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„Voda ze svahů“ 

Může se stát kdekoliv!!! 

Závislost na množství a intezitě deště, na vlastnostech a způsobu 

obhospodařování půdy, předcházející vlhosti, formě terénu, 

sklonu, povodí, kanálu, odvodňovacích zařízeních,… 

Odtok povrchové vody mimo vodní toky 

Změna klimatu:  

Obavy před 

intenzivnějšími, 

častějšímí 

silnými dešti 
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Podnět 
(Quelle ORF) 
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Obzvláště silný déšť od 23.7. do 27.7.2016  
Oblast Rabenstein/Hofstetten:  

1. událost: od 25.7. do 26.7.2016  

Doba trvání: ca. 4:40h 

Oblast Pyhra:  

1.událost: od 25.7 do 26.7., doba trvání 

2:15h 

2. událost: 27.7.2016, doba trvání: 2:00h 

Oblast Kasten:  

1.událost: 23.7.2016 

2.událost: 25.7.2016 

3.událost: 27.7.2016 

Měřící stanice 

zaznamenaná denní 

množství: 

90 mm/den 
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Škoda a náklady 

Uznaná škoda (skutečná škoda je vyšší) z 

událostí od konce července do začátku srpna: 

ca. 6 Mio. € 

 

Průzkum mínění obcí ohledně protipovodňové 

ochrany DR: (dohromady 573 DR obcí) 

350 obcí: ca. 1,42 Mrd. € (tech.protipovodňové 

objekty) 

178 obcí: ca. 70 Mio. € (svahová voda) 
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Prohlídka odtoků 

Opatření plánování území 

    Stavební a provozní předpisy 

      Modely prognóz 

        Poplachové plány 

  Aktivní protipovodňová ochrana 

    Pasivní protipovodňová ochrana 

     Údržba 

    Vytváření vědomí 

Vlastní zabezpečení 
Poplachových plánů  

  Provozních předpisů 

   Obrazových prognóz 

     povodňových škod 

Adaptace povodňové ochrany 

Znovuvybudování 

Okamžitá opatření 

Koloběh krizového povodňového managementu 

 Nasazení: 

Zaznamenání povodňového 

nebezpečí 
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Informace o záplavových nebezpečích(1) 

Tekoucí povodí: překontrolování odtoků, plán 

ohrožených zón HQ30, HQ100, HQ300, zóny 

 

 

 

 

 

DR-Atlas: 

www.noel.gv.at 
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Informace o záplavových nebezpečích(2) 

Zástavby horský potoků a protilavinová opatření:  

plány ohrožených území se žlutými a červenými zónami 

 

 

 

 

 

DR- Atlas: 

www.noel.gv.at 
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novinka: mapy s odkazy na svahovou vodou 

ohrožená místa 
• Průtokové cesty 

klasifikované dle velikosti 
jejich povodí 

 

 

• „linie obklopující k různým 
účelům věnované pozemky“ 

• Průsečík průtokových cest s 
liniemi obklopujícími k 
různým účelům věnované 
pozemky a velikost povodí 

 

 

 DR- Atlas: www.noel.gv.at 
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Mapy s odkazy 

Vznik s pomocí funkce „směr toku“ ArcGIS 1 x 1 m 

rastr z Airborne Laser Scanning  údajů. 

Zobrazení směru toků výlučně na základě 

topografického modelu krajiny bez ohledu na 

srážky. 

Model krajiny neobsahuje žádné mosty, splavy, 

propustné hráze, atd. 

Žádné malé struktury v osídlených oblastech 

Propady jsou automaticky naplněny 
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Analýza a interpretace 

 

Povodí: 

< 1ha: nízké riziko 

 

1 -10 ha: střední riziko 

 

> 10 ha: velké riziko 

 

několik průtokových 

cest: velké riziko 

 

Velikost povodí 
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Analýza a interpretace  

 

Žádné viditelné známky:  

nízké riziko 

 

písek, slehlá tráva: 

střední riziko 

 

Výmoly, příkopy: velké 

riziko 

viditelné známky odtoku 
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Analýza a interpretace 

 

Malé riziko: 

do 2% spádu, les, 

štěrkový podklad 

 

Střední riziko: 

Od 2 do 10 % spádu, 

louka, písečný podklad 

 

Velké riziko 

> 10% spád, pole, jílový 

podklad 

Spád svahu, obhospodaření, stav půdy 
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Opatření 

1. Rozpoznání problému 

2. Poradenství 

• Správa vodních staveb 

• Zemská zemědělská komora 

• Zástavby horský potoků a protilavi- 

    nová opatření  

• Civilní inženýři nebo technické  

    kanceláře 

3. Další průzkum: 

• Zjištění množství vody 

• 2D modelování 

4. Plánovaná opatření 

• Technická opatření 

• Ochrana před erozí 

• Ochrana jednotlivců resp.  

    objektů 
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Technická opatření (příklady) 

Zachycení svahové vody 

Sváděcí zdi 

Zadržovací jímky 
Zadržovací koryta Silniční koryta a obruby 
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Protipovodňová opatření: 

 
• Stát, země ani obce nejsou povinni budovat 

protipovodňová opatření. 

• Dotace v případě převážně veřejných zájmů 

• V zásadě se o dotaci může ucházet KAŽDÝ 

• Ochrana objektů a sanace:  

DR Dotace bydlení 

• Opatření nesmí být proti zájmům místních 

obyvatel nebo jejich sousedů! 
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Opatření v zemědělství 

Bez a s příčnou zábranou 

osev 

Podsev 

Osev s 

vystýlkou 

 

• Zemědělství 

přizpůsobené místu 

• Směr výsadby 

• Nárazníkové pásy, 

atd. 
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Další využití 

• Uzemní plánování 

• Vodní hospodářství sídlišť 

• Ochrana proti katastrofám 

• Ochraná opatření objektů  

• Pozemková opatření 
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DĚKUJI  

za  

pozornost 


