
 

 

 

Životní prostředí – prostředí pro život  

 

Hodnocení pokroku na cestě k dosažení cílů plánů pro zvládání 

povodňových rizik  

Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Ing. Karel Drbal, Ph.D., RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. 

Český hydrometeorologický ústav 

 

Číslo a název projektu: SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny 

klimatu 

Prioritní téma programu: Přispět ke zkvalitnění složek životního prostředí a podpořit zavádění principů 

oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky) 

Klíčová slova: plánování, povodně, rizika 

 

Směrnice EU 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „povodňová 

směrnice“) si klade za cíl předejít nepříznivým dopadům povodní, nebo je omezit vypracováním plánů 

pro zvládání povodňových rizik (dále jen PpZPR). Tyto dokumenty obsahují vždy pro šestileté období 

(2016-2021, 2022-2027 atd.) návrhy opatření, jejichž realizace by měla vést k plnění stanovených cílů. 

I když tyto dokumenty byly zpracovávány podruhé (s platností od roku 2022), stále chybí mnoho 

nástrojů a nejsou ujasněny některé postupy, které jsou nezbytné pro návrhy cílů těchto plánů a 

především způsoby jak hodnotit jejich plnění. Hodnocení pokroku na cestě k dosažení cílů PpZPR bylo 

prováděno vůbec poprvé a proto byly hledány zdroje informací a způsoby jejich zpracování, které by 

umožnily toto hodnocení. 

Aby bylo možné vyhodnotit míru dosažení cílů definovaných v PpZPR prvního cyklu, musel být doplněn 

a zpřesněn popis cílů. Pro každý cíl byly definovány aktivity, pomocí nichž je možné cíle dosáhnout – 

tyto aktivity pak byly ztotožněny s konkrétními typy opatření a tedy i možnými zdroji či poskytovateli 

dat potřebných pro další analýzy.  

Pro hodnocení cílů byly také specifikovány ukazatele, které pak byly k vlastnímu hodnocení použity. 

Pro tyto ukazatele pak byly hledány informační zdroje a metody, jak tyto informace vyhodnotit. 

V příspěvku budou představeny některé zvolené postupy hodnocení a využité datové zdroje a také 

bude prezentován celkový přístup k hodnocení pokroku na cestě k dosažení cílů PpZPR. 

 


