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Recent knowledge of climate change -

expected scenarios for the Czech territory

 Total amount of annual precipitation will not change – but the time distribution 
will change dramatically

 Flood situations might occur in winter and in early spring

Hydrological extremes in the Czech Republic since 1997

Floods: 9 Droughts: 4

Measures of adaptation have to be prepared against both hydrological extrems –

floods and droughts



Povodně/ Přívalové povodně

Flood / Pluvial flood

 Povodně/Floods 

 Přívalové povodně /Pluvial Floods

 Vydatné srážky / Stormrainfall



Povodně/Floods

 Dlouhá  historie povodňové ochrany v ČR/Long history of flood 
protection in CZ

 Legislativní nástroje: záplavová území (od 1975)
/Legislative instruments: administrative flood plain areas (from 1975) 

 Po rozsáhlé povodní 1997: nová legislativa – Vodní zákon – Hlava 9 
Povodňová ochrana/After serious flood 1997 a new legislation – Water 
Act – Chapter 9 Flood protection 

 Aktivní zóna záplavového území  – určena pro převádění povodňový ch 
průtoku  – restrikce/Active zones of the flood plain areas – major flow of 
flood is running – restrictions

 2007 Povodňová Směrnice/2007 Flood Directive
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Implementace Povodňové směrnice/   

Implementation of Flood Directive
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Plány pro zvládání povodňových rizik Flood 

Risk Management Plans
 3 dokumenty/3 documents:
 PpZPR v povodí Odry/ FRMP in the Oder River Basin 
 PpZPR v povodí Dunaje/ FRMP in the Danube River Basin
 PpZPR v povodí Labe/ FRMP in the Elbe River Basin

 Shrnutí předchozích fází  PVPR a povodňové mapování/ Summary of 
previous phase PFRA and Flood mapping     

 Popis cílů pro zvládání povodňových rizik/ Destriction of the 
objectives on management of flood risk 

 Souhrn opatření na zvládání povodňových rizik/Summary of 
measures on management of flood risk 

 Schválen vládou ČR  dne  21. prosince 2015/ Agreed by Czech 
Government  on 21. December 2015 

 PpZPR byly vydány MŽP/ FRMPs were published by MoE

http://www.povis.cz/html/pzpr.htm

http://www.povis.cz/html/pzpr.htm


 povodňových rizik vyplývajících z nebezpečí přívalových srážek / 

flash flood flood risk

526 KB

Kritické body/ Critical points



Strategy for the protection
against negative impacts of floods and erosions
by nature-based measures in the Czech Republic

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě
blízkými opatřeními v České republice
www.vodavkrajine.cz
2014 – 2015
financováno PO 1 OPŽP 2007-2013/ financed by PO 1 OPE 2007-2013

Cíle/ Targets:
návrhy opatření jako podklad pro plánování v oblasti vod, územní plánování,
financování/ draft of measures as a references for water planning, spatial and
land use planning, funding



Stránky projektu /Web pages of project



Opatření v NAP/ Measures in NAP

Rozvoj předpovědní, výstražné a hlásné služby a monitorovacích systémů/
Development of forecasting and warning systems, monitoring systems

Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území/ management of 
stormwater in urban areas

Pozemkové úpravy/Land consolidation



Povodňový informační systém /

Flood Information System „POVIS“

http://www.povis.cz/

http://www.povis.cz/html/


Děkujeme za pozornost

Thank you for your attention

jana.tejkalova@mzp.cz

tereza.davidova@mzp.cz


