
1027 Směrodatné limity 

 

Směrodatné limity1 

SPA vyhlašují povodňové orgány většinou na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených 

vodními stavy v hlásném profilu nebo výjimečně průtoky. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek 

vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen. Směrodatné limity vodních 

stavů pro vyhlašování SPA jsou stanoveny povodňovými orgány a jsou obsažené v povodňových 

plánech. 

Pro hlásné profily kategorie A stanovuje směrodatné limity pro SPA Ministerstvo životního prostředí. 

Hlásné profily kategorie A a k nim příslušné směrodatné limity pro SPA jsou uvedeny v Povodňovém 

plánu ČR a zapracovány do povodňového plánu příslušného kraje a do povodňových plánů nižších 

stupňů. 

Pro hlásné profily kategorie B stanovuje směrodatné limity SPA povodňový orgán kraje  

po projednání se správcem povodí, případně se správcem toku (pokud se liší od správce povodí),  

s regionálním pracovištěm ČHMÚ, s dotčenými ORP v povodňovém úseku a s obcí, na jejímž území se 

hlásný profil nachází. Hlásné profily kategorie B a k nim příslušné směrodatné limity pro SPA jsou 

uvedeny v povodňovém plánu kraje a zapracovány do Povodňového plánu ČR a do povodňových 

plánů nižších stupňů. 

Pro hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro SPA povodňový orgán obce nebo 

vlastník ohrožené nemovitosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí do svého 

povodňového plánu a oznámí je povodňovému orgánu ORP a správci toku. Pokud jsou do LVS 

zařazeny některé profily kategorie A nebo B, kterým provozovatel LVS přiřadí pro své lokální potřeby 

jiné směrodatné limity SPA, než jsou v Povodňovém plánu ČR nebo v povodňových plánech krajů, pak 

tyto profily musí být deklarovány v jeho povodňovém plánu jako profily kategorie C. 

 

Směrodatné limity pro SPA podle dešťových srážek 

Orientačně je možné usuzovat na nebezpečí nebo vznik povodně podle hodnot dešťových srážek  

a to hlavně na vodních tocích, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Směrodatné limity pro SP A jsou 

vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém 

území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást 

LVS. 
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