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Ministerstva životního prostředí a zemědělství společně připravila Národní 

plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik na příštích šest let 
 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes předložilo vládě Plány pro zvládání 
povodňových rizik v povodích Labe, Odry a Dunaje. Ministerstvo zemědělství (MZe) 
připravilo Národní plány těchto povodí do roku 2027. Navrhovaná opatření ochrání 
lidské životy a majetky, pomohou vybudovat čistírny odpadních vod a revitalizovat 
vodní toky. Oba dokumenty vláda schválila. 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství na přípravě plánů dlouhodobě 
spolupracují, v pracovních skupinách se scházejí odborníci MZe, MŽP, státních podniků 
Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského 
TGM a krajských úřadů.  

Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje počítají do roku 2027 s vybudováním 2 469 
opatření za více než 68 miliard korun z národních i evropských zdrojů (financování z národních 
zdrojů ve výši 52,3 miliard a podpora z fondů EU ve výši 15,8 miliard korun). Za ty se postaví 
například čistírny odpadních vod, kanalizace, revitalizují se řeky a potoky a využijí se ke 
zmírnění nepříznivých dopadů sucha. 

„Naším cílem je zlepšovat ochranu povrchových i podzemních vod, vodních ekosystémů, 
prevence před povodněmi, hospodaření s vodami a jejich udržitelné užívání. Proto při přípravě 
tak stěžejních materiálů, jako jsou Národní plány povodí, spolupracujeme s Ministerstvem 
životního prostředí a dalšími odbornými institucemi. Navíc veřejnost a uživatelé vody mohli po 
dobu šesti měsíců k návrhům plánů vznést své připomínky. Na jejich základě jsme plány 
upravili,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. 

Plány povodí jsou zpracované pro třetí plánovací období, tedy do roku 2027 a nahradí Národní 
plány povodí pořízené pro druhé plánovací období, schválené vládou v roce 2015.  

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s MZe, správci povodí a krajskými úřady 
vypracovalo Plány pro zvládání povodňových rizik. 

„Plány pro zvládání povodňových rizik jsou zásadním strategickým materiálem k ochraně 
životů, zdraví, majetků a kvality životního prostředí. Řeší jednak snížení míry povodňového 
nebezpečí a jednak připravenost obyvatel a odolnost staveb, objektů infrastruktury, 
hospodářských i dalších aktivit vůči negativním účinkům povodní. Samozřejmě jejich síla je v 
realizaci konkrétních opatření. Jen z evropských prostředků našeho Operačního programu 
Životní prostředí a Národního plánu obnovy na ně chystáme více než 26 miliard korun," 
vysvětlila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.  

Mezi konkrétní opatření bude patřit například výstavba ochranných hrází, včetně mobilních 
prvků, suchých nádrží a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Celkové náklady jsou 
odhadnuty na více než 62 miliard korun. 
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