
 

Stupně povodňové aktivity 
 

    Stupni povodňové aktivity se pro účely vodního zákona rozumí míra povodňového 
nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky 
v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu 
uvedené v příslušném povodňovém plánu. 
 

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím 
nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA): 
 

a) I. SPA - první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a 
zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním 
výstražné informace předpovědní povodňové služby; 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, 

 
b) II. SPA - druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené 

povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; 
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, 

 
c) III. SPA t řetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo 

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 
povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné 
práce nebo evakuace. 

 
Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu 

povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu 
hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné 
povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, 
případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.  

 
O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat 

subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. 
 
Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou 

obsažené v povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány nižších stupňů 
 
 
 
 


