Výrovky za větší vody při tání nebo po 

deštích a při vypouštění rybníka Vavřinec, vždy v polovině října. Při této 

příležitosti se každoročně koná vodácký závod s názvem Vavřinecký potok, 

který pořádá Oddíl vodní turistiky Pečky. Start závodu je u mostu v obci 

Vavřinec, cíl je před vodní kaskádou u obce Toušice.  
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5.1.5 Rozbor průběhu povodní v roce 2013 

Povodní bylo v červnu 2013 zasaženo velké území Středočeského kraje a na 

mnoha tocích byl vyhlášen 3. SPA. Hladiny a průtoky 3. SPA dosáhly takové 

výše, že o mnoho překročily svá historická maxima.  

 

 

Obrázek č. 1 – Přehled nejvyšších vyhlášených SPA v ORP Středočeského kraje 

Zdroj: http://voda.chmi.cz/pov13/DilciZprava_DU_2_1_Cinnost%20PO.pdf 

 

5.1.6 Analýza událostí v průběhu povodně v roce 2013 

V roce 2013, postihla povodí Výrovky povodeň, jaká nebyla zachycena 

v žádných dostupných historických pramenech. Ta byla primárně způsobena 

abnormálními srážkami na horním toku Výrovky a na území, které odvodňuje, 

zejména v počátku nad rybníkem Vavřinec, odkud se srážky dále rozšířily na 

celé území Výrovky. Tím došlo ke vzniku přirozené povodně takového rozsahu, 

že došlo i k protržení hrází rybníků na toku Výrovky, zejména rybníku Strašík 
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v Kouřimi a rybníku v Mlékovicích, na přítoku Výrovky, Bečvárce. Lze tedy 

konstatovat, že se jednalo o kombinaci povodně přirozené, způsobené 

vytrvalými intenzivními srážkami a povodně zvláštní, způsobené poruchou a 

řešením havarijních stavů vodních děl, v tomto případě rybníků.  

2.6.2013 ve 21:00 hod., byl nařízením vlády č. 140/2013 Sb., vyhlášen 

nouzový stav. 

 

 

Obrázek č, 2 – Oblasti s vyhlášeným stavem nebezpečí a nouzovým stavem 

Zdroj: http://voda.chmi.cz/pov13/DilciZprava_DU_2_1_Cinnost%20PO.pdf 
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Hladina Výrovky dne 2.6.2013, v rozmezí necelého jednoho dne, dosáhla 

výšky 454 cm, což znamenalo zvýšení hladiny o 4 metry výšky. Průměrný roční 

průtok 0,764 m3s-1, byl během necelého jednoho dne, v době kulminace, 

překročen více než 160-ti násobně, přičemž je třeba vzít v úvahu fakt, že 

hodnota průtoku 125 m3s-1, je vypočtena na základě vodního stavu pouze 

teoreticky. Skutečný průtok v té době nebyl již hlásným profilem ČHMÚ v obci 

Plaňany přesně měřitelný. 

 

Obrázek č. 3 – stavy a průtoky v době 1. Povodňové vlny 

Zdroj: www.chmi.cz 
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Snižování průtoku a tím i hladiny Výrovky probíhalo prakticky 2 dny, kdy 

byl dne 4.6 2013 v dopoledních hodinách odvolán 3. SPA a hladiny vody ve 

Výrovce dále klesala. Vzhledem k délce toku Výrovky 60 km, docházelo 

k odvolávání 3. SPA postupně od horního toku. Lze však říci, že na konci dne 

3.6.2013 již voda ustoupila z většiny nemovitostí a budov a mohly být zahájeny 

likvidační práce, aby v co nejbližší době byly následky povodně zlikvidovány. 

Při povodni však vzniklo poměrně velké množství lagun, ze kterých voda 

samovolně neodtékala a z některých míst musela být odčerpávána pomocí 

čerpadel, čehož se ujali jednotky sborů dobrovolných hasičů a odčerpávání 

těchto lagun trvalo většinou několik dní, přičemž bylo zapotřebí vyvinout 

nemalé lidské úsilí, ale i investovat finanční prostředky na pohonné hmoty do 

čerpadel. Vedení obcí proto pečlivě zvažovalo, na kterých místech síly a 

prostředky na odčerpání nasadit a kde nechat vodu přirozeně vsáknout. Jedním 

takovým případem byla laguna, která se vytvořila mezi městem Pečky a obcí 

Radim, kde voda, stojící po povodních na poli zůstala v takové výšce, že 

zatopila plochu nejméně 120 000 m2, včetně části silnice č. II/329. Jednotky sborů 

dobrovolných hasičů Pečky a Starý Kolín, zde více než 4 dny bez přestání 

odčerpávaly vodu čerpadly o výkonu celkem 6.500 litrů za minutu až do doby, 

kdy došlo ke snížení hladiny vody pod úroveň vozovky, a byl tedy možný 

průjezd vozidel. Další čerpání vody bylo zastaveno, neboť obilí na poli bylo již 

povodní zničeno a odčerpání vody by nebylo ekonomicky zdůvodnitelné.   

Meteorologické předpovědi však byly po skončení povodně příznivé pouze 

několik dní a tak po asi 10-ti dnech velmi teplého a slunečného počasí, začínalo 

opět pršet a obyvatelé s velkou obavou očekávali další nepříznivé počasí. 

Hrozba takových dešťů spočívala v tom, že půda v tak krátké době po povodni 

nebyla schopna projmout prakticky žádné nebo jen minimální srážky. Srážková 

voda se tak nevsakovala, ale odtékala a způsobovala opětovný nárůst hladiny a 

průtoku ve Výrovce a jejích přítocích. Minimálně však starostové obcí, ale 
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vlastně v té době téměř všichni obyvatelé těchto lokalit již pečlivě sledovali 

nejen předpovědi počasí, ale zejména aktuální informace o toku Výrovky, 

k čemuž využívali zejména server a webové stránky Českého 

hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz), který byl prakticky jediným 

relevantním zdrojem informací v reálném čase.  

Při druhé vlně povodní, v období 25.6.2013 – 28.6.2013, která byla způsobena 

nadměrným výskytem dešťových srážek, nedošlo již k takovým škodám i 

přesto, že hladina vody kulminovala těsně nad hranicí 3. stupně povodňové 

aktivity. Téměř nikde již nedošlo k zatopení obytných domů a ohrožení 

obyvatel. Hladina vody se společně s průtokem zvyšovala postupně a nedošlo 

již k protržení žádného vodního díla. Situace však působila velmi negativně 

zejména na psychiku obyvatel v okolí Výrovky, zejména tam, kde došlo při 

první vlně povodně k zatopení obydlí. Neboť představa, že budou obydlí 

zatopena v tak krátké době a po provedení úklidu znovu, vyvolávala 

v mnohých minimálně paniku.  

Podobně tomu bylo například ve městě Pečky, kde k zaplavení žádné lokality 

vlivem vylití vody z koryta mlýnského náhonu již při druhé vlně povodně 

nedošlo. Vlivem nadměrných dešťových srážek a nasycení půdy vodou, však 

docházelo k výskytu vody v lokalitě Kandie v Pečkách u trafostanice, stejně 

jako při první vlně povodně, tentokrát se však jednalo o vodu srážkovou, která 

stékala do nejnižšího místa v lokalitě, kde byla naprosto nelogicky umístěna 

trafostanice prakticky na úrovni terénu. Proto zde JSDH Pečky prováděla 

průběžné odčerpávání vody do mlýnského náhonu tak, jako tomu bylo 

v případě první vlny povodní. Tentokrát se však podařilo trafostanici uchránit. 

Jednotka dále nepřetržitě monitorovala tok Výrovky a mlýnského náhonu, až 

do odvolání nouzového stavu.  

http://www.chmi.cz/
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Nouzový stav pro Středočeský kraj byl vládou ČR zrušen k 24. hodině 

28. června 2013 (nařízením vlády č. 172/2013 Sb.). 

 

5.2  Praktická část 

5.2.1 Provedení místních šetření 

V obcích na toku Výrovky byla provedena místní šetření, zaměřená na 

opatření, provedená po povodni v roce 2013, do současnosti. Důležitým 

zdrojem informací jsou rozhovory se starosty obcí. Pro účely sjednocení 

sdělených informací jsem stanovil 2 okruhy otázek. První okruh se týká 

připravenosti na povodně před rokem 2013 a jejich průběhu, druhý se týká 

provedených opatření od roku 2013 do současnosti. V některých případech, 

jsem byl z důvodu časové zaneprázdněnosti starostů, zvolit metodu získání 

informací telefonickou nebo elektronickou formou. Tato skutečnost však nijak 

nenarušila, ani nezkreslila poskytnuté informace. Některé obce však i přes tyto 

možnosti neprojevily zájem na této diplomové práci spolupracovat. Obce jsou 

řazeny od ústí toku Výrovky do Labe proti proudu.  

 

Písty 

Písty jsou obec ležící v okrese Nymburk, 4 km jihozápadně od Nymburku. 

Jsou součástí Mikroregionu Nymbursko. Mají 424 obyvatel a jejich katastrální 

území měří 174 hektarů. Obcí protéká řeka Výrovka, která se v jejím 

katastrálním území vlévá do Labe.  

Povodeň v roce 2013 byla v obci zaznamenána, avšak nezpůsobila žádné 

škody a i proto problematiku povodní v podstatě neřeší. Starosta sice byl 
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v minulosti proškolen na činnost v období povodní, ale obec nemá povodňový 

plán a žádná opatření v oblasti povodní neplánuje. V obci je zřízena jednotka 

Sboru dobrovolných hasičů. 

 

Zvěřínek 

Obec Zvěřínek se nachází v okrese Nymburk, kraj Středočeský, v rovinaté 

krajině Středolabské tabule při východním okraji přírodního parku Kersko-

Bory, 5 km jihozápadně od Nymburka. Žije zde 278 obyvatel, celková výměra 

pozemků činí 206 hektarů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1345. 

Povodeň v roce 2013 byla na katastrálním území zaznamenána, avšak v obci 

samotné nezpůsobila žádné škody, protože obec Zvěřínek jako jedna z mála po 

toku Výrovky, je chráněna od cca 50. let protipovodňovými valy. V tuto chvíli 

ani nejsou plánována protipovodňová opatření ani jiná opatření týkající se této 

diplomové práce. 

 

Kostelní Lhota 

Kostelní Lhota je obec ležící v okrese Nymburk, asi 7 km jižně 

od Nymburku a 7 km od Poděbrad. Žije zde 850 obyvatel a její katastrální 

území má rozlohu 865 ha. Katastr obce je ohraničen 

říčkami Výrovka a Šembera (dřívější název Černavka), které jsou v symbolech 

Kostelní Lhoty zastoupeny modrými pruhy. Dominantou obce je kostel, který 

spolu s farou (dnes přestavěnou na obecní úřad) a školou tvoří historické 

centrum obce. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který také dal obci název již při 
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svém založení v roce 1354, je jedinou kulturní památkou obce. V roce 1813 na 

Bílou Sobotu vypukl v obci požár. Vyhořelo 32 čísel včetně kostela. V letech 

1815 až 1817 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu stavitelem J. 

Braunem. Rustikální socha sv. Gotharda je z roku 1740. Historie povodní 

v Kostelní Lhotě je popsána v obecní kronice, ze které lze vyčíst mnoho 

zajímavostí nejen o povodních.   

„Na říčce Výrovce opakovaly se povodně každoročně i několikráte následkem úzkého, 

pískem zaneseného a zarostlého řečiště v délce několika km před ústím a byly velice 

zhoubné. V letech 1878 – 1882 protrhly se několikráte hráze ve Vrbové Lhotě a voda 

zaplavila západní a jižní část katastru. Za velkých povodní obnášel odtok vody nad 

Radimí v 1 vteřině 60 m3, před ústím až 105 m3 – výmluvný to důkaz strašných 

spoust vodních. R. 1900 byl celý katastr čtyřikráte pod vodou, čímž vznikla škoda přes 

48.000 K v jedné obci!“ 

„Vlivem provedené regulace potoků a meliorace, klesala v období sucha hladina 

spodních vod v obci. Bylo proto v srpnu 1902 přikročeno ke zbudování zdymadla na 

Výrovce, ze kterého je napájen kanálem rybník Na Pekle. Práce provedl podnikatel 

vodních staveb inž. Velflík nákladem 2 600 korun. Stavidlo bylo původně dřevěné. V 

roce 1948 byla provedena jeho rekonstrukce a v letech 1979 až 1980 zbudováno nové 

železobetonové.“ 

Zápis kronikáře Josefa Kuchaře z roku 1977 v kronice obce Kostelní Lhota: 

„Je neděle 21. srpna a od rána bylo oblačno a dosti teplo. Zdálo se, že se již příroda 

umoudří, neboť v předešlém týdnu byly silné deště s bouří a spadlo dostatek vláhy. Ale 

jaké bylo překvapení, když odpoledne asi v 17 hodin se přihnala od jihozápadu nová 

bouře provázená hustým deštěm, který trval celou noc a ještě v pondělí celý den a noc. 

To již voda stála na polích v brázdách a kdejakém dolíku. I v řece Výrovce začala 

protékající kalná voda nebezpečně rychle stoupat. Vysoký stav vody ve Výrovce, kdy 
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místy hladina dosahovala takové výše, že ještě půl metru a již by voda přetékala přes 

břehy a bylo velké nebezpečí protržení hráze.“ 

„Následuje podrobný popis záplavy a záchranných prací, které organizoval 

předseda MNV Skořepa spolu s předsedou JZD Volejníkem. Voda se tlačila do 

příkopu a rozlévala se po polích. Byly použity pytle s pískem. Ve večerních 

hodinách přijela na pomoc armáda asi 15 auty pro případ záchrany občanů 

v případě protržení hráze Výrovky. Po půlnoci na středu začala voda klesat. Na 

Lukách byla spodní vodou zatopena řepa a 10 ha okurek. V Mokrých lukách se 

vylila Černavka a vytvořila jezero. V celé obci spodní voda zatopila sklepy. 

Nejhůře na tom byly obě hospody, kde plavaly sudy s pivem ve vodě, která 

byla odčerpána, aby se pivo nezkazilo. Když voda ustoupila, v bahniskách se 

vylíhlo velké množství komárů, které šířily zhoubnou králičí nemoc 

mixomatózu, která ničila celé domácí chovy v některých usedlostech.“ 

Zdroj: http://www.kostelni-lhota.cz/detail-aktuality/187 

 

Povodeň v roce 2013 v Kostelní Lhotě 

Stoleté vody na Výrovce, to je průtok 75,1 m3 za sekundu, bylo dosaženo dne 

2.6.2013 v 17 hodin. Průtok se dále zvyšoval až do 1 hodiny ráno dne 3.6.2013, 

kdy při kulminaci byla dosažena hodnota průtoku 123 m3 za sekundu. Tato 

povodeň zvedla v Kostelní Lhotě hladinu rybníka Peklo, v jehož okolí voda 

zaplavila domy a zahrady.  

Se zvyšující se hladinou Výrovky, byla hráz, tedy součást břehu mezi 

stavidlem a tělesem dálnice D11, navýšena pomocí pytlů s pískem, aby nedošlo 

k jejímu přelití a zaplavení obce. Celkem bylo použito cca 4.000 pytlů s pískem 

a dovezeno více než 150 tun písku.  
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Nejdůležitějším opatřením ze strany povodňového orgánu obce bylo 

rozhodnutí o zablokování všech tří propustí pod dálnicí. Pokud by k tomu 

nedošlo, velmi pravděpodobně by došlo k daleko většímu zaplavení zahrad, ale 

voda by se s největší pravděpodobností dostala i do některých obytných částí 

domů.Neméně důležité bylo zacpání protržené hráze na odtokovém potoce 

rybníka Peklo, podobně jako zvednutí ochranného valu u stavidla pytli s 

pískem. 

Zdroj: Zpráva o povodni v obci Kostelní Lhota v roce 2013, dostupné z http://www.kostelni-

lhota.cz/admin/soubory/aktuality/1814_aktuality.pdf 

 

Z místního šetření a rozhovoru se starostou obce bylo zjištěno, že 

v novodobé historii obce nebyla provedena víceméně žádná protipovodňová 

opatření, avšak obec měla v té době již vypravován povodňový plán. Povodeň 

zasáhla jak nezastavenou, tak i zastavěnou část obce a došlo k zaplavení ca 15 

zahrad a 10 sklepních garáží pod bytovými domy.  Způsobené škody byly 

vyčísleny v řádu desítek až stovek tisíc, k čemu je nutné započítat i provozní 

náklady na prováděná opatření, jako např. pohonné hmoty, pytle na stavu hrází 

a obecně použitý materiál. Odstraňování škod probíhalo v řádu týdnů.  

Po roce 2013, až doposud byla provedena opatření k zabránění povodní, 

spočívající v pořízení nového povodňového plánu, včetně jeho digitální verze, 

na žádost obce Povodí Labe státní podnik zvýšilo nepatrně hráze v místech, kde 

došlo k přelivu, a byl pořízen nový bezdrátový rozhlas. Na financování těchto 

akcí byly použity i prostředky z dotačních titulů Operačního programu 

životního prostředí. Obec má ustanoven krizový štáb pro zvládání 

mimořádných událostí, tedy i povodní a je i zřizovatelem jednotky sboru 

dobrovolných hasičů.  Starosta si však nevzpomíná, že by byl v průběhu 

výkonu své funkce proškolen v problematice povodní. V závěru jsem panu 
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starostovi položil otázku: Je něco, co byste uvítali v oblasti ochran před 

povodněmi nebo chtěli sdělit? „Ano. Mít možnost zahradit propusti pod dálnicí 

a těleso dálnice tak legálně využít jako hráz, která pomohla zadržet vodu mimo 

intravilán obce. Ale co je nejdůležitější  -  umožnit řekám více zadržet své vody 

v celé části toku, zejména v jeho horní části a zamezit rychlému odtoku z polí 

(chytré hospodaření, remízky, revitalizace toku aj…) i z napřímeného koryta 

v dolní části povodí.“ 

 

Vrbová Lhota 

Vrbová Lhota je obec v okrese Nymburk ležící 6 km jihozápadně od 

Poděbrad, v nadmořské výšce 188 m. n. m. Žije zde 524 obyvatel a katastrální 

území měří 604 hektarů. Kulturními památkami jsou v obci především secesní 

budova školy a kaplička svatého Václava z 19. Století. Historicky není 

zachycena žádná zpráva o povodni, která by tuto obec postihla.  

Z místního šetření a rozhovoru se starostou obce bylo zjištěno, že před rokem 

2013 nebyla v obci realizována žádná protipovodňová opatření a obec neměla 

povodňový plán. Povodeň zasáhla nezastavěné území obce, domy byly 

uchráněny provizorní hrází z pytlů, plněných pískem. Odstraňování škod 

trvalo cca 1 měsíc.  

Po povodni (po roce 2013) až doposud byla provedena protipovodňová 

opatření v rámci Pečeckého regionu, která zajišťovala MAS Podlipansko o.p.s., 

konkrétně propojení varovných hlásičů z okolních vesnic a včasné upozornění 

na možný výskyt nebezpečných jevů a vypracován digitální povodňový plán, 

vše je realizováno pomocí dotací ze SFŽP. V budoucnu obec plánuje realizovat 

regulaci toku Káča. Starosta obce byl v době svého působení ve funkci 
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proškolen ze strany ORP na problematiku v oblasti krizového řízení a ochrany 

před povodněmi. Obec má ustanoven krizový štáb obce, není zde však zřízena 

jednotka sboru dobrovolných hasičů.  

 

Pečky 

Pečky jsou město ležící v okrese Kolín asi 15 km severozápadně od Kolína. 

Mají přibližně 4 800 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 1075 ha. 

Součástí města Pečky je i sídlo Velké Chvalovice. Je přirozeným centrem 

Pečeckého regionu, jako sdružení obcí.  

Pečky neoplývají historickými památkami. Nenajdete zde ani hrad, ani 

zámek, dokonceani tvrz nebo jen náznak opevnění. Nenajdete zde ani žádnou 

stavbu postavenou v některém z historických stavebních slohů. Důvod je 

prostý. Nevznikly jako město, ale v město se rozrostly z nepatrné zemědělské 

osady. Přesto není jejich historie bez zajímavostí a zvídavý návštěvník zde najde 

nejednu architektonickou zajímavost.  

Vznik samotných Peček nelze historicky doložit. Lze však předpokládat, že 

mohly být založeny v období vrcholícího boje Přemyslovců se Slavníkovci, kdy 

dochází k rozsáhlému zakládání osad a obcí. První písemně doložená zmínka o 

osadě zvané Pečky Podblatné, nebo také Pečky na Podblatí, je z roku 1225, kdy 

se v darovací listině krále Přemysla Otakara 2. připomíná jako svědek, zeman 

Jan z Peček.  

Z písemných dokladů jsou známa i jména některých pokračovatelů rodu, 

Jarohněva z Peček v.r. 1359 a Jindřicha Zdeňka z Peček, z r. 1408. Pečky byly v 

těchto dobách nepatrnou poddanskou zemědělskou osadou, často měnící své 
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majitele a často se dělící mezi několik panství. I okolí Peček vypadalo jinak než 

dnes. Úřední zpráva ze 13. září 1747 uvádí, že směrem k Radimi se nacházel 

velký rybník. Na místech kde býval rybník, se však koncem 18.století nalézaly 

jen pastviny a luka a v roce 1830 už byla část z nich obdělávána jako pole. Kdy a 

kým byl rybník zrušen, se neví.  

V okolí Peček byla hojnost lesů a hájů a v místě dnešních polí na východě od 

města se v r. 1785 rozkládal velký les, ohraničený Výrovkou (Vierovkou nebo 

také Wierovkou), mlýnskou strouhou a pečeckým cukrovarem. 

Zdroj: www.pecky.cz 

 

Po zkoumání historických pramenů jsem použil kroniku města Pečky, ve 

spolupráci s kronikářem města panem Janem Karbusem. Z těchto materiálů se 

nepodařilo zjistit žádné informace o ohrožení města povodní. Zatopeny byly 

poměrně pravidelně louky a pole mezi městem a tokem řeky Výrovky, nikde 

jsem však nezjistil, že by došlo k ohrožení obyvatel města nebo jejich 

nemovitostí. Podle informací od pamětníků se jednalo vždy o povodně, vzniklé 

při tání sněhu a zapříčiněny byly ucpáváním zúžených míst na toku ledovými 

krami. 

Z místního šetření a rozhovoru se starostkou města a také s bývalým 

dlouholetým starostou bylo zjištěno, že před rokem 2013 nebyla na území 

města realizována žádná protipovodňová opatření a město nemělo povodňový 

plán. Povodní v roce 2013 byl zasažen Městský park, zastavěná oblast lokality 

Bačov, včetně obydlených domů, fotbalové hřiště a kabiny, sportovní areál, 

sklep a kotelna kulturního střediska. Celkově bylo zasaženo 13 objektů, z toho 

11 obytných domů, z nichž 2 musely být po kontrole statikem po povodni 

zbourány. Prvotní úklid po povodni trval cca 4 týdny.  
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Ještě před druhou vlnou povodní v červnu 2013, zakoupilo město Pečky 3 ks 

plniček a 3000 ks protipovodňových pytlů. Ty jsou uloženy v budově hasičské 

zbrojnice JSDH Pečky. Jednotka je tento materiál schopna připravit k přepravě 

na určené místo maximálně do 15 minut. Po povodni, bylo nejprve provedeno 

odstranění způsobených škod. Bylo provedeno odstranění překážek na toku 

mlýnského náhonu, zejména naplavených předmětů, popadaných stromů a 

vyčištění propustků pod komunikacemi. Ve městě byl v některých lokalitách 

doplněn bezdrátový rozhlas a byl vypracován digitální povodňový plán, jako 

součást společného projektu Pečeckého regionu, který zajišťovala MAS 

Podlipansko. Podstatnou změnu zaznamenal úsek mlýnského náhonu mezi 

ČOV Pečky a vyústěním do Výrovky, kde bylo vykáceno velké množství 

náletových dřevin a provedena oprava břehů mlýnského náhonu. Investičně 

náročnou akcí, bylo provedení opravy jezu na Výrovce mezi obcemi Radim a 

Chotutice v řkm 16,89 a nástupního objektu mlýnského náhonu, osazeného 

stavidlem, které je ovládáno pomocí uzamykatelného stavěcího šroubu. Tyto 

práce byly provedeny odbornou firmou. V další etapě opatření, byly 

zrenovovány všechny objekty mlýnského náhonu na území města Pečky. 

Původní stavidla, v místě napájení vodní nádrže Benešák a v místě požární 

studny na sídlišti v ulici V Horkách, zhotovená pouze z prkenných fošen, byla 

nahrazena stavidly, ovládanými pomocí uzamykatelného stavěcího šroubu. 

V současné době je realizována rekonstrukce a odbahnění rybníka Benešák, 

která byla zahájena v roce 2019 a její dokončení je plánováno na rok 2020.  

Finanční náročnost takové akce však nedovoluje provést takovou akci pouze 

z vlastních prostředků města a bylo nutno zažádat o dotaci z Operačního 

programu životního prostředí, která byla vyhodnocena jako úspěšná. Ve městě 

je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů typu JPO-II. Starostka nebyla od 

nástupu do funkce v roce 2018 proškolena v problematice krizového řízení a 

zvládání povodní. Město má zřízen krizový štáb.  
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Ratenice 

Ratenice jsou obec ležící v okrese Kolín. Obec se nachází v úrodné polabské 

nížině cca jeden kilometr východně od města Pečky, necelých 40 km východně 

od Prahy u dálnice D11. Leží v nadmořské výšce 196 m n. m. V obci žije 615 

obyvatel.  

Vedení obce neprojevilo zájem na této diplomové práci spolupracovat.   

 

Dobřichov, 

Dobřichov je obec ležící v okrese Kolín asi 13 km severozápadně od Kolína, 

v těsné blízkosti města Pečky. Žije zde cca 800 obyvatel. Území obce je 

protažené severojižním směrem na rozhraní dvou výrazných 

geomorfologických celků. Jeho severní část, sledující tok řeky Výrovky až 

k silnici z Peček na Vrbovou Lhotu, je součástí celku České tabule a její části, 

Sadské kotliny (Polabská nížina). Jižní část katastru obce, ležící jižně od 

Výrovky a na ní u mostu navazující silnice na Cerhenice, náleží již do 

Středočeské pahorkatiny. Dobřichovem protéká řeka Výrovka, která je 

levostranným přítokem Labe.  

Z místního šetření a rozhovoru se starostou obce bylo zjištěno, že před rokem 

2013 nebyla na území obce realizována žádná protipovodňová opatření a obec 

neměla vypracován povodňový plán. Povodní v roce 2013 byla zasažena část 

obce na levém břehu Výrovky, směr ulice K lávce a navazující kolmé ulice. Střed 

obce byl zatopen a spolu s ním i většina ulic a domů, nacházejících se po obou 
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březích koryta Výrovky. Bylo zasaženo 214 domácností, škody na obecním 

majetku byly vyčísleny na 15 milionů Kč. V této částce byly zahrnuty náklady 

na opravu komunikací, spádové a podtlakové kanalizace, náklady na odvoz a 

sanaci odpadů ze zatopených domů. Škoda na soukromém majetku je 

odhadnuta na cca 49 milionů Kč. Škody se odstraňovaly ještě 4 měsíce po 

povodni.   

Po povodni (po roce 2013) až doposud byla provedena protipovodňová 

opatření v rámci Pečeckého regionu, která zajišťovala MAS Podlipansko o.p.s., 

konkrétně vypracován digitální povodňový plán, instalován místní informační 

systém (obecní rozhlas), na vodním toku bylo umístěno hladinoměrné čidlo a 

srážkoměr, které byly prostřednictvím datových přenosů napojeny do 

společného systému. Při realizaci této akce byly využity prostředky z dotačních 

programů SFŽP. Z dalších opatření starosta uvedl, že obec spolupracuje se 

Středočeským krajem na projektu na zabránění povodní. Obec má zřízen 

krizový štáb a je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů.  

 

Radim 

Obec Radim se nachází 18 km západně od okresního města Kolína, 2 km 

jižně od města Pečky, na trati lokální železnice Pečky - Kouřim. Ve vzdálenosti 

15 km severovýchodním směrem od Radimi leží lázeňské město Poděbrady 

a 10 km jižně od obce se nachází starobylé město Kouřim. Východní okraj Prahy 

je vzdálen 26 km. Má přibližně 1 200 obyvatel a její katastrální území má 

rozlohu 505 ha.  Leží v nadmořské výšce 205 m n. m. K obci patří i osada 

Chroustov. Obec je provozovatelem skládky komunálního odpadu, která se 

nachází na kopci jižně od centra obce. Obec Radim se poprvé písemně 

připomíná roku 1320 jako zemanské sídlo Bedřicha z Radimi, bylo tu však 
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zjištěno již pravěké osídlení ze starší doby kamenné.  Historickou dominantou 

obce je zámek renesanční sídlo střední šlechty s ojedinělou architekturou saské 

renesance, která se dochovala v původním stavu, nezasaženém třicetiletou 

válkou ani barokizací. Sídlo od roku 1610. Na území obce se nachází vstupní 

objekt mlýnského náhonu, který zásobuje vodou zámecký rybník a protéká 

nejen Radimí, ale pokračuje dále do Peček, kde napájí vodou nejen 2 mlýny, ale i 

vodní nádrž Benešák.  

Z místního šetření a rozhovoru se starostou obce bylo zjištěno, že před rokem 

2013 nebyla na území obce realizována žádná protipovodňová opatření a obec 

neměla vypracován povodňový plán. Povodeň zasáhla zastavěné území obce, 

rodinná zástavba, veřejné budovy – kabiny fotbalového stadionu, dům 

s pečovatelskou službou, ale i nezastavěné území obce, jednalo se o asi 

110budov, škoda byla odhadnuta na cca 80 milionů korun. Prvotní čištění po 

povodni trvalo cca 14 dní, vysoušení několik měsíců.  

Po povodni (po roce 2013) až doposud byla provedena protipovodňová 

opatření v rámci Pečeckého regionu, která zajišťovala MAS Podlipansko o.p.s., 

konkrétně byl vypracován digitální povodňový plán, instalován místní 

informační systém (obecní rozhlas) a proveden nákup pytlů pro případ další 

povodně. Při realizaci této akce byly využity prostředky z dotačních programů 

SFŽP. Obec má zřízen krizový štáb, avšak není zřizovatelem jednotky sboru 

dobrovolných hasičů.  

 

Chotutice 

Chotutice jsou obec ležící v okrese Kolín asi 18 km západně od Kolína. Jejich 

katastrální území má rozlohu 384 ha. Obec leží cca 5 km jižně od Peček v 
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těsném sousedství obce Radim, asi 25 km západně od Kolína. Žije zde 509 

obyvatel.  

Z místního šetření a rozhovoru se starostou obce bylo zjištěno, že před rokem 

2013 nebyla na území obce realizována žádná protipovodňová opatření a obec 

měla vypracován povodňový plán. Povodeň zasáhla zastavěné území obce, 

rodinnou zástavbu, fotbalové hřiště a kabiny fotbalového stadionu, celkem 11 

budov. Škodu obec nijak nevyčíslovala. Odstraňování škod trvalo cca 1 rok. 

Po povodni (po roce 2013) až doposud byla provedena protipovodňová 

opatření v rámci Pečeckého regionu, která zajišťovala MAS Podlipansko o.p.s, 

konkrétně vybudování místního rozhlasu. Obec se zapojuje do preventivních 

projektů, které starosta obce nijak nespecifikoval. V budoucnu obec plánuje 

zpevnění břehů Výrovky, ve spolupráci s Povodím Labe s.p.. Starosta byl po 

povodni proškolen v oblasti ochrany obyvatel před povodněmi. V obci není 

zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů. V budoucnu by uvítal lepší péči o 

tok řeky Výrovky a zařízení na toku ze strany státu a Povodí Labem s.p..  

 

Vrbčany 

Vrbčany jsou obec, která se nachází asi 15 km západně od Kolína v okrese 

Kolín ve Středočeském kraji. Žije zde 391 obyvatel. Jižně od obce prochází 

silnice I/12. Severovýchodním okrajem Vrbčan protéká řeka Výrovka, která je 

levostranným přítokem Labe. 

Vedení obce neprojevilo zájem na této diplomové práci spolupracovat.   
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Plaňany 

Plaňany jsou městys ležící v okrese Kolín asi 13 km západně od Kolína, 

v nadmořské výšce 219 metrů. Mají přibližně 1 900 obyvatel a jejich katastrální 

území má rozlohu 1384 ha. Pod městys Plaňany správně patří vesnice Blinka, 

Hradenín a Poboří. Mezi zajímavosti z historie městyse patří to, že zde na 

přelomu let 1863 a 1864 vznikl první ryze český sbor dobrovolných hasičů v 

tehdejším Rakousko-Uhersku a v roce 1909 zde byla zprovozněna vůbec první 

obecní elektrárna na Kolínsku (v Kolíně byla zprovozněna parní Křižíkova 

elektrárna až v roce 1911) a celá obec byla elektrifikována. Od roku 1850 jsou 

Plaňany samostatnou obcí v okrese Kolín, dne 10. října 2006 byl Plaňanům 

vrácen statut městyse. 

V Plaňanech je na toku Výrovky instalován automatický měřící bod hlásné a 

povodňové služby, který provozuje Český hydrometeorologický ústav Praha. 

Měřící stanice je umístěna na toku Výrovky u nádraží ČD a u mostu přes 

Výrovku. Výsledky měření tohoto bodu jsou automaticky přenášeny na 

internetový portál ČHMÚ, kde jsou na adrese 

http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=307024 přístupné 

široké veřejnosti. Odtud jsou data přebírány i jinými subjekty, které je využívají 

ke své činnosti, jako například povodí Labe, státní podnik, na jehož 

internetových stránkách lze data z této měřící stanice rovněž nalézt. Výstupní 

data jsou výška hladiny v centimetrech, průtok v metrech krychlových za 

sekundu a teplota vody.   

Z místního šetření a rozhovoru se starostou městyse bylo zjištěno, že před 

rokem 2013 nebyla na území obce realizována žádná protipovodňová opatření 

a městys měl vypracován povodňový plán a byl vybaven místním informačním 

systémem, tedy obecním rozhlasem. Povodeň na území městyse zasáhla celkem 
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38 budov v rodinné i průmyslové zástavbě a způsobené škody byly odhadnuty 

na cca 50 milionů Kč. Odstraňování škod trvalo celkově 5 let.  

Po povodni (po roce 2013) až doposud se městys zapojil do projektu odolná 

obec, byl proveden nákup a uskladnění pytlů a člunu. U projektu Odolná obec 

byly použity i prostředky dotace od Diakonie ČCE – Středisko humanitární a 

rozvojové spolupráce. Další opatření zatím nejsou plánována. Krizový štáb je 

ustanoven, jednotka sboru dobrovolných hasičů je městysem zřízena. Starosta 

uvedl, že proškolen v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva před 

povodněmi zřejmě byl. Na otázku, jestli je něco, co by uvítal v oblasti ochrany 

před povodněmi odpověděl, že peníze na projekty a realizaci 

protipovodňových opatření, ale přímo od státu, ne dotační cestou. 

 

Žabonosy 

Žabonosy jsou a obec ležící v okrese Kolín ve Středočeském kraji asi 14 km 

západně od Kolína. Mají cca 250 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 

310 ha. Protéká tudy říčka Bečvárka, která je pravostranným přítokem řeky 

Výrovky, do které se vlévá v severní části svého katastrálního území, v blízkosti 

silnice číslo I/12 (Praha – Český Brod – Kolín) 

Z místního šetření a elektronické komunikace se starostou obce bylo zjištěno, 

že před rokem 2013 nebyla na území obce realizována žádná protipovodňová 

opatření a obec neměla vypracován povodňový plán. Povodeň zasáhla 

zastavěné území obce, rodinnou zástavbu, hokejové hřiště, hráz rybníka a 

poškodila železniční trať. Zaplavených bylo cca 15 budov, další měly vodu ve 

sklepích, studních a na pozemcích mimo dům. Škody nebyly vyčísleny, ale 
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podle názoru starosty, jen na železniční trati to musely být miliony korun. 

Odstraňování škod trvalo cca 1 rok. 

Po povodni (po roce 2013) až doposud nebyla provedena žádná 

protipovodňová opatření, kromě vypracování digitálního povodňového plánu, 

ve společném projektu obcí pod záštitou MAS Podlipansko. Krizový štáb v obci 

je ustanoven, obec nezřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. Starosta byl 

proškolen v oblasti krizového řízení a zvládání povodní.  

 

Zalešany 

Obec Zalešany se nachází v okrese Kolín, kraj Středočeský asi 15 km západně 

od Kolína. Žije zde 99 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Přebozy. 

Vedení obce neprojevilo zájem na této diplomové práci spolupracovat.   

 

Třebovle - Miškovice 

Obec Třebovle leží ve Středočeském kraji, v okrese Kolín, 3 kilometry severně 

od Kouřimi, 17 kilometrů západně od Kolína, v nadmořské výšce 252 metry. 

Třebovle jsou dnes samostatnou obcí, jejíž administrativní součástí jsou 

obce Borek, Miškovice, Hlaváčova Lhota a Království. Katastrální výměra činí 

10,95 km² a žije zde kolem 500 stálých obyvatel. 

Z místního šetření a rozhovoru se starostkou obce bylo zjištěno, že před 

rokem 2013 nebyla na území obce realizována žádná protipovodňová opatření 

a obec neměla vypracován povodňový plán. Povodeň na území obce zasáhla 
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zejména část Miškovice, kde byla zasažena prakticky polovina nemovitostí, 

včetně kulturní místnosti. Odstraňování prvotních škod, tedy úklid, trval asi 

týden, odstraňování ostatních škod asi 1 rok.  

Po povodni (po roce 2013) se obec připojila k projektu Dobrovolného svazku 

obcí Pečecký region „Varovný informační systém, lokální varovný systém a 

podklady pro zpracování povodňových plánů“, v rámci tohoto projektu, který 

byl spolufinancován z dotace SFŽP, byl v obci instalován srážkoměr, 

bezdrátový rozhlas ve všech spádových obcích, hladinoměry na vodním toku 

Výrovka a vypracován digitální povodňový plán. Žádná další opatření 

k zabránění povodni obec neplánuje. Obec má ustanoven krizový štáb, 

starostka byla proškolena k problematice zvládání krizových situací a povodní. 

V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, zařazená do kategorie 

JPO-V. Na dotaz, co by starostkauvítala v oblasti ochrany před povodněmi 

sdělila, že je třeba zlepšit včasnou informovanost při mimořádných událostech 

tak, abychom informace dostávali průběžně a hlavně včas.  

 

Klášterní Skalice 

Klášterní Skalice je obec ležící v okrese Kolín. Žije zde 134 obyvatel a její 

katastrální území zaujímá rozlohu 333 ha. První písemná zpráva pochází z roku 

1345. Obec se nachází v nadmořské výšce 226 m. n. m. a protéká jí řeka 

Výrovka.  

Skalický cisterciácký klášter, založený roku 1357, je považován za 

nejvýznamnější počin české architektury lucemburského období ve 

venkovském prostředí. Zbytky kláštera a zámku jsou zapsány do Ústředního 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17574/2–733. 
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Z místního šetření a elektronické komunikace se starostou obce bylo zjištěno, 

že před rokem 2013 nebyla na území obce realizována žádná protipovodňová 

opatření a obec neměla vypracován povodňový plán. Povodeň na území obce 

zasáhla 24 rodinných domů, celková škoda byla odhadnuta na cca 8 milionů 

korun. Odstraňování škod trvalo v rodinných domech cca 1 rok, opravy 

obecního majetku cca 6 měsíců, poškozený most, který je majetkem 

Středočeského kraje, byl opraven po cca 3 letech.  

Po povodni (po roce 2013) až doposud byla provedena Realizace 

protipovodňového opatření – Systém včasného varování, instalace 

bezdrátového rozhlasu a digitální povodňový plán, přičemž byl využit dotační 

program Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Obec plánuje pozemkové úpravy 

na území obce k zabránění povodní. Členové obecního zastupitelstva jsou 

připraveni plnit úkoly členů krizového štábu, starosta obce byl proškolen 

v oblasti krizového řízení a zvládání povodní. Obcí je zřízena je zřízena 

jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V. Starosta obce by uvítal 

realizaci akce Krajským úřadem Stř. kraje – Odtokové poměry povodí Výrovky. 

 

Kouřim 

Kouřim je historické město ležící v okrese Kolín asi 21 km západně od 

Kolína. Žije zde přibližně 1 900 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 

1440 ha. K obci patří i místní část Molitorov. Městem protéká řeka Výrovka, na 

které se proti proudu nachází rybník Strašík, který v současné době není 

funkční, neboť při povodni v roce 2013, došlo k protržení jeho hráze. Obnova 

rybníka se v současné době připravuje. Město Kouřim vzniklo ve staré sídelní 

oblasti Čech, v místech starého pravěkého osídlení, jehož počátky sahají do 

mladší doby kamenné (4. tisíciletí př. n. l.). Toto kontinuální osídlení zde 
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existovalo díky příhodným přírodním poměrům, protože toky Výrovky (též 

Kouřimky nebo Vavřineckého potoka) a Ždánického potoka vytvořily hluboká 

a skalnatá údolí, která oddělují několik samostatných plošin, vhodných pro 

osídlení. Na nejnižší plošině, na které v té době existovala menší osada 

s pohřebištěm a snad i kostelem, založil nové královské město pravděpodobně 

český král Václav I. a to již před rokem 1250 (bezpochyby brzy po zničení 

kouřimského hradu v roce 1223). Prvními osídlenci byli němečtí kolonisté ze 

Saska. První písemná zmínka o městě je z roku 1261, kdy ho král Přemysl Otakar 

II. dával spolu s Kolínem za vzor dalším královským městům, tedy v té době již 

muselo v nějaké formě existovat. Historické jádro města bylo v roce 1992 

prohlášeno vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 

1992 za městskou památkovou zónu pod rejstříkovým číslem 2119. 

Ve městě je umístěn závod Lonza, který specializuje se na zákaznickou 

výrobu pro oblast výživy lidí a zvířat a také zemědělství (produkty zlepšující 

výnosy zemědělských plodin a kvalitu potravin. Výroba probíhá 

biotechnologickou cestou, tzn. za přítomnosti živých mikroorganismů. Firma 

ve svém závodě disponuje bioreaktory o objemu 15 m3, 50 m3 a 75 m3, celkový 

objem tvoří 475 m3 a zaměstnává cca 210 lidí.  

Z místního šetření a rozhovoru s tajemníkem městského úřadu bylo zjištěno, 

že před rokem 2013 bylo ve spolupráci s Povodím Labe s.p. prováděno čištění a 

kontrola toku Výrovky v katastrálním území města a město mělo před povodní 

vypracován povodňový plán. Povodeň zasáhla jak nezastavěné, tak zastavěné 

území, a to rodinné domy, včetně dílen živnostníků. Zaplaveno bylo 26 

obytných nemovitostí, Panský mlýn (nebyl obydlen), stodola, narušen most u 

Panského mlýna včetně komunikace v Podskalí a zničena čerpadla městské 

kanalizace. Došlo k protržení hráze rybníka Strašík. Škoda byla odhadnuta na 
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minimálně 26 milionů Kč. Prvotní úklid trval cca 1 týden, další opravy cca 7 

týdnů, vysoušení domů a opravy omítek ještě déle.  

Po povodni (po roce 2013) až doposud, začalo město více spolupracovat 

s odborníky v oblasti prevence povodní a školení této problematiky. Dále byla 

provedena oprava a vyčištění celého toku v katastru obce, včetně vybagrování 

koryta Výrovky, instalace vodoměrných latí, město nakoupilo pytle pro 

výstavbu provizorních hrází. Zároveň byla vypracována projektová 

dokumentace na celkovou opravu hráze a obnovu rybníka Strašík, včetně 

pozemkových úprav. V budoucnu město plánuje podle této projektové 

dokumentace obnovit rybník Strašík a vhodně volenými zásahy do krajiny 

umožnit rozlití případné povodně do krajiny mimo zastavěné území. Při 

opravě poškozeného mostu byla využita dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR ve výši cca 400 tisíc Kč. Město má zřízen krizový štáb a je 

zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů.  

 

Toušice 

Toušice jsou obec, která se nachází asi 15 km západně od Kolína v okrese 

Kolín ve Středočeském kraji. Obec je členem Svazku obcí mikroregionu 

Kouřimsko. Žije zde 317 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Mlékovice. Protéká 

tudy řeka Výrovka, která je levostranným přítokem Labe 

Vedení obce neprojevilo zájem na této diplomové práci spolupracovat.   
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Doubravčany 

Doubravčany jsou místní částí města Zásmuky v okrese Kolín ve 

Středočeském kraji. Nachází se asi 2 km západně od Zásmuk. Vesnicí prochází 

Silnice I/2. Protéká tudy řeka Výrovka   

Vedení města Zásmuky neprojevilo zájem na této diplomové práci 

spolupracovat.   

 

Barchovice 

Barchovice jsou obec ležící v okrese Kolín. Rozkládají se asi 21 km 

jihozápadně od Kolína. Žije zde 232 obyvatel a jejich katastrální území má 

rozlohu 1774 ha. K obci náleží i místní část Hryzely. Oběma částmi protéká řeka 

Výrovka. 

Vedení obce neprojevilo zájem na této diplomové práci spolupracovat.   

 

Vavřinec. 

Obec Vavřinec se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora, asi 

18 km západně od Kutné hory. Obcí protéká řeka Výrovka, která se vlévá 

do řeky Labe. První písemná zmínka o obci je z roku 1318. Obec má tři části: 

Chmeliště, Vavřinec, Žíšov. Rozkládá se na ploše 1054 ha. 

Za zmínku stojí pseudogotický kostel svatého Vavřince postavený v letech 

1876-77 podle projektu architekta Františka Schmoranze, Vavřinecký rybník, 
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dále památný strom jasan ztepilý, za stodolou č.p. 9 a lípa velkolistá stojící 

u hřbitovní zdi. 

Z místního šetření a elektronické komunikace se starostkou obce bylo 

zjištěno, že před rokem 2013 nebyla na území obce realizována žádná 

protipovodňová opatření a obec měla vypracován povodňový plán. Povodeň na 

území obce zasáhla 4 budovy, jednalo se o rodinné domy, areál rybářství a dále 

zemědělské plochy. Odstraňování škod trvalo asi 2 měsíce.  

Po povodni (po roce 2013) až doposud byla provedena stavební oprava 

povodňových škod na toku Výrovky s použitím dotace Státního fondu 

životního prostředí na likvidaci povodňových škod, dále pak nákup a 

uskladnění pytlů pro stavbu provizorní hráze, na toku Výrovky byla 

instalována hladinoměrná čidla a byl vypracován digitální povodňový plán. 

Žádná další opaření pro zabránění povodni nejsou v současné době plánována. 

Obec nemá zřízen krizový štáb, protože jí to neukládá žádný předpis, má 

zřízenu povodňovou komisi. Starostka byla proškolena v oblasti zvládání 

povodní prostřednictvím HZS Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora. 

V obci je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů. 

 

5.2.2 Společná opatření obcí na toku Výrovky 

Spojením obcí na toku Výrovky vznikla iniciativa starostů na zpracování 

digitálního povodňového plánu pro jednotlivé obce a vybudování varovného a 

výstražného systému ochrany před povodněmi pro Dobrovolný svazek obcí 

Pečecký region (dále jen „DSO Pečecký region“) a partnery.  

Digitální povodňový plán bude zpracován pro jednotlivé obce na území 

MAS Podlipanska, pod které spadá DSO Pečecký region. Do projektu je 
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zapojeno 26 obcí. Jeho zpracování se dotkne jednotlivých dílčích povodí a řeší 

ohrožené obyvatele v jednotlivých obcích. V obcích bude realizován místní 

informační systém (dále jen „MIS“) a území bude doplněno automatickými i 

klasickými hlásnými profily a automatickými srážkoměry. 

„Území MAS Podlipansko pokrývá většinu povodí vodního toku Výrovka a 

k MAS patří i několik obcí v přímém povodí Labe na jeho březích a několik obcí 

v povodí Sázavy. Celý region byl v roce 2013 postižen katastrofální povodní. 

Tato událost zásadním způsobem ovlivnila zájmy a budoucí vývoj postižených 

obcí, které se rozhodly pro velmi intenzivní preventivní přípravu na povodně. 

Tento projekt je jednou z částí přípravy a měl by zásadním způsobem pomoci 

obcím optimalizovat předpovědní a hlásnou povodňovou službu a odhalit i 

další problémy, které je třeba v rámci povodňových plánů řešit. Zároveň bude 

optimalizována komunikace s občany pomocí nových prvků MIS.“ 

 

Obrázek č. 4: Správní území obcí zapojených do projektu dPP DSO Pečecký region a partnery.[MAS 

Poslipansko] 
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V celém projektu se od jeho počátku angažuje společnost 

MAS Podlipansko o.p.s., která v průběhu povodní přerušila svou standardní 

činnost a okamžitě začala působit jako informační středisko na podporu 

starostů postižených obcí a vzhledem k výborné znalosti regionu pomáhala 

zajistit vše potřebné. Velký dík jim jistě patří za to, že po skončení povodní 

v této činnosti pokračuje a i díky jejich podpoře byla na tento projekt podána 

žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory: 1.4.3 

Podpora preventivních protipovodňových opatření. Projekt byl zaregistrován 

pod číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002294. Realizace povodňových plánů 

probíhala od dubna 2017 a v současné době je již tato akce dokončena.  

Celý region byl v roce 2013 postižen katastrofální povodní, kdy souhrn 

srážek za 48 hodin dosáhl místy až 150 mm. Bylo zasaženo 18 obcí nebo 

místních částí na toku Výrovky, Bečvárky a Blinky. Povodní bylo ohroženo 

několik tisíc obyvatel. Dostatečně nefungovala vzájemná informovanost v rámci 

obcí a pro obyvatele. Nedostatečně fungovalo varování obyvatel i vedení obcí 

po toku vodotečí. Obce měli nedostatek informací z terénu (srážkoměry, 

hladinoměry). Tato událost zásadním způsobem ovlivnila zájmy a budoucí 

vývoj postižených obcí, které se rozhodly pro velmi intenzivní preventivní 

přípravu na povodně. Projekt řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený 

přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí, opatření potřebná 

k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod na území měst a obcí, 

zapojených do projektu.  

Výsledkem realizovaného projektu se předpokládá naplnění následujících 

ukazatelů : 

 Včasná informovanost a upozornění na zvýšenou pravděpodobnost 

vzniku povodně. 
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 Následné varování před blížícím se povodňovým nebezpečím. 

 Doplnění a dokrytí sítě vodoměrných a srážkoměrných stanic. 

 Integrace stávajících vodoměrných stanic. 

 Realizace opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany 

majetku pro města a obce podél zájmových toků řek a potoků. 

 Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových i datových zpráv varovného 

nebo informativního charakteru v souladu s požadavky zákona 239/2000 

Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a zákona 254/2001 Sb., vodní zákon. 

 Minimalizace materiálních škod a vyloučení ztrát na lidských životech. 

 

Jaké aktivity v projektu byly realizovány? 

Digitální povodňové plány (dPP) - Pro jednotlivé obce (26) byly zpracovány 

digitální Povodňové plány, které umožní plnohodnotné zanesené všech 

důležitých a nových dat do dokumentů a jejich provázání na zdroje a provázání 

plánů mezi sebou, s vazbou na zpracované nebo chystané digitální povodňové 

plány jednotlivých obcí s rozšířenou působností. 

Lokální varovný systém (LVS) – byla vybudována optimální plnohodnotné 

monitorovací sítě srážkoměrů a hladinoměrů na řešeném území s dopadem i na 

další obce, které nejsou zapojeny do projektu. 

Výstražný informační systém (VIS) – vybudování varovného informačního 

systému, který koncepčně řeší problematiku varování a vyrozumění obyvatel 

při vzniku povodně a v jejím průběhu. Napojení obcí do JSVI pomoci vlastních 

JSVI přijímačů. Situaci řeší i pro případ výpadku elektrické energie, neboť se 

jedná o bezdrátový rozhlas, kde je na každém koncovém prvku umístěna 

záložní baterie.  
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Zajištění šíření výstupů projektu 

Digitální povodňové plány byly umístěny na portálu dppcr.cz, dále 

zveřejněny na Povis, webech zapojených obcích a informace o projektu bude na 

stránkách DSO Pečecký region. Odkaz na veřejně přístupný dPP se zapíše do 

evidenčního listu povodňového plánu a bude zpřístupněn v dPP ČR. Off-line 

verze byla zadavateli předána v třech kopiích USB flash disku s dostatečnou 

kapacitou, obsahující plně funkční verzi dPP v neveřejné verzi. Distribuce 

aktualizací těchto off-line verzí dPP bude probíhat minimálně 1x ročně nebo při 

zásadních změnách mapových podkladů nebo informací v něm obsažených. 

Integrace stávajícího systému LVS do hlásné povodňové služby 

Systém VIS využívá SW modulu pro integraci dat  se stávajících 

vodoměrných stanic kategorie A, které provozuje ČHMÚ. Hlásné profily 

kategorie A a B jsou  plnohodnotně integrovány do varovného informačního 

systému. Na základě této integrace je možné zasílat varovné SMS nebo 

emailové zprávy v případě  překročení SPA na stávajících hlásných profilech 

kategorie A povodňové komisi obce. Zároveň jsou všechny výšky vodní hladiny 

na těchto profilech archivovány a povodňová komise bude mít tak okamžitý 

přístup do historie.  

Integrace bude  provedena na principu skenování webových stránek, a 

ukládání jejich obsahu každé 3 minuty do systému. SW centrálního pracoviště 

tak bude tyto data vyhodnocovat a po překročení limitních stavů okamžitě 

zasílat varovné alarmové zprávy z GSM brány, nebo emaily z řídícího serveru 

na PK obcí.  

Oblast VIS je provozovaná na vlastním digitálním pracovním kmitočtu na 

základě povolení ČTÚ z důvodu zabezpečení větší spolehlivosti při 
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mimořádných událostech. Varovný systém (VS) používá digitální obousměrné 

koncové prvky. VS bude připojen do JSVI. VS vhodně propojuje dílčí části 

projektu dPP s propojením POVIS a LVS. Všechny tyto prvky jsou integrované 

do společné platformy a dostupné v jednom webovém prostředí, které bude 

online zobrazuje aktuální stavy systémů VIS a LVS. 

Inovativnost tohoto řešení je zejména v tom, že řeší zájmové území 26 obcí a 

dvou toků, včetně bleskových povodní na území obcí zapojených do projektu. 

Všechny informace jsou dostupné ve společném interaktivním zobrazovacím 

systému, který používá nejmodernější webové služby. 

Provázaní všech systému a zajištění vzájemné kompatibility se stávajícími 

systémy do jednotné platformy nabízí efektivní nástroj pro varování a 

vyrozumění, a práci povodňových komisí jednotlivých měst a obcí na řešeném 

území. Razantně se tak zlepší informovanost o situaci na tocích mezi obcemi.  

Díky společnému řešení všech zapojených obcí je realizován efektivní systém 

varovných protipovodňových opatření na obou tocích a v dotčeném území. 

Takto společně řešený projekt je efektivní nejen co do efektivity varování před 

povodní, ale i při hospodaření s finančními prostředky. 

 

5.2.3  Vyhodnocení získaných informací 

Informace, získané místními šetřeními a rozhovory se starosty o situaci 

v obcích před povodní a v jejím průběhu. 
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Tabulka č. 1 – situace před povodní v roce 2013 a v průběhu povodně 

  Před povodní 2013 a v jejím průběhu 

obec 

území 

obce 

zasaženo 

povodní 

opatření 

před 

povodní PP 

počet 

zasažených 

budov 

odhad 

škod (v 

mil. Kč) 

doba 

odstraňování 

následků 

Písty Ano Ne Ne 0 0 0 

Zvěřínek Ano Ano Ne 0 0 0 

Kostelní Lhota Ano Ne Ano 10 0,1 - 0,5 týdny 

Vrbová Lhota Ano Ne Ne 0 neproveden 1 měsíc 

Pečky Ano Ne Ne 13 neproveden 1 měsíc 

Dobřichov Ano Ne Ne 214 15 4 měsíce 

Radim Ano Ne Ne 110 80 měsíce 

Chotutice Ano Ne Ano 11 neproveden 1 rok 

Plaňany Ano Ne Ano 38 50 5 let 

Žabonosy Ano Ne Ne 15 neproveden 1 rok 

Miškovice Ano Ne Ne neproveden neproveden 1 rok 

Klášterní skalice Ano Ne Ne 24 8 1 rok 

Kouřim Ano Ano Ano 26 26 7 týdnů 

Vavřinec Ano Ne Ano 4 neproveden 2 měsíce 

        

Ze 14 obcí, které poskytly informace ke zpracování této diplomové práce, 

pouze 2 obce měly provedena nějaká opatření v oblasti ochrany před 

povodněmi a pouze 5 obcí mělo před povodní zpracován povodňový plán.  

Povodní bylo získaných informací zasaženo celkem 465 budov, ve většině se 

jednalo o budovy sloužící k bydlení. Tento součet však není konečný, neboť 

v obci Miškovice nebyl obcí proveden součet zasažených nemovitostí. 
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Vzhledem k tomu, že v době nástupu první vlny povodně jsem v této obci 

s JSDH Pečky zasahoval a evakuoval obyvatele z již zatopených nemovitostí, 

odhaduji počet zasažených nemovitostí na cca 30 domů. Vzhledem k tomu, že 

některé obce na toku Výrovky informace o povodni neposkytly, lze s jistotou 

konstatovat, že v době povodně bylo na toku Výrovky zasaženo povodní více 

než 500 budov. Nejvíce budov bylo povodní zasaženo v obci Dobřichov, celkem 

214 a v sousední obci Radim, kde bylo povodní zasaženo celkem 110 

nemovitostí. Obě obce se nacházejí na dolním toku řeky, na konci oblasti, kde 

na začátku minulého století proběhla úprava koryta Výrovky. Zajímavým 

zjištění jistě je, že obce nejníže na toku, tedy nejblíže soutoku s Labem sice tuto 

katastrofální povodeň zaznamenaly, nedošlo v nich však k žádným škodám, ani 

zatopení zastavěných částí obce. Lze tedy konstatovat, že v minulosti 

provedená protipovodňová opatření, mezi něž patří i před více než 100 lety 

provedená úprava koryta Výrovky, zde posloužila svému účelu a obce Písty a 

Zvěřínek před povodní ochránila, aniž by musela být prováděna další 

doplňující opatření. 

Odhad škod, které povodeň způsobila, může být pouze orientační, neboť 

v některých obcích nebyl takový odhad proveden vůbec, v některých obcích se 

jedná pouze o odhady škod na obecním majetku. Celkově získaný odhad z 

osmi obcí na toku je vyčíslen na 179 milionů Kč. Skutečné škody, které povodeň 

na toku Výrovky způsobila, však mohou být několikanásobně vyšší.  

Doba odstraňování následkům u všech obcí pohybuje v řádu několika týdnů, 

kdy byl proveden prvotní úklid po povodni a do cca 1 roku byly následky 

povodně odstraněny úplně. Vyjímkou je městys Plaňany, kde starosta uvedl 

dobu odstraňování následků povodně na 5 let. Nutno však podotknout, že se 

jednalo o opravu poškozené komunikace, která uvedenou dobu prodloužila.  
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Informace získané o situaci a opatřeních po povodni, do dnešní doby.  

Tabulka č. 2 – situace po povodni do současnosti 

  Od povodně do současnosti 

obec 

opatření 

po 

povodni 

využité 

dotace 

plán 

dalších 

opatření dPP 

krizový 

štáb 

školení 

starosty JSDH 

spolupráce 

s MAS na 

projektu 

Písty Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne 

Zvěřínek Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Kostelní Lhota Ano Ano Ne Ano Ano Ne Ano Ne 

Vrbová Lhota Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Pečky Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano 

Dobřichov Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano 

Radim Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano 

Chotutice Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano 

Plaňany Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Žabonosy Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ano 

Miškovice Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano 

Klášterní skalice Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Kouřim Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Vavřinec Ano Ano Ne Ano Ne Ano Ano Ano 

 

 

Ze získaných informací je zřejmé, že po povodni se do současné body 

zapojila do zlepšení protipovodňových opatření většina obcí na toku Výrovky. 
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Vyjímku však tvoří obce Písty a Zvěřínek, kterým povodeň nezpůsobila žádné 

škody a stávající protipovodňová opatření je před touto, pro jiné katastrofální 

povodní, dobře ochránila. Ostatní obce se mimo Kostelní Lhoty zapojily do 

společného projektu obcí s názvem „Zpracování digitálního povodňového 

plánu pro jednotlivé obce a vybudování varovného a výstražného systému 

ochrany před povodněmi pro DSO Pečecký region a partnery“, který je 

realizován pod záštitou MAS Podlipansko.  

Všechny obce, zapojené do společného projektu jej realizují s přispěním 

dotace. 7 obcí plánuje v budoucnu další projekty na zvýšení ochrany před 

povodněmi. Digitální povodňový plán mají všechny obce, mimo obcí Písty a 

Zvěřínek.  

Krizový štáb nemají zřízen 3 obce, Písty, Zvěřínek a Vavřinec, není to však 

považováno za chybu, neboť zřízení krizového štábu těmto obcím žádný právní 

předpis nenařizuje.  

10 starostů obcí z celkového počtu 14, bylo proškoleno na zvládání povodní, 

většinou ze strany příslušné ORP nebo HZS.  

9 obcí je zřizovatelem JSDH a při řešení nejen mimořádných událostí se tak 

mohou spolehnout na pomoc těchto jednotek na území své obce. Zbývajících 5 

obcí nemá jednotku zřízenu.  

Z celkového počtu 14 hodnocených obcí, je 11 obcí zapojeno do společného 

projektu, který řeší problematiku povodní a na kterém spolupracují s MAS 

Podlipansko o.p.s., která se tak stává sjednocujícím prvkem celého regionu a 

spolehlivým partnerem v oblasti bezpečnosti a ochrany před povodněmi.  
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5.2.4  Návrh dalších vlastních opatření 

5.2.4.1 Návrh opatření na toku Výrovky 

Standardním opatřením, by mělo být udržování volného a čistého koryta 

Výrovky a jejích přítoků, včetně mlýnských náhonů. Tato činnost musí být 

obcemi prováděna v součinnosti se správcem povodí.  

Ve spolupráci se starosty okolních obcí, navrhuji provádět kontrolu koryta 

Výrovky 2x ročně, vždy na jaře, před předpokládaným zvýšením hladiny řeky 

v souvislosti s táním sněhu a na podzim. Zjištěné závady, jako např. spadlé 

stromy, poškozené břehy nebo překážky v korytě, je nutno ihned ohlásit správci 

povodí a požádat jej o odstranění. Tím bude zajištěn volný průtoky vody i při 

zvýšeném stavu hladiny a průtoku.  

V místech, kde je koryto toku Výrovky upraveno, k čemuž došlo v letech 

1885 – 1906, je koryto zahloubeno a vytvořeno po obou stranách ještě rozšíření 

koryta tak, aby při zvýšených stavech a průtocích nedošlo k jeho vylití do 

okolních obcí a polí. Jedná se o další bezpečnostní koryto, které zůstává 

naprostou většinu roku nevyužito a hladina vody do něj nevystoupá. 

V minulosti byly tyto břehy udržovány obyvateli okolních obcí tak, že zde 

sekali trávu pro své domácí zvířectvo, případně zde sušili seno. Tím docházelo 

k pravidelnému sekání trávy a likvidaci náletových dřevin. A proto 

nedocházelo ke snižování rychlosti protékající vody korytem při zvýšeném 

stavu hladiny, ani k zachytávání plovoucích nečistot a předmětů, které 

v takovém případě mohou koryto ucpat. V současné době je chov domácího 

zvířectva na ústupu, a proto k pravidelnému sekání trávy v rozšířeném korytu 

Výrovky dochází pouze v těsné blízkosti obcí a to ještě ve velmi omezené míře. 

Místa vzdálenější a hůře přístupná zůstávají ležet ladem a dochází tak 

k přerůstání trávy a stále většímu výskytu křovin. Tyto překážky je nutno 

odstranit a pravidelně kontrolovat koryto Výrovky.  
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Proto navrhuji, aby starostové obcí na toku Výrovky uzavřeli dohodu o 

provádění kontrol koryta Výrovky, která stanoví konkrétní úseky, které budou 

obce kontrolovat a v jakém čase.  

 

5.2.4.2 Návrh opatření na mlýnském náhonu v Pečkách 

Návrh tohoto opatření jsem vypracoval v rámci své bakalářské práce v roce 

2017 a byl předán vedení města Pečky ke zvážení jeho realizace. V současné 

době se vypracovává projektová dokumentace na revitalizaci městského parku 

a okolí rybníka Benešák, bylo by proto více než vhodné, tento návrh do 

takového projektu zahrnou. Na mlýnském náhonu navrhuji provést opatření 

trvalého charakteru v prostoru mezi vodní nádrží Benešák a Křížovým 

mlýnem, v délce 600 m. V současné době je břeh mlýnského náhonu, na straně 

směrem do městského parku v nižší nadmořské výšce, než břeh na straně 

směrem do polí a k Výrovce. Na úrovni Křížova mlýna je vytvořena obtoková 

část koryta, které zde klesá o cca 2 m. Zde dojde o odvedení vody do nižší části 

mlýnského náhonu, kde již nebude působit škody, protože břeh na straně do 

lokality sídliště je položen výše, než strana do polí, směrem k Výrovce. 

Navýšením břehu na straně směrem do parku o cca 50 cm, dojde při opakování 

povodně podobného rozsahu k vylití náhonu z břehu na opačnou stranu, 

směrem k Výrovce a do polí. Tím nedojde k vylití vody do parku, ani 

k následnému zatopení lokality Bačov.   

 

5.2.4.3 Návrh opatření pro JSDH obcí 

Významnou roli při zvládání mimořádných událostí na území města Pečky i 

v jeho okolí, hrají kromě HZS ČR i jednotky Sborů dobrovolných hasičů v 
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obcích. V případě potřeby se počítá s tím, že jednotka bude řídit provádění 

protipovodňových zábran a sama je i provádět. Vzhledem k tomu, že většina 

jednotek je v současné době pro tyto účely vycvičena pouze teoreticky, navrhuji 

každoročně provádět praktickou odbornou přípravu jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů, zaměřenou na teoretické i praktické zvládnutí činností 

dle Bojového řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy pro zásah:  

 1/Ob - Činnost jednotek při povodních; 

 2/Ob - Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové 

hlásné služby; 

 4/ Ob – Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem 

Realizací této praktické odborné přípravy dojde k získání praktických 

dovedností a správných návyků, které budou mít pozitivní vliv na efektivitu 

zásahu v případě skutečné MU. Členové jednotky tak budou moci takový zásah 

nejen sami efektivně provádět, ale budou moci řídit případné dobrovolníky 

nebo pracovníky organizací města, kteří nebudou mít takovouto praktickou 

zkušenost.  

 

5.3  Vyhodnocení cílů práce 

V diplomové práci jsem stanovil několik cílů. V teoretické části práce jsou 

definovány základní pojmy, příslušná legislativu a dokumenty vztahující se 

k problematice povodní. Podařilo se přinést ucelený náhled na problematiku 

povodní, zejména v povodí toku Výrovky.  

Dalším cílem, bylo analyzovat průběh povodní na na toku Výrovky a území 

MAS Podlipansko v roce 2013. Analýza byla provedena na základě událostí 
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v regionu MAS Podlipansko, na základě provedených místních šetření, 

s použitím materiálů, zapůjčených starosty obcí, kanceláří MAS Podlipansko a 

vlastních zkušeností z průběhu povodně.  

Třetím cílem, bylo zhodnotit dosavadní provedená a navrhnout další 

opatření k zabránění a zmírnění následků povodní  

 

5.3.1  Vyhodnocení hypotéz 

HYPOTÉZA 1: Předpokládám, že obce na toku Výrovky, zasažené povodní 

v roce 2013 provedly nebo provádějí opatření ke zmírnění následků povodní.  

Bylo zjištěno, že 26 obcí na toku Výrovky a jejích přítoků se zapojilo do 

společného projektu, který řeší zejména zlepšení informovanosti o MÚ na toku 

monitorováním srážek v lokalitě, ale i sledováním hladiny toku. Takto získaná 

data budou exportována do přístupné webové aplikace, odkud je systému bude 

distribuovat do celostátních informačních systémů a v případě dosažené 

některého stupně povodňové aktivity bude rozesílat varovné informace členům 

povodňových komisí prostřednictvím SMS zpráv a elektronické pošty. 

V návaznosti na tyto situace budou využity místní informační systémy (obecní 

rozhlas) k informování a varování obyvatel obcí.  

Na základě vyhodnocení těchto výsledků lze tedy konstatovat, že 

Hypotéza 1 se potvrdila. 
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HYPOTÉZA 2: Předpokládám, že k nejmenším škodám při povodni došlo 

v části toku, kde byla provedena úprava koryta.  

Bylo zjištěno, že v místech, kde byla před více než 100 lety provedena úprava 

koryta Výrovky, tedy od soutoku s Labem až po obec Radim, v celkové délce 16 

km jsou škody způsobené povodní velmi rozdílné. V nejnižší části tohoto úseku 

došlo k menším škodám a v obcích nejblíže soutoku s Labem nedošlo dokonce 

k žádným škodám na majetku. Oproti tomu v nejvyšší části toku takto 

upraveného koryta v 14 – 16 říčním kilometru, byly způsobeny škody na 

majetku nejvyšší z celého povodí Výrovky a obce Radim a Dobřichov byly 

nejvíce poškozenými obcemi, co do počtu zatopených nemovitostí.   

Na základě vyhodnocení těchto výsledků lze tedy konstatovat, že 

Hypotéza 2 se nepotvrdila. 
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6 DISKUZE 

Po zhodnocení všech dostupných informací, obsažených v této diplomové 

práci lze konstatovat, že povodně v červnu 2013, byly z mnoha ohledů jiné, než 

dosud zaznamenané povodně, které zasáhly povodí Výrovky, a lze z nich 

vyvodit mnoho poučení pro zasažené obce.  Tyto povodně byly způsobeny 

extrémními dešťovými srážkami, které v krátké době zasáhly celé povodí 

Výrovky. Z důvodu nedostatečné údržby malých vodních toků a vodních děl, 

došlo k velmi rychlému zahlcení jejich koryt vodou. Velkou roli sehrálo i rychlé 

zasycení horní vrstvy půdy vodou, která se již dále neměla kam vsakovat a dále 

plnila koryta vodních toků, která již nestačila vodu odvádět. Dalším důležitým 

prvkem při předcházení povodní je územní plánování. Podle stavebního 

zákona je jedním z úkolů územního plánování i vytvářet na území takové 

podmínky, které umožní snižování rizika přírodních katastrof. Současné nároky 

obyvatel na novou výstavbu však zapříčiňují úbytek zelených ploch a 

zastavování přírodních zátopových oblastí, kde se voda měla možnost rozlít a 

přirozeně se vsakovat. Výstavbou v takových lokalitách dojde k výrazné změně 

vsakovacích poměrů tak, že srážková voda je bez možnosti vsáknutí svedena 

mimo tyto plochy buď po zpevněném povrchu, nebo je odvedena pomocí 

dešťové kanalizace přímo do vodoteče. Zde primárně dochází k rychlému 

odvedení srážek z místa jejich dopadu, bez možnosti se vsáknout. Níže na toku 

proto dochází ke stále většímu průtoku vody. Je proto žádoucí, působit na 

majitele takových pozemků a lokalit v tom směru, aby docházelo k vsakování 

srážkové vody v místech jejich dopadu, např. vytvářením vhodných 

vsakovacích objektů. Tím bude docházet k likvidaci dešťových srážek co nejvíce 

rovnoměrně na celém povodí a nebudou nadměrně zatěžovány vodní toky a 

vodní díla.   
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Dalším problémem, který přispívá ke zvyšování rizika povodní, byla 

nedostatečná údržba koryt potoků, vodních toků a vodních děl. Prohlídka toku 

a vodních děl na území obce, alespoň 2x za rok, by měla být základní kamenem 

spolupráce obcí a správce povodí nebo vodního díla. Případné nedostatky, 

překážky nebo závady, nahlášené správci, je tak možné odstranit v době, než 

dojde k výskytu povodně, ať již lokálního nebo velkého rozsahu.  

Jako velký problém, na který poukazovala většina starostů obcí a je zmíněn i 

v celostátní zprávě o povodni 2013, se ukázala nedostatečná informovanost jak 

orgánů povodňových komisí obcí, tak i občanů obcí. Sdílení informací v oblasti 

ochrany obyvatel je velmi důležité. Účelem je nejen získat co nejvíce času na 

přípravu na zvládnutí povodně a podniknutí opatření k jejímu zabránění, ale i 

získání informací o možné vzájemné výpomoci obcí, např. možnostech 

ubytování evakuovaných obyvatel, zajištění jejich stravování a podobně. 

Vzhledem k možnosti výpadku komunikace je vhodné informovat i další 

starosty na toku ohroženém povodní, nejen tedy jen obce přímo sousedící. 

Po povodni v roce 2013 si mnoho starostů obcí uvědomilo důležitost 

přípravy na povodně, a proto byla učiněna opatření, vedoucí k přípravám na 

zvládnutí dalších povodní. V první řadě byla po likvidaci následků povodně 

opravena poškozená vodní díla, pokud to tedy bylo v silách obcí. V mnoha 

případech se na opravu stále čeká, jako je tomu i u rybníka Strašík a jeho 

protržené hráze. Finanční náročnost takové opravy je pro většinu obcí či měst 

naprosto nereálná a proto se hledají vhodné prostředky z jiných zdrojů, 

zejména z dotací. Ta však sebou nesou i jistá úskalí, zejména pak velkou 

administrativní zátěž nejen při podání žádosti, ale i při realizace akce samotné a 

následně pak při jejím vyúčtování a dokládání udržitelnosti takto 

vybudovaných projektů. A zde všude je jakási obava, aby obec jako příjemce 
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dotace někde administrativně nepochybila a nemusela později část nebo celou 

dotaci vracet.  

Jak se při rozhovorech se starosty obcí ukázalo, mnohé obce se z povodní 

v roce 2013 poučily. Některé však nemají snahu provádět žádná opatření, které 

jim neukládá zákon nebo jiný právní předpis. Celkově však lze říci, že se 

situace v oblasti zmírnění následků povodní na obcích MAS Podlipansko začíná 

lepšit a po dokončení společného projektu DSO Pečecký region a partnerů tato 

iniciativa přinesla některým obcím i benefit v podobě vybudování obecního 

rozhlasu, jako MIS, který je samozřejmě využíván i k běžným činnostem obce.  

Důležitou roli při zvládání MU mají sbory dobrovolných hasičů a jejich 

výjezdové jednotky. Obec má sice ze zákona povinnost takovou jednotku v obci 

zřídit a provozovat, a pokud tak neučiní, může sdružit prostředky na provoz 

takové jednotky jinou obcí. V mnoha obcích však tyto jednotky zřízeny nejsou. 

Může to být buď z finančních důvodů, mnohdy se však stává, že o činnost 

v JSDH nemá z občanů obce nikdo zájem, anebo se jedná o tak malou obec, že 

personální kapacity trvale žijících obyvatel takovou činnost prostě nedovolují. 

Samozřejmě, že přijedou jednotky z jiných obcí, které vyšle operační středisko 

HZS, ale v případě tak rozsáhlých přírodních katastrof, jakou byla povodeň 

v roce 2013, se brzy kapacita dobrovolných jednotek hasičů vyčerpá. A HZS 

poté nemá personální kapacity na to, aby do těchto obcí vyslalo profesionální 

jednotku, která zde bude provádět zásah po celou dobu povodně. Je proto třeba 

se pokusit o zřízení takových jednotek v malých obcích a provést jejich 

odbornou přípravu pro zvládání přírodních MU na území vlastní obce.  

Ke zvládnutí povodně mohou jistě výrazně přispět realizovaná opatření 

v obcích. Je však potřeba s těmito prostředky umět pracovat a pravidelně 

činnost s nimi procvičovat. Bylo by proto vhodné, po ukončení realizace 
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projektů v této oblasti provést cvičení, alespoň v oblasti práce s technickými 

prostředky a poskytování informací ostatním obcím a komunikace nejen na 

úrovni obcí MAS Podlipansko, ale i na úrovni ORP. 

Prakticky všichni starostové si při rozhovorech stěžovali na skutečnost, že 

v současné době je spíše než problém povodní, trápí problémy, spojené se 

suchem. Hladina spodní vody prakticky od povodní v roce 2013 neustále klesá 

a dešťových i sněhových srážek ubývá. Se snížením hladiny spodní vody 

souvisí i další problémy, které musí obce řešit, jako je kůrovcová kalamita, kdy 

při snížení hladiny spodní vody nemají smrky dostatek vláhy, usychají a 

vzhledem k nedostatku vody je snížena i jejich obranyschopnost proti škůdcům. 

Nedostatek vody se samozřejmě projevuje i v zemědělství a v krajině 

všeobecně. Začínají vznikat projekty, jejichž cílem je za normálního stavu 

zadržet vodu v krajině a využít její potenciál na místě, místo aby rychle odtekla 

do Výrovky a tou do Labe. Společnost VRV a.s. zahájila projekční práce na 

projektu, který by měl vrátit tok Výrovky do původního koryta a dno jeho 

řečiště posunout na původní úroveň konce 19. století před tím, než byla v letech 

1885 - 1906 provedena úprava koryta Výrovky od ústí do Labe u Píst po Radim 

v délce 16 km, koryta Šembery od ústí do Výrovky ve Zvěřínku po Klučov v 

délce 11 km a koryta Milčického potoka (přítok Šembery u Sadské) v délce 4,9 

km. Kromě těchto úprav bylo celé území zmeliorováno, bylo zřízeno 25 km 

hlavních odvodňovacích příkopů a 85 km vedlejších odpadů. Zvednutím výšky 

a zpomalením rychlosti toku vody pomocí opětovného vybudování meandrů, 

má dojít i k postupnému zvednutí hladiny podzemní vody a lepšímu využití 

vody v krajině.  Vzhledem k tomu, že v současné době není projekt dokončen, 

nemohu ani posoudit projektovaná opatření ve vztahu ochrany obcí a obyvatel 

před povodněmi. V případě realizace takovéhoto projektu by došlo 

k částečnému zrušení opatření, která vybudovali naši předkové před více než 

100 lety, které mělo vliv na hladinu podzemní vody, což je zaznamenáno i 
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v kronice obce Kostelní Lhota, kde je vliv provedené úpravy koryta 

zaznamenán takto: „Vlivem provedené regulace potoků a meliorace, klesala v období 

sucha hladina spodních vod v obci. Bylo proto v srpnu 1902 přikročeno ke zbudování 

zdymadla na Výrovce, ze kterého je napájen kanálem rybník Na Pekle. 

Nedostatek vody v krajině a výrazný pokles hladiny spodní vody však není 

lokálním problémem pouze oblasti povodí Výrovky, ale projevuje se prakticky 

na celém území ČR. Proto Ministerstvo životního prostředí alokuje nemalé 

prostředky na řešení problematiky sucha. Stejně jako jsou na internetu 

dostupné aktuální informace o množství srážek a stavy a průtoky řek a vodních 

děl, je již takovýmto způsobem monitorováno sucho, včetně srážkových 

deficitů a hladiny podzemní vody.  

Obě hrozby, tedy jak hrozbu povodní, tak hrozbu sucha je v současné době 

nutné řešit současně. Na straně jedné, je nutno vodu v krajině zadržovat a 

využívat, neboť naše poloha, kdy ČR je pomyslnou střechou Evropy a k nám 

prakticky žádná voda nepřitéká, naopak všechna voda, kterou v krajině 

nevyužijeme odteče mimo naši republiku. Na straně druhé, v případě povodní 

je potřeba ochránit majetek a krajinu tím, že voda co nejrychleji odteče tam, kde 

nebude působit škody a ohrožovat lidské životy. Mezi těmito dvěma principy je 

velmi tenká linie, na jejíž hraně je nutné zručně balancovat tak, abychom 

s vodou v krajině hospodařili co nejefektivněji a nejbezpečněji.  
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce pojednává o problematice povodní na toků Výrovky a 

regionu MAS Podlipansko. Problémy s vodou budou zřejmě i v budoucnu 

nejvýznamnější přírodní katastrofou, která v České republice hrozí. Na jednu 

stranu je to ochrana před povodněmi, na druhou stranu je to však i ochrana 

před suchem, které nás v posledních letech postihuje stále citelněji. O to horší 

však může být blesková povodeň, kdy se při prudkém dešti voda do ztvrdlé a 

vyprahlé půdy nestihne vsáknout a prakticky všechna najednou odteče do 

vodotečí.  Ochrana před povodněmi nemůže být vždy úplná. Díky prevenci, 

správnému územnímu plánování, připravenosti, včasnému varování a 

vyrozumění obyvatelstva a efektivnímu zásahu složek IZS, však nemusí 

docházet ke ztrátám na lidských životech a lze tak do jisté míry i minimalizovat 

škody, které povodně působí.  

V teoretické části této práce jsou definovány základní pojmy, příslušná 

legislativa a dokumenty vztahující se k problematice povodní. Podařilo se 

přinést ucelený náhled na problematiku povodní, zejména v povodí toku 

Výrovky a MAS Podlipansko a shrnout informace o povodni v roce 2013. 

V praktické části této práce je provedeno vyhodnocení místních šetření 

v obcích a zhodnocena opatření obcí, provedená 5 let po povodni v roce 2013, a 

to jak již dokončených, tak i probíhajících a právě realizovaných a jsou 

navržena opatření další, s cílem zabránit opakování povodní na území MAS 

Podlipansko, případně opatření ke zmírnění jejích následků a vypracovány 

hypotézy a jejich vyhodnocení. V diskuzi je provedeno vyhodnocení zjištěných 

výsledků a navržených opatření.  

Závěrem lze tedy konstatovat, že od poslední povodně v roce 2013 se 

příprava jednotlivých obcí na toku Výrovky a území MAS Podlipansko výrazně 
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posunula vpřed. Orgány obcí jsou si vědomy své odpovědnosti a snaží se 

zabránit opakování povodní takového rozsahu nebo alespoň zmírnit následky 

této přírodní katastrofy ať už vlastními opatřeními v obcích nebo společnými 

opatřeními obcí na toku Výrovky. Významnou roli zde hraje právě MAS 

Podlipansko, jako přirozený koordinátor těchto projektů. Je však třeba se této 

problematice dále věnovat a provedená opatření udržovat v řádném stavu, 

případně je na základě nových znalostí aktualizovat a rozšiřovat. Jen tak 

budeme schopni společnými silami čelit nepřízni přírodních živlů.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

JSDH  jednotka sboru dobrovolných hasičů 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

JSVI  jednotný systém varování a informování 

MIS  místní informační systém 

DSO  dobrovolný svazek obcí 

MÚ  mimořádná událost 

MAS místní akční skupina 

dPP digitální povodňový plán 

VIS  výstražný informační systém 

LVS  lokální varovný systém   
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