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Riziko – spřažení nebezpečí, zranitelnosti, expozice

Obecná definice rizika
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Vyjádření povodňového rizika 
vyplývajícího z přívalových srážek



Příčina povodní – krátkodobé přívalové deště

Charakteristiky povodní

 Nahodilost

 Obtížně stanovitelná pravděpodobnost výskytu

 Výskyt  možný teoreticky na celém území státu

 Velmi omezené možnosti předpovědi příčinných srážek

 Lokální rozsah důsledků (zesilovaný nesprávnými způsoby užívání území) 

 Obtížně řešitelný problém mobility prostředků a kapacit na účinnou prevenci 
pro tisíce urbanizovaných lokalit v ČR

Rozbor problematiky:

Vyjádření povodňového rizika 
vyplývajícího z přívalových srážek



Rozbor problematiky:

Identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby 
povrchového odtoku s nepříznivými účinky 

pro zastavěné části obcí 

Řešení problematiky:

Cíl: Návrh postupu vizualizace stupně potenciálních
dopadů povodňového nebezpečí z přívalových
srážek a umožnit tak semikvantitativní vyjádření

míry rizik pro zastavěná území obcí.

Vyjádření povodňového rizika 
vyplývajícího z přívalových srážek
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Pilotní oblast: povodí Luhy a Jičínky

95,7 km2

113,4 km2

97,5 km2
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Doporučený metodický postup

1. Vygenerování drah soustředěného odtoku

2. Vymezení kritických bodů a jejich první výběr

Kritický bod (KB) je určen průsečíkem dané hranice zastavěného
území obce (intravilánu) s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí
přispívající plochy ≥ 0,3 km2.

3. Stanovení rozvodnic a sběrných ploch 
kritických bodů

4. Stanovení fyzicko-geografických charakteristik 
sběrných ploch kritických bodů

velikost sběrné (přispívající) plochy, 
průměrný sklon, 
druhy pozemku a procentické zastoupení orné půdy. 

5. Finální výběr kritických bodů 
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Pilotní oblast: povodí Luhy a Jičínky
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ZÚJ Kunín - rozvodniceNAVRŽENÝ 
POSTUP
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dráhy soustředěného odtoku (DSO)NAVRŽENÝ 
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intravilánkritické body (KB)
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přispívající plochy KBNAVRŽENÝ 
POSTUP
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sklonitostní poměryNAVRŽENÝ 
POSTUP
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sklonitostní poměryhydrologické skupiny půdNAVRŽENÝ 
POSTUP
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sklonitostní poměryhydrologické skupiny půddruhy pozemků dle LPISNAVRŽENÝ 
POSTUP
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sklonitostní poměryhydrologické skupiny půddruhy pozemků dle LPISerozní ohroženost NAVRŽENÝ 
POSTUP
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Výběr KB v pilotních povodích

Rozhodující charakteristiky a kritéria:

• velikost přispívající plochy 0,3 – 10,0 km2, 

• průměrný sklon přispívající plochy  ≥ 3,5%,

• podíl plochy orné půdy v povodí  ≥ 40%. 

V případě ploch povodí se zastoupením orné půdy

nižším než 40%, případně ploch zcela zalesněných

• velikost přispívající plochy 1,0 – 10,0 km2, 

• průměrný sklon přispívající plochy  ≥ 5%, 



výběr přispívajících ploch KBNAVRŽENÝ 
POSTUP



Ukazatel F:

Kombinace fyzicko-geografických podmínek, způsobů využití území, 
regionální rozdílů krajinného pokryvu a potenciálního výskytu srážek 
extrémních hodnot (ve vazbě na synoptické podmínky) pro konkrétní 
přispívající plochy vyjadřuje ukazatel kritických podmínek vzniku 
negativních projevů povodní z přívalových srážek F [-]. 

Navržen ve tvaru doplněný vahami relevantních veličin, neboť např.
zesilující účinek podílu orné půdy v povodí se očekává obecně vyšší než
v případě průměrného sklonu přispívající plochy.

Nastavení kategorizace



Nastavení kategorizace

Ukazatel F:

F = Pp,r . Hm,r . (a1Ip+a2ORP+a3CNII)

kde F – ukazatel kritických podmínek [-],
a – vektor vah [1,489; 3,092; 0,467],
Pp,r – relativní hodnota velikosti přispívající plochy 

(vzhledem k max. 10 km2) [-],
Ip – hodnota průměrného sklonu přispívající plochy [%], 
ORP – podíl plochy orné půdy [%], 
CNII – hodnoty CNII pro území ČR, 
Hm,r – relativní hodnota úhrnu jednodenních srážek s dobou opakování 

100 let pro území ČR (vzhledem k max. 285,7 mm) [-]. 

Poskytovatelem dat pro stanovení CNII a Hm,r ve formátu ESRI GRID pro území ČR
je Český hydrometeorologický ústav.
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Zpracování dat za ČR

Do výpočtu vstoupilo 37 952 ploch, které vyjadřují intravilán jednotlivých 
obcí (celkem: 6 248 obcí v ČR). 
Definováno 35 437 kritických bodů s přispívající plochou ≤ 10 km2.

Uplatněny výběry KB podle kritérií:

K1 velikost přispívající plochy 0,3 – 10,0 km2, 
K2 průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5 %, 
K3 podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 %, 
K4 ukazatel kritických podmínek ≥ 1,85,

resp.

K1A. velikost přispívající plochy 1,0 – 10,0 km2, 
K2A. průměrný sklon přispívající plochy ≥ 5 %. 



Zpracování dat za ČR





Povodí (skupiny povodí) 101-102-103

Plocha povodí (skupiny) [km2] 7 254,002

Počet KB celkem (sběrná plocha ≤ 10 km2) [-] 3 895

Výběr podle kombinovaného kritéria - počet KB [-] 1 046

Podíl vybraných KB [%] 26,9

Rozloha sběrných ploch vybraných KB celkem [km2] 1 827,04

Podíl rozlohy vybraných sběrných ploch k celkové 

ploše povodí [%] 25,2

Maximální hodnota ukazatele kritických podmínek [-] 83,6



Postup vymezení lokalit ohrožených povodněmi 
z přívalových srážek 

- doplnění metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik

Výběry KB podle hodnoty ukazatele kritických podmínek F

F KB P [km2]

37 526 3 784,932    

40 427 3 167,604    

45 305 2 347,785    

52 206 1 659,612    

59 101 851,252    



Výsledky  za ČR

9 261 KB

F = 37

21 350 km2

3 785 km2

526 KB

F = 59

851 km2

101 KB



F = 37 526 KB



F = 59 101 KB



79 %

73,5 % 

87 %

Odhad redukované hodnoty váženého průměru 
ukazatele kritických podmínek pro hydrologické 

celky s dostupnými hodnotami QN



PaB 

BaqaParq  321 100100

BarqaRF  21 1002

B – rozloha zastavěných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha],

P – plocha povodí [km2],

q100r – redukovaná (poměrem přispívajících ploch KB a plochy

povodí) hodnota specifických průtoků s dobou opakování

100 let [m3.s-1.km-2],

q100 – specifický průtok s dobou opakování 100 let [m3.s-1.km-2],

F2R – redukovaná hodnota váženého průměru ukazatele kritických

podmínek (bezrozměrná veličina [-],

a – parametry modelů.

79 %

73,5 % 

87 %

Odhad redukované hodnoty váženého průměru 
ukazatele kritických podmínek pro hydrologické 

celky s dostupnými hodnotami QN



Skupina povodí 201- 202 - 203



Skupina povodí 201- 202 - 203
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Skupina povodí 201- 202 - 203
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Skupina povodí 201- 202 - 203



ZÁVĚRY a doporučení

Postup vizualizace stupně potenciálních dopadů povodňového nebezpečí
z přívalových srážek ~ semikvantitativní vyjádření míry rizik pro zastavěná území obcí.

Podstata postupu
- návrh postupu identifikace tzv. kritických bodů (KB) a ploch rozhodujících
z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek
a s nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí,

- klasifikace podle F 2R pro hydrologické celky od 10 do 150 km2)

Vymezení kritických míst v rámci celé ČR

- volba kritéria výběru

- podklad pro tvorbu povodňových a krizových plánů a pro návrhy dalších
opatření,

- informace pro zpracovatele územně plánovacích dokumentací, pozemkových
úprav a plánů povodí.


