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SOUHRN 

Publikace „Co dělat … Povodeň“ je nedílnou součástí výzkumného projektu 
VG2012015081. Jejím cílem je přispět k základní orientaci v legislativním prostředí, 
které je spojeno s problematikou povodní. Přínosem projektu v jeho celé šíři by mělo 
být zvýšení efektivnosti systému vzdělávání, přípravy a výcviku v oblasti 
připravenosti na mimořádné události.  

Publikace je zpracována především pro potřeby menších obcí při přípravě  
a při řešení povodňových situací. Měla by pomoci v rychlé orientaci řízením ochrany 
před povodněmi a povinnostmi obce a kromě toho poskytnout i praktické informace 
od odborníků z praxe. Publikace je určena obcím, které jsou odpovědné  
za připravenost na mimořádné události, krizové situace a jejich řešení, ochranu 
obyvatelstva i udržení obnovitelného rozvoje obce.  

Přestože je kniha odbornou publikací obsahující souhrn zákonných povinností obce, 
je obohacena také o praktické poznatky lidí, kteří se v praxi s těmito situacemi 
setkávají. Je členěna do tří hlavních oddílů, se zřetelem na její možnou praktickou 
využitelnost v jednotlivých etapách řízení protipovodňové ochrany. Těmito oddíly jsou 
Prevence před povodněmi, Reakce na aktuální povodňovou situaci Obnova  
po povodni. Kromě základních odborných textů, informací a praktických rad 
publikace obsahuje i klíčová slova. Ta se přímo odkazují na příslušnou část 
publikace v elektronické verzi na podpůrném webu www.codelat.info. Každé klíčové 
slovo se tak stává samostatnou kapitolou publikace, která přesně vymezuje daný 
problém a východiska řešení s odkazy na použitou literaturu a odborné zdroje. 

Vydáním této publikace, která vhodně doplňuje hlavní část projektu, kterou je 
počítačový Simulátor 3D Povodeň, přispívá Centrum pro bezpečný stát o.s.  
ke zvýšení informovanosti o problematice povodní těch starostů, kteří se při své práci 
nemohou spoléhat na široké zázemí specializovaných útvarů krizového řízení v obci. 

 

SUMMARY 

A book “What to do… Flood” is an integral part of the research project 
VG2012015081. Its main goal is to contribute to the basics understanding of the legal 
responsibilities associated with flood protection management. The main benefit of the 
project should be increase of effectiveness of the system of education, training and 
training in the field of emergency preparedness. 

 The book is written up for small municipalities, which are responsible for emergency 
preparedness, managing protection against floods, population protection, crisis 
situations and their managing. This book also should help to quick orientation in flood 
protection management, duties of the municipalities and in addition provide practical 
information from experts. 

The book is divided into three sections, with respect to its potential practical use in 
various phase of flood protection management. These sections are: Flood 



                                                                                                                                                           

preparedness; Reaction; Flood recovery.  It contains many related keywords in 
addition to basic academic texts, information and practical expert advice. The 
keywords are directly referent to relevant part of an electric version of publication 
stored on the supporting web www.codelat.info. Each keyword then becomes a 
separate chapter of the book that clearly defines the problem and solution. Each 
keyword also contains the reference to the literature and professional resources. 

The edition of this publication, which complements the main part of the project 
(computer Simulator 3D flood), contributes to increase awareness in this field for 
those mayors, who can‘t rely on a base of specialized crisis management 
departments in the municipality. 


