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1 Úvod 

Implementace Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik (dále jen Povodňová směrnice) je součástí procesu plánování, který má v České 

republice dlouhou tradici. Po vstupu České republiky do EU je tento proces podřízen plnění úkolů 

požadovaných Směrnicí 2000/60/ES (dále jen Rámcová směrnice) a od roku 2007 ještě i 

Povodňovou směrnicí. Za proces plánování dle Povodňové směrnice je zodpovědné Ministerstvo 

životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.  

Pro koordinaci implementačních prací byla ustavena k 1. 7. 2016 Komise pro plánování v oblasti 

vod pro třetí plánovací období (dle Rámcové směrnice - dále jen KPOV), která navazuje na činnost 

přechozí Komise pro plánování v oblasti vod pro druhé plánovací období. V rámci KPOV byl 

zřízen Pracovní výbor pro implementaci Povodňové směrnice (dále jen PS KPOV), který 

koordinuje veškeré činnosti spojené s druhým plánovacím cyklem dle Povodňové směrnice. 

Pracovní výbor navazuje na činnost pracovní skupiny “Povodňová směrnice”, jež zabezpečovala 

koordinaci implementaci od roku 2008. Členy PS KPOV jsou zástupci kompetentních ministerstev, 

správců povodí, Magistrátu hlavního města Prahy, Českého hydrometeorologického ústavu, 

Výzkumného ústavu vodohospodářskéhoý T. G. Masaryka a Asociace krajů České republiky. 

Rozšířený pracovní výbor pro implementaci Povodňové směrnice zahrnuje zástupce odborů 

životního prostředí, územního rozvoje a krizového řízení krajů ČR. K informování veřejnosti 

o procesu implementace Povodňové směrnice je využívaný Povodňový informační systém POVIS 

(záložka Implementace Povodňové směrnice - 2. cyklus), kde jsou uveřejňované veškeré aktuality a 

dokumenty s implementací spojené.  

Plánování podle Rámcové i Povodňové směrnice probíhá ve stejných správních jednotkách, které se 

nemění ani v jednotlivých plánovacích obdobích. Jedná se části mezinárodních oblastí povodí Labe, 

Odry a Dunaje na území České republiky (Obr. 1, Příloha 1). Podrobnější mapové podklady jsou 

také zveřejněny na Národním geoportálu INSPIRE (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map). 

 

http://www.povis.cz/html/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Obr. 1 Vymezení mezinárodních povodí Dunaje, Odry a Labe v České republice 

 

Tato zpráva slouží k informování zapojených organizací / subjektů, veřejnosti a Evropské komise 

o  procesu a výsledcích aktualizace a přezkumu předběžného vyhodnocení povodňových rizik a 

vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem v souladu s články 10 a 14 odst. 1 Povodňové 

směrnice. 

2 Povodňová problematika v České republice 

Vzhledem k hydrologickým a geomorfologickým charakteristikám území je obyvatelstvo České 

republiky postihováno především přírodními říčními povodněmi v důsledku rozvodnění vodních 

toků. Ty mohou být způsobeny regionálními srážkami, lokálními přívalovými dešti, táním sněhu 

nebo kombinací těchto příčin. Doprovodnými jevy mohou být protržené hráze, bariéry ze spláví, 

ledové zácpy, sesuvy půdy a bahnotoky, které zhoršují nepříznivé účinky významných říčních 

povodní, jejich samostatný výskyt je však spíše výjimečný. Zvolené postupy předběžného 

vyhodnocení povodňových rizik proto zohledňují primárně říční povodně a je na ně navázáno 

vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem.  

Častějším jevem se také na území ČR stávají povodně způsobené přívalovými srážkami, nemusí být 

nutně vázány na říční síť, které mohou také způsobovat značné materiální škody i ztráty na lidských 

životech. Proto byla v roce 2009 provedena pro celé úzení ČR analýza, jejímž cílem bylo nalezení 

zastavěných území ohrožených povodněmi z přívalových srážek (Drbal a kol., 2009. Metodický 

návod pro identifikaci kritických bodů – Příloha 2). Výsledky analýzy ukázaly, že povodně 

z přívalových srážek se mohou vyskytnout téměř na celém území ČR (2). Z tohoto důvodu a také 

proto že, není možné pro tyto jevy stanovit pravděpodobnost výskytu, nejsou zohledňovány při 

přípravě map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. 
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Obr. 2 Oblasti možného vzniku povodní z přívalových srážek s negativními dopady na zastavěná území 

 

Informace o lokalizaci oblastí možného vzniku povodní z přívalových srážek jsou k dispozici na 

mapovém portále Povodňového informačního systému POVIS (Obr. 3). Tento podklad je 

zohledňován obcemi při přípravě povodňových plánů. Dále tyto informace slouží při navrhování 

opatření pro zadržování vody v krajině (ochrana před povodněmi, erozí a na zmírnění dopadů 

sucha) v rámci procesu pozemkových úprav, popř. při přípravě územě plánovací dokumentace.  

 

Obr. 3 Oblasti možného vzniku povodní z přívalových srážek s negativními dopady na zastavěná území 
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Postup při přezkum a aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik 

V souladu s požadavky článku 14 odst. 5 Povodňové směrnice došlo v České republice v rámci 

druhého plánovacího cyklu k přezkumu a aktualizaci předběžného vyhodnocení povodňových rizik. 

Nezměněny zůstaly postupy týkajíící se vymezení mezinárodních povodí, oblastí možného vzniku 

povodní z přívalových srážek s negativními dopady na zastavěná území, určování významnosti 

povodní, systém technicko bezpečnostního dohledu nad vodními nádržemi apod. 

Byl doplněn seznam minulých významných povodní o události v červnu 2013. Tato povodeň byla 

již zohledněna v prvním plánovacím cyklu při přípravě map povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik a přípravě plánů pro zvládání povodňových rizik. 

3 Minulé povodně  

Hodnocení minulých povodní v České republice je založeno na informacích, které jsou o těchto 

povodních dostupné. Současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní je v ČR upraven dle 

§76 zákona 251/2002 Sb. (dále vodní zákon).  Zprávy o povodních podávají povodňové orgány obcí 

a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou 

hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených 

opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci 

povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách 

přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských 

životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, 

zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto 

způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, 

přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010, v srpnu 2010 a 

povodně v červnu 2013. Zprávy o vyhodnocení významných povodní jsou členěny na dílčí části 

zaměřené na: 

 meteorologické příčiny povodní 

 hydrologický průběh povodní 

 fungování předpovědní povodňové služby a lokálních výstražných systémů 

 vliv vodních děl a dalších protipovodňových opatření na průběh povodní 

 nebezpečí sesuvů 

 hodnocení činnost povodňových orgánů, ostatních účastníků ochrany před povodněmi a složek       

IZS 

 stanovení povodňových škod a dopadů na obyvatele 

 hodnocení dopadů povodní na životní prostředí. 

 

Zprávy o starších povodních nejsou tak úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány 

ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích 

ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši 

celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, 

většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále 

jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů). 
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V rámci předběžného vyhodnocení povodňových rizik (dále PVPR) byly dokumentovány pouze, 

tzv.“významné historické povodně”. Vlastní kriteria pro jednotlivé typy povodňových situací jsou 

přehledně uvedena v následující tabulce. 

Typ povodně Kriterium 

Říční (fluviální) 

povodeň 
 Dosáhla min 100letou pravděpodobnost opakování (Q100) 

 pozorována v minimálně 3 měrných profilech na vodních 

tocích  

 postihla území větší než 2 000 km
2
  

Povodeň 

z přívalových srážek 
 vyžádala si alespoň 3 lidské oběti nebo škody přesáhly 250 

milionů Kč 

Havárie na vodním 

díle nebo 

vodohospodářské 

infrastruktuře 

 pokud vznikla v době mimo povodeň přirozenou, vyžádala 

si alespoň 3 lidské oběti 

 pokud vznikla v důsledku přirozené povodně, došlo 

k navýšení doby opakování povodně níže po toku na min 

500let a současně si vyžádala alespoň 3 lidské oběti 

Další typy povodní 

(pluviální, 

z podzemních vod) 

 škody přesáhly 250 milionů Kč 

 

V kategorii minulých (historických) povodní, které byly zahrnuty do PVPR, byly posuzovány 

povodně od roku 1968. V tomto období byl již odtokový režim většiny vodních toků poměrně 

stabilizovaný a byla již v provozu významná vodní díla, která průběh povodní ovlivňují (Lipno, 

Orlík, Nechranice). Z toho jako významné povodně byly pro jednotlivé typy povodní uvažovány 

povodně splňující následující podmínky: 

Fluviální (říční) povodně, jejichž kulminační průtok dosáhl alespoň Q100 a touto intenzitou bylo 

zasaženo povodí o velikosti alespoň 2 000 km
2
 a více než 3 pozorované profily. Dále lokální 

přívalové povodně, u kterých byly zaznamenány alespoň 3 lidské oběti nebo škoda větší než 250 

mil. Kč v cenách odpovídajících roku 2007. Doplňující podmínkou v obou případech byla existence 

odborně zpracované zprávy o povodni. Do tohoto typu se řadí naprostá většina povodní v ČR. Do 

výběru významných povodní pro aktualizaci PVPR jich bylo zařazeno celkem 12 tj. v rámci 

aktualizace byla zařazena povodeň z června 2013. Přehledné mapy s vyznačením výskytu a 

extremity (doby opakování) vybraných minulých povodní ve sledovaných vodoměrných stanicích 

jsou v Příloze 3. 

Povodněmi z přívalových srážek se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 

jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Tyto povodně vznikají nejčastěji následkem rychlého povrchového odtoku 

způsobeného přívalovými srážkami, který se v členitém terénu rychle koncentruje do říční sítě. 

Škody způsobené přívalovými srážkami v extravilánu včetně eroze zemědělských ploch a 

následným transportem sedimentů do zastavěných oblastí jsou považovány za součást přívalových 

povodní. Průběh povodně je charakterizovaný vlastním druhem povodně, hodnotou kulminačního 

průtoku, tvarem a objemem povodňové vlny a ročním obdobím výskytu (zdroj: 

https://www.mzp.cz/cz/privalove_povodne). 

Povodně způsobené havárií vodních děl (zvláštní povodně), které vznikly v době mimo 

přirozenou povodeň a vyžádaly si alespoň 3 lidské oběti. Nebo při havárii vodního díla za povodně, 

když došlo v důsledku havárie k významnému navýšení kulminačního průtoku níže po toku 

https://www.mzp.cz/cz/privalove_povodne
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(alespoň na úroveň Q500) a k alespoň 3 lidským obětem (podrobněji viz Příloha 4). Během 

hodnocených minulých povodní docházelo k haváriím malých vodních děl (rybníků) poměrně 

často, většinou však bez ztrát na lidských životech. Do PVPR byla zařazena jedna povodeň tohoto 

typu s vysokým stupněm účinků na lidské zdraví (počtem obětí). 

 

Významné minulé povodně 

Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Max dosažená           

N-letost 

Důsledky 

povodní 

Dokumentace 

povodně 

19. srpna 1974 

zvláštní povodeň 

(během přírodní 

povodně) 

Mnichovka, protržení 

hráze VD Hubačov 

přírodní >100 

zvláštní 5 x Q100  

5 obětí, 

mater. škody 

nejsou známy  

článek 

ve  sborníku 

březen 1981 
jarní povodeň, tání 

sněhu a déšť 

povodí horního Labe, 

povodí Ohře, Mže, 

Sázava, Morava 

20 až 50, 

ojediněle 100 
nejsou známy 

hydrologická 

zpráva 

červenec 1981 
letní povodeň, 

regionální deště 

povodí Otavy, 

Berounky, dolní 

Vltava, Labe 

50 až 100, 

ojediněle >100 
nejsou známy 

hydrologická 

zpráva 

červenec 1997 

letní regionální, 

dvě povodňové 

vlny 

celé povodí Odry a 

Moravy, část povodí 

horního Labe 

100 až 500, 

výjimečně >500 

62,6 mld. Kč      

50-60 obětí 

komplexní 

projekt (ČHMÚ), 

zpráva správce 

povodí Labe 

červenec 1998 přívalová povodeň 
Dědina, Bělá          

(prav. přítoky Orlice) 
>100 

1,8 mld. Kč   

6 obětí 

hydrologická 

zpráva, zpráva 

Povodí Labe 

březen 2000 
jarní povodeň, tání 

a déšť  

povodí horního Labe 

a Jizery 

50 až 100, 

výjimečně >100 

3,8 mld. Kč     

2 oběti 

zpráva ČHMÚ, 

zprávy správců 

povodí 

srpen 2002 

letní regionální,      

dvě povodňové 

vlny 

povodí Vltavy a 

Berounky, dolní 

Labe 

200 až 1000,  

někde >1000 

73,1 mld. Kč   

17-19 obětí 

komplexní 

projekt (VÚV), 

zprávy správců 

povodí 

březen/duben 

2006 

jarní povodeň,         

tání a déšť  

povodí Dyje, 

Moravy, Sázavy, 

Lužnice a další  

50 až 100, 

výjimečně >100 

6,0 mld. Kč    

9 obětí 

komplexní 

projekt (VÚV), 

zprávy správců 

povodí 

červen 2006 letní povodeň povodí Dyje 
100 až 200   

ojediněle 1000 
nejsou známy 

hydrologická 

zpráva 

červen/červenec 

2009 
přívalové povodně 

Novojičínsko, 

Jesenicko, Děčínsko 

100, >100,      

někde >>100 

8,5 mld. Kč   

15 obětí 

komplexní 

projekt (ČHMÚ) 
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Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Max dosažená           

N-letost 

Důsledky 

povodní 

Dokumentace 

povodně 

květen/červen 

2010 

letní regionální,       

dvě povodňové 

vlny 

povodí Odry a 

Moravy 

20 až 50, 

výjimečně >100 

5,1 mld. Kč     

3 oběti 

komplexní 

projekt (VÚV), 

zprávy správců 

povodí 

srpen 2010 

letní povodeň 

s prvky přívalové 

povodně 

povodí Smědé, 

Lužické Nisy, 

Ploučnice a 

Kamenice 

50 až 100, >100, 

výjimečně >1000 

10,1 mld. Kč    

5 obětí 

komplexní 

projekt (ČHMÚ), 

zprávy správců 

povodí  

červen 2013 

letní regionální 

povodeň, dvě 

povodňové 

vlny+jedna 

přívalová  

povodí Vltavy a 

Berounky, dolní 

Vltava, Labe 

20 až 50, 

ojediněle >100 

15,4 mld. Kč    

16 obětí 

komplexní 

projekt (ČHMÚ), 

zprávy správců 

povodí 

 

Zvláštní povodeň 19. srpna 1974 

Lokální přívalová srážka jižně od Prahy (téměř 60 mm za 30 minut) způsobila přívalovou povodeň 

na Mnichovce (pravostranný přítok Sázavy u Senohrab). Přítok do rybníka Hubačov 

pod Mnichovicemi výrazně přesáhl 100 letou povodeň, hráz rybníka byla přelita a v noci se 

protrhla. Průlomová vlna měla objem cca 150 tis. m
3
 a její maximální průtok v místě hráze byl 

odhadnut na 100 m
3
/s. Níže po toku, kde došlo k nahromadění bariéry z trosek a spláví, se 

po protržení bariéry opět vlna zvýšila na cca 100 m
3
/s. Průlomová vlna zdevastovala celý 4 km 

dlouhý úsek toku k ústí do Sázavy, včetně chatové osady v údolí pod Senohraby. Došlo ke ztrátě 5 

lidských životů, údaje o výši materiálních škod se nedochovaly. Údaje jsou převzaty z referátu 

na konferenci 14. Přehradní dny 1975 v Hradci Králové. 

 

Povodeň v březnu 1981 

Jarní povodeň vzniklá v důsledku tání sněhu a současných dešťových srážek. Povodeň zasáhla 

s různou intenzitou celé povodí Labe a část povodí Moravy, nejvíce podhorské úseky toků, tj. horní 

část povodí Labe, včetně Orlice a horní Jizery, povodí Ohře, Teplé a přítoků z Krušných hor, horní 

Vltavu, Sázavu a horní část povodí Moravy. Kulminační průtoky dosáhly 100leté doby opakování 

na horním Labi a horní Moravě, jinak se v uvedených povodích pohybovaly maximálně mezi 20 

a 50letou vodou. Hydrologická zpráva o příčinách a průběhu povodně je uložena v ČHMÚ, údaje 

o důsledcích povodně nejsou k dispozici. 

 

Povodeň v červenci 1981 

Letní povodeň způsobená čtyřdenními regionálními dešti, které zasáhly zejména západní polovinu 

Čech. Největší povodně byly na tocích v povodí Berounky (Úslava, Klabava Litavka) s kulminací 

na úrovni 100 a víceletého průtoku. Dále v povodí Otavy, Ploučnice a na tocích ve Frýdlantském 

výběžku. Dolní Vltava a Labe měly 5letou povodeň. Hydrologická zpráva o příčinách a průběhu 

povodně je uložena v ČHMÚ, údaje o důsledcích povodně nejsou k dispozici. 

 

Povodně v červenci 1997 

Katastrofické povodně byly způsobeny vydatnými regionálními srážkami, které přišly ve dvou 

vlnách, oddělených 10denní přestávkou. Zasažena byla hlavně severní Morava, zejména Jeseníky 

a Beskydy, při druhé vlně také Orlické hory a Krkonoše. Naměřené srážkové úhrny v první 5denní 

epizodě přesáhly na některých stanicích 500 mm a v poměrně velké oblasti byly vyhodnoceny jako 

srážky více než 500leté. Na plochu cca 10 000 km
2 

spadlo za 5 dní 2,3 km
3
 vody.  
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Extrémní povodně vznikly na všech tocích v zasažených oblastech, a to ve dvou vlnách, z nichž 

první vlna byla na většině toků větší. Ve většině vodoměrných stanic byly zaznamenány nejvyšší 

stavy za celou dobu pozorování. Nejvíce extrémní průtoky byly v povodí horní Moravy a Opavy 

(s dobou opakování více než 500 let), další toky v povodí Odry, Moravy i horního Labe měly 

povodně více než 100leté. Povodně postupovaly dále po toku Moravy a po toku Odry 

do sousedních zemí, značné škody způsobily zejména v Polsku. 

 

Povodně způsobily obrovské škody. Postiženo bylo více než 550 obcí, ve kterých bylo poškozeno 

nebo zničeno téměř 29 tisíc obytných domů. Celkem bylo zaplaveno území o rozloze asi 1250 km
2
. 

Povodně si vyžádaly 50 lidských obětí, dalších 10 lidí zemřelo v přímé souvislosti s povodněmi. 

Celkové škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč. Byla to jednoznačně o největší a nejničivější 

povodeň na našem území ve 20. století. Průběh a důsledky povodně byly vyhodnoceny formou 

komplexního projektu, který koordinoval ČHMÚ. Kompletní soubor zpráv projektu je uložen 

v knihovně ČHMÚ. Souhrnná zpráva projektu je k dispozici na: 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html. Závěrečná souhrnná zpráva za ucelené povodí Labe je uložena 

na Povodí Labe s. p. a k dispozici je také na: 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html. 

 

Přívalová povodeň v červenci 1998 

Večer 22. 7. a v noci na 23. 7. 1998 zasáhla přívalová srážka část Orlických hor. Ve stanici Deštné 

bylo naměřeno více než 200 mm za 12 hodin. Nejvíce zasažené území bylo povodí Dědiny a Bělé 

a část povodí Divoké Orlice. Rychlé a strmé přívalové vlny na Dědině a Bělé přesahovaly 

v kulminaci 100leté povodně. Ničivé byly zejména dynamické účinky proudící vody. Povodeň si 

vyžádala 6 lidských obětí, velké materiální škody byly na komunikacích a mostech, obytných 

domech, inženýrských sítích a občanské vybavenosti, vodních tocích a vodohospodářských 

zařízeních. Hydrologická zpráva o průběhu povodně je uložena v ČHMÚ. Zpráva správce toku je 

uložena na Povodí Labe s. p. a k dispozici je také na: 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html. 

 

 

Povodeň v březnu 2000 

Jarní povodeň způsobená náhlým oteplením, rychlým táním sněhové pokrývky a srážkami 

v oblastech Krkonoš, Jizerských a Orlických hor. Povodně byly zejména na podhorských tocích, 

největší na horním Labi (kde přesáhly i 100letý průtok), Divoké Orlici (50-100letý průtok) a Jizeře 

(50letý průtok). Další přítoky Labe a vlastní Labe nad Mělníkem měly kulminace s opakováním 

do 20 let. Vzhledem ke značným zásobám sněhu měly povodňové vlny velké objemy. Hydrologická 

zpráva o průběhu povodně je uložena v ČHMÚ. Zprávy za ucelená povodí, které obsahují i neúplný 

rozsah škod, jsou uloženy na Povodí Labe s. p. a Povodí Ohře, s. p. K dispozici jsou také na: 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html 

http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm 

 

Povodně v srpnu 2002 

Katastrofické povodně byly způsobeny vydatnými regionálními srážkami, které přišly ve dvou 

vlnách, oddělených třídenní přestávkou. Zasaženy byly v obou případech hlavně jižní Čechy, 

při druhé vlně také střední a západní Čechy a severní pohraniční hory (Krušné hory, Jizerské hory). 

Naměřené srážkové úhrny za obě epizody přesáhly na některých stanicích 400 mm. Třídenní srážky 

s dobou opakování vyšší než 100leté zasáhly poměrně velkou oblast. Na povodí Vltavy o ploše 

27 000 km
2 

spadlo za 3 dny druhé epizody cca 3 km
3
 vody. Extrémní jednodenní srážka byla 

naměřena na německé stanici Cínovec blízko našich hranic (312 mm). 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html
http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm
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Extrémní povodně vznikly zejména na tocích v povodí Vltavy a Berounky, postupovaly pak dále po 

Labi od Mělníka k hranicím a dále do Německa. Na většině toků byly povodně ve dvou vlnách, 

z nichž druhá vlna, vzniklá po vypadnutí srážek do již nasyceného povodí, byla výrazně větší. 

Ve většině vodoměrných stanic byly zaznamenány nejvyšší stavy za celou dobu pozorování. 

Nejvíce extrémní průtoky byly na Vltavě a jejích přítocích v jižních Čechách a na Úslavě (s dobou 

opakování více než 1000 let), na Berounce byla povodeň více než 500letá, na Vltavě v Praze 

500letá, na Labi pod Mělníkem 100 až 200letá. Kulminace na Dyji v hraničním profilu 

s Rakouskem byla přibližně 100letá. Povodeň byla svým rozsahem nadregionální a zasáhla i okolní 

státy, zejména Německo a Rakousko.  

 

Povodně způsobily obrovské škody. Postiženo bylo více než 980 obcí, ve kterých bylo poškozeno 

nebo zničeno téměř 11,5 tisíc obytných domů. Celkem bylo zaplaveno území o rozloze asi 510 km
2
. 

Povodně si vyžádaly 17 lidských obětí, dalších 2 lidé zemřeli v přímé souvislosti s povodněmi. 

Celkové škody byly vyčísleny na 73,1 mld. Kč. Obrovské škody vznikly v Praze, kde byly 

zaplaveny celé městské čtvrtě a všechny 3 trasy pražského metra. Po katastrofální povodni 

na Moravě v roce 1997 byly tentokráte zasaženy obdobnou měrou Čechy. Byla to opět největší 

a nejničivější povodeň na zasaženém území od počátku 20. století. Průběh a důsledky povodně byly 

vyhodnoceny formou komplexního projektu, který koordinoval VÚV TGM. Výsledná zpráva 

projektu a zprávy dílčích částí jsou uloženy v knihovně VÚV TGM. Výsledná zpráva je také 

k dispozici na: http://www.VÚV.cz/index.php?id=994&L=0 

Zprávy za meteorologické a hydrologické části jsou uloženy v knihovně ČHMÚ a jsou také 

k dispozici na: 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html. 

Souhrnné zprávy za ucelená povodí jsou uloženy na Povodí Vltavy, s. p., Povodí Labe s. p. 

a na Povodí Ohře s. p.. K dispozici jsou také na:  

http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/zpravy-povoden 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html 

http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm 

 

Povodeň v březnu/dubnu 2006 

Jarní povodeň na přelomu března a dubna způsobená táním sněhu a dešťovými srážkami. Sníh odtál 

zejména ze středních a nižších poloh, takže povodeň měla velký územní rozsah. Nejvíce 

zasaženými toky byly Dyje, střední a dolní Morava, Sázava, Lužnice s Nežárkou, s dobou 

opakování 50 až 100 let, na Dyji a dolní Moravě více než 100 let. Povodně s kulminacemi 2 

až 5letými se však vyskytovaly prakticky na všech tocích. Povodňové škody byly vyčísleny za 8 

krajů ve výši 6 mld. Kč. Byla hlášena ztráta 9 lidských životů.  

 

Průběh a důsledky povodně byly vyhodnoceny formou komplexního projektu, který koordinoval 

VÚV TGM. Souhrnná zpráva projektu a zprávy dílčích částí jsou uloženy v knihovně VÚV TGM. 

Souhrnná zpráva je také k dispozici na: http://www.VÚV.cz/index.php?id=994&L=0 

Zprávy za meteorologické a hydrologické části jsou uloženy v knihovně ČHMÚ a jsou také 

k dispozici na: http://voda.chmi.cz/pov/index.html.  

Souhrnné zprávy za ucelená povodí jsou uloženy na Povodí Vltavy, s. p., Povodí Labe s. p., Povodí 

Ohře, s. p. a na Povodí Odry s. p.. K dispozici jsou také na:  

http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/zpravy-povoden 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html 

http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm 

http://www.pod.cz/povodnovy_plan/. 

 

http://www.vuv.cz/index.php?id=994&L=0
http://voda.chmi.cz/pov/index.html
http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/zpravy-povoden
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html
http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm
http://www.vuv.cz/index.php?id=994&L=0
http://voda.chmi.cz/pov/index.html
http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/zpravy-povoden
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html
http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm
http://www.pod.cz/povodnovy_plan/
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Povodeň v červnu 2006 

Povodeň na Dyji s velmi rychlým nástupem povodňové vlny byla reakcí na vydatné srážky z 29. 

na 30. června, které zasáhly jižní část Českomoravské vrchoviny a česko-rakouské pomezí. 

V poměrně velké oblasti byl plošný průměr srážek vyčíslen na téměř 100 mm za dobu asi 9 hodin. 

Kulminační průtok na Dyji přitékající z Rakouska překročil všechny doposud známé hodnoty a byl 

vyhodnocen na úrovni 1000leté vody, na Moravské Dyji a Dyji pod Vranovem byly průtoky 

cca 100leté. Hydrologická zpráva o příčinách a průběhu povodně je uložena v ČHMÚ, údaje 

o důsledcích povodně nejsou k dispozici. 

 

Přívalové povodně v červnu a červenci 2009 

Během dva týdny trvajícího období cyklonální situace se silnými bouřkami, zasahovaly přívalové 

srážky lokálního charakteru různé oblasti republiky. Největší přívalové povodně vznikly 24. června 

na Novojičínsku (srážka 115 mm za 3 hodiny), 26. června na Jesenicku (Rychlebské hory), 27. 

června v jižních Čechách (povodí Blanice a Volyňky), 1. a 4. července na Děčínsku (povodí 

Kamenice). Kulminační průtok Jičínky dosáhl úrovně 500leté povodně, jako více než 100leté byly 

vyhodnoceny povodně na Volyňce, Blanici, Kamenici a na řadě dalších nepozorovaných vodních 

tocích. 

 

Povodně postihly větší měrou 290 obcí ve 4 krajích. Celkem si vyžádaly 15 lidských obětí. 

Poškozeno bylo přes 4800 obytných domů (z toho 54 určeno k demolici). Celkové škody byly 

vyčísleny na 8,5 mld. Kč. Průběh a důsledky povodně byly vyhodnoceny formou komplexního 

projektu, který koordinoval ČHMÚ. Kompletní soubor zpráv projektu je uložen v knihovně ČHMÚ 

a je také k dispozici na: http://voda.chmi.cz/pov/index.html.  

Zprávy za dílčí části řešené ve VÚV TGM jsou k dispozici také na: 

http://www.VÚV.cz/index.php?id=994&L=0 

Zprávy správců povodí jsou uloženy na Povodí Vltavy, s. p., Povodí Ohře, s. p. a Povodí Odry, s. p. 

a jsou k dispozici také na: 

http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/zpravy-povoden 

http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm 

http://www.pod.cz/povodnovy_plan/. 

 

Povodně v květnu a červnu 2010 

Povodně byly způsobeny vydatnými regionálními srážkami, které vypadly ve dvou vlnách 

s odstupem cca 10 dnů. Zasažena byla severní Morava, zejména Beskydy a Vsetínské vrchy. Stejná 

oblast byla zasažena při druhé vlně srážek, navíc však také Jeseníky, česko-slovenské pomezí 

a některé oblasti v Čechách. Naměřené srážkové úhrny v první epizodě přesáhly na některých 

stanicích 350 mm, ve druhé epizodě byly v rozmezí 60 až 130 mm.  Povodně na tocích v povodí 

Odry, horní Moravy a Bečvy měly větší kulminace v průběhu první vlny, dolní Morava s přítoky 

a další toky v průběhu druhé vlny. Kulminace na nejvíce zasažených tocích dosahovaly úrovně 20 

až 50leté povodně, na Olši 100leté povodně. V povodí Labe byly kulminace nižší s výjimkou 

Kamenice, která opět přesáhla 100letou povodeň. 

Povodně svým charakterem a lokalizací připomínaly povodně v roce 1997, ale s daleko menším 

rozsahem a důsledky. Postiženo bylo celkem 350 obcí ve 4 krajích, mezi nimi byla opět výrazně 

postižena obec Troubky. Povodně si vyžádaly 3 lidské oběti, celkové škody byly vyčísleny na 5,1 

mld. Kč. Průběh a důsledky povodně byly vyhodnoceny formou komplexního projektu, který 

koordinoval VÚV TGM. Souhrnná zpráva projektu a zprávy dílčích částí jsou uloženy v knihovně 

VÚV TGM. Souhrnná zpráva a zprávy za dílčí části řešené ve VÚV TGM jsou také uloženy na: 

http://www.VÚV.cz/index.php?id=994&L=0 

Zprávy za meteorologické a hydrologické části jsou uloženy v knihovně ČHMÚ a jsou také 

k dispozici na: 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html
http://www.vuv.cz/index.php?id=994&L=0
http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/zpravy-povoden
http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm
http://www.pod.cz/povodnovy_plan/
http://www.vuv.cz/index.php?id=994&L=0
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http://voda.chmi.cz/pov/index.html.  

Souhrnné zprávy za ucelená povodí jsou uloženy na Povodí Odry s. p., Povodí Moravy, s. p., 

K dispozici jsou také na:  

http://www.pod.cz/povodnovy_plan/. 

http://www.pmo.cz/category/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-povodni/. 

 

Povodně v srpnu 2010 

Povodně na severu Čech byly způsobeny regionálními srážkami, které však ve Frýdlantském 

výběžku dosáhly 7. srpna intenzity přívalového deště. V řadě stanic byly za 24 hodin naměřeny 

srážky v rozmezí 100 až 200 mm a jejich extremita přesáhla výrazně 100letou dobu opakování. 

Odtoková odezva na tocích v povodí Lužické Nisy a Smědé byla velmi rychlá a kulminační průtoky 

v mnoha stanicích, a také na nepozorovaných tocích, přesáhly dobu opakování 100 let. Vydatný a 

dlouhotrvající déšť zasáhl i povodí Ploučnice a Kamenice. Povodně na Ploučnici a některých 

přítocích byly rovněž na úrovni 100letých průtoků, na Kamenici byl v té době platný 100letý průtok 

opět výrazně překročen. 

Povodně zasáhly cca 120 obci v Libereckém a Ústecké kraji, nejvíce poničeny byly Frýdlant, 

Chrastava, Hrádek nad Nisou a další obce Frýdlantském výběžku. Poškozeno bylo přes 4700 

obytných domů (z toho 38 určeno k demolici), komunikace a obecní infrastruktura. V Libereckém 

kraji bylo 5 přímých obětí. Celkové škody byly vyčísleny na 10,1 mld. Kč z toho 8,2 mld. 

v Libereckém kraji. Průběh a důsledky povodně byly vyhodnoceny formou komplexního projektu, 

který koordinoval ČHMÚ. Kompletní soubor zpráv projektu je uložen v knihovně ČHMÚ a je také 

k dispozici na: http://voda.chmi.cz/pov/index.html.  

Zprávy za dílčí části řešené ve VÚV TGM jsou také uloženy na: 

http://www.VÚV.cz/index.php?id=994&L=0 

Zprávy správců povodí jsou uloženy na Povodí Labe, s. p., a Povodí Ohře, s. p. a jsou k dispozici je 

také na: 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html 

http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm 

 

Povodně v červnu 2013 

Povodně v červnu 2013 byly reakcí na tři epizody významných srážek. Největší povodně nastaly po 

pětidenních regionálních srážkách na přelomu května a června, kterým předcházel rovněž srážkově 

nadnormální květen. Došlo k rozvodnění větších i menších toků v povodí Vltavy a Labe. 

Kulminační průtoky s dobou opakování 100 let a více byly zaznamenány na některých přítocích 

horního Labe a menších tocích ve středních Čechách (Brzina, Mastník, Vlašimská Blanice). Druhá 

epizoda přívalových srážek ve druhém červnovém týdnu způsobila lokální povodně v zasažených 

oblastech, často na neměřených tocích. Třetí epizodě srážek ve třetí červnové dekádě předcházelo 

období pěkného počasí s vysokými teplotami. Dvoudenní regionální srážky způsobily povodně 

zejména ve východních Čechách s dobou opakování do 50 let. 

Povodně v červnu 2013 se řadí svým rozsahem, intenzitou a důsledky na třetí místo za povodně 

v roce 1997 a 2002. Povodní bylo dotčeno téměř 1380 obcí v 10 krajích, včetně hlavního města 

Prahy. Přes 26 tisíc osob bylo evakuováno, nejvíce ve Středočeském a Ústeckém kraji. 

V souvislosti s povodní došlo k 16 úmrtím. Celkové škody činily 15,4 mld. Kč. Největší škody byly 

vyčísleny v Praze, Terezíně a v dalších obcích Středočeského a Ústeckého kraje. Průběh a důsledky 

povodní byly vyhodnoceny v komplexním projektu, jehož koordinátorem byl ČHMÚ. Zprávy 

s výsledky tohoto projektu jsou uloženy v knihově ČHMÚ a zveřejněny na adrese 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html. 

Zprávy o povodni příslušných správců povodí jsou dostupné na adresách 

http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/dokumentace-a-vyhodnoceni-povodni 

http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html
http://www.pod.cz/povodnovy_plan/
http://www.pmo.cz/category/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-povodni/
http://voda.chmi.cz/pov/index.html
http://www.vuv.cz/index.php?id=994&L=0
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy_502.html
http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm
http://voda.chmi.cz/pov/index.html
http://www.pvl.cz/hydrologicke-informace/dokumentace-a-vyhodnoceni-povodni
http://www.poh.cz/profilfirmy/povodnovezpravy/povodnove_zpravy.htm
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http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy-a-zpravy-o-

suchu_502.html 

 

Pro účely shrnutí PVPR byly údaje o výše uvedených minulých povodní zpracovány 

do přehledných tabulek obsahující údaje pro reportovací šablony. Tyto tabulky byly zpracovány již 

v prvním plánovacím období a pro druhé plánovací období byly doplněny o povodeň z června 2013 

(Příloha 5). Tabulky jsou členěny následujícím způsobem: 

 hodnocení minulých povodní v české části mezinárodního povodí Labe 

 hodnocení minulých povodní v české části mezinárodního povodí Odry 

 hodnocení minulých povodní v české části mezinárodního povodí Dunaje 

Údaje v tabulkách vycházejí z dostupných informací uvedených ve zprávách o povodních, a 

zejména u starších povodní nejsou úplné. V podmínkách ČR byla typologie povodní omezena na 

relevantní položky. Pro stanovení stupně nepříznivých účinků povodní byla zvolena tato stupnice: 

N – nevýznamný nebo není znám 

1 – nízký 

2 – vysoký 

3 – extrémní 

K této stupnici byla přiřazena kriteria pro stanovování stupně nepříznivých účinků povodní 

na člověka, bydlení, společnost, životní prostředí, kulturní dědictví a účinků ekonomických, která 

lze navázat na údaje obvykle uvedené ve zprávách o povodních. Způsob určování stupně 

nepříznivých účinků minulých povodní zachován z prvního plánovacího cyklu (podrobněji viz 

Příloha 6).   

 

Minulé povodně, jejichž výskyt v budoucnu by měl nepříznivé účinky (čl. 4 odst. 2c Povodňové 

směrnice), jsou v zásadě opět všechny výše uvedené povodně, i když v lokalitách, kde byla po 

povodni realizována protipovodňová opatření (například v Praze), by nepřivé účinky byly 

významně nižší. Rovněž realizovaná nestrukturální opatření, jako omezování zranitelných aktivit 

v záplavových územích, nebo rozvoj předpovědní povodňové služby, mohou vést ke snížení 

nepříznivých účinků povodní. V případě opakování přívalových povodní obdobné intenzity, ať už 

ve stejných či jiných oblastech, je nutno počítat s obdobnými nepříznivými účinky. Vzhledem 

k obtížné kvantifikaci vlivu realizovaných změn, nebyla tato kategorie povodní dále rozpracována.  

 

Vliv minulých povodní na analýzu výskytu a účinků povodní budoucích se uplatňuje 

prostřednictvím metodiky pro odvození kulminačních průtoků návrhových povodní zvolené 

pravděpodobnosti výskytu (doby opakování), tzv. N-leté průtoky. Ta je založena na statistické 

analýze časové řady ročních maximálních průtoků za dobu pozorování – čili na historických 

povodních. 

4 Možné nepříznivé účinky budoucích povodní  

Vliv klimatické změny na výskyt povodní 

Zásadním podkladem pro vyhodnocení potenciálních změn intenzity a frekvence výskytu povodní v 

důsledku změny klimatických podmínek jsou scénáře změny srážek z klimatických modelů. 

Bohužel nejistota srážkových simulací podle současných klimatických modelů neumožňuje jejich 

použití v hydrologických studiích pro simulaci dopadů, zejména při posuzování změny odtokových 

extrémů, tedy zejména povodní (Kundzewicz, 2011). Nejistotu dobře ilustruje například srovnání 

globálních projekcí vypracovaných stejnými týmy s odstupem několika let (Kundzewicz  2015), a 

tedy s využitím různých vstupních klimatických simulací: Hirabayashi et al. (2008), Dankers and 

http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy-a-zpravy-o-suchu_502.html
http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/povodnove-zpravy-a-zpravy-o-suchu_502.html


Aktualizace a přezkum předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice - 2018 

17 

 

Feyen (2008), Hirabayashi et al. (2013) a Dankers et al (2014). Zatímco starší práce obou týmů 

předpokládaly nárůst povodňového ohrožení na většině území Evropy, novější práce předpokládají 

pokles hodnoty Q100 a Q30 na většině evropského kontinentu, včetně střední Evropy. Současně platí, 

že signál očekávané změny srážek v klimatických modelech pro oblast střední Evropy je Velmi 

slabý, zatímco na severu je obecně předpokládán nárůst srážek a na jihu spíše pokles. Možný vliv 

očekávaných klimatických změn na výskyt a intenzitu povodní (tedy ohrožení povodněmi) v 

podmínkách ČR byl již posuzován v rámci předběžného vyhodnocení povodňových rizik v roce 

2011. Posouzení vycházelo z publikovaných výsledků Mezivládního panelu na klimatickou změnu 

(lntergovernmental Panel on climate change - IPCC) a výsledků domácích prací, zejména 

grantového výzkumného projektu SP/1a6/108/07 ,,Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů 

klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních 

opatření''. Z výsledků projektu nebyl zřejmý žádný jednoznačný trend změn Ve velikosti povodní 

ve střední Evropě pro budoucí období 21. století. Proto byly pro předběžné hodnocení povodňových 

rizik, mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik, jakož i pro zpracování plánů pro 

zvládání povodňových rizik (2014) použity současně platné hydrologické Údaje N-letých průtoků, 

které zpravoval a poskytl ČHMÚ podle normy ČSN 75 14 000 Hydrologické údaje povrchových 

vod. 

Pro přezkoumání hodnocení povodňových rizik v rámci druhého plánovacího cyklu podle 

Povodňové směrnice je již k dispozici 5. hodnotící zpráva IPCC (2014) a další studie (viz výše), 

nicméně stále nejsou konkrétní podklady pro případnou změnu hydrologických údajů 

charakterizujících povodňový režim v ČR. 

V tomto směru se sice často v různých materiálech objevují úvahy o očekávaném nárůstu výskytu a 

intenzity extrémních srážek a následně povodní, avšak jak již bylo uvedeno, tyto úvahy o změně 

srážkového režimu jsou velmi nejisté a prozatím nepoužitelné. Navíc při uvažování dopadu změny 

srážkového režimu na režim povodňový je třeba také vzít v úvahu možnou změnu počátečního 

nasycení krajiny před vlastní příčinnou srážkou, které má významný vliv na průběh odtoku. Obecné 

předpoklady celkově menšího množství srážek v letním období, ale častějších extrémních lijáků, tak 

působí protichůdně, neboť většinou méně nasycená půda bude schopna zachycovat větší část 

přívalových srážek bez vzniku povodňového odtoku. Extrémním případem dobře ilustrující tento 

mechanismus byla srážková situace z 16. až 19. srpna 2015, kdy extrémně suchá krajina  zadržela 

extrémní srážky, které lokálně dosáhly až 50leté doby opakování a koeficient odtoku dosáhl hodnot 

pouze mezi 0,02 až 0,06 (ČHMÚ, Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015, 

ČHMÚ, Praha, 2015). Dále se domníváme, že je nutné uvážit i dlouhodobou variabilitu 

povodňového režimu. Z vyhodnocení 900 let záznamů o povodních Vltavy v Praze je zřejmé, že 

druhá polovina 20. století byla na povodně výjimečně chudá, a naopak po roce 2000 lze pozorovat 

na povodně bohatší období, jaká nalezneme i v předchozích stoletích (např. konec 19. století). 

Mudelsee (2003) provedl vyhodnocení trendů povodní na Labi a Odře se závěrem ukazujícím na 

pokles zimních povodní, a současně na setrvalý trend ve výskytu letních povodní v posledních cca 

100 až 150 letech. Současně se ukazuje, že největší frekvence povodní pravděpodobně nastala ve 

střední Evropě v l6. století  

Lze tedy shrnout, že případný dopad klimatických změn na povodňový režim ve střední Evropě 

nebude znamenat zásadní nárůst povodňových průtoků se střední a nízkou pravděpodobností 

výskytu (Q100 a Q500).   
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5 Aktualizace vymezení oblastí s potenciálně významným 
povodňovým rizikem 

Celkový postup předběžného vyhodnocení povodňových rizik zaměřen na říční povodně v důsledku 

rozvodnění vodních toků. Přívalové povodně mimo říční síť jsou v České republice lokálního 

charakteru s relativně malými dopady. Jak však ukázaly např. události v roce 2009, mohou enormní 

přívalové srážky vyvolat říční povodně. Povodně způsobené havárií na vodním díle nebo 

na vodohospodářské infrastruktuře (zvláštní povodně) nejsou pro Českou republiku významné 

vzhledem k malému výskytu takových minulých povodní a extrémně nízké pravděpodobnosti 

výskytu v budoucnosti.  Další typy významných povodní nebyly v minulosti pozorovány.  

Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (dále jen OsVPR) jsou identifikovány 

z pohledu rizika fluviálních povodní. Pro tyto oblasti budou v dalším kroku aktualizovány mapy 

povodňového nebezpečí a povodňových rizik a následně i plány pro zvládání povodňových rizik.  

Aktualizace vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem proběhla v druhém 

plánovacím cyklu na základě Metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České 

republice - Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem (Drbal a kol, 2017 – Příloha 7). 

Metodika je založena na stanovení možných nepříznivých účinků budoucích povodní (podle čl. 4d 

Povodňové směrnice). Základními hledisky pro výběr oblastí s významným povodňovým rizikem 

jsou: 

- počet obyvatel pravděpodobně dotčených povodňovým nebezpečím (Obr. 4a), podle všech 

dostupných scénářů ohrožení (Q5, Q20, Q100, v roce 2017 i Q500), v průměru za rok, 

- hodnota majetku pravděpodobně dotčeného povodňovým nebezpečím na zastavěných územích 

(Obr. 4b) a příslušejícího do silniční dopravní infrastruktury, podle všech dostupných scénářů 

ohrožení (Q5, Q20, Q100, v roce 2017 i Q500), v průměru za rok. 

 

Obr. 4 Definice pojmů: trvale bydlící osoby dotčené povodňovým nebezpečím (a) a majetek dotčený 
povodňovým nebezpečím (b) (vyznačeno červeně) 
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Pro úlohu aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik byly dostupné údaje 

vymezených záplavových území cca 12 000 km toků. Analyzováno bylo 88 % obyvatel ČR a 87 % 

hodnoty fixních aktiv ČR. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového 

rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu 

(povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, 

kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, 

umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření.  

Pro výběr oblastí s potencionálně významným povodňovým rizikem podle čl. 5 Povodňové 

směrnice byla, v souladu se zvolenými hledisky povodňového ohrožení, pro každou hodnocenou 

obec použita dvě základní kritéria: 

 25 a více obyvatel obce dotčených povodňovým nebezpečím za rok 

 100 a více mil. Kč hodnoty majetku dotčeného povodňovým nebezpečím za rok.  

Jako doplňková hlediska byly použity informace o lokalizaci významných potencionálních zdrojů 

znečištění v záplavových územích scénáře Q100 a informace o významných památkově chráněných 

objektech v záplavovém území scénáře Q100. Základní aplikaci uvedených kriterií pro výběr obcí 

s potenciálně významným povodňovým rizikem provedl VÚV TGM v prostředí GIS. Posouzení 

povodňového rizika v podélném profilu vodních toků a analýzu vedlejších kritérií provedli ve své 

územní působnosti správci povodí. 

 

Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem 

(Obr. 5, Příloha 8a), byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním 

vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi (Příloha 8b). 

Výsledná tematická vrstva úseků vodních toků byla zpřístupněna na mapovém portále 

Povodňového informačního systému POVIS.  

Dne 22. listopadu 2017 bylo prostřednictvím internetových stránek popř. úřední desek příslušných 

ministerstev, správců povodí a krajských úřadů oznámeno zveřejnění a možnost podání připomínek 

k výše navržené aktualizaci oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem. V rámci 

půlročního připomínkového období (ukončeno bylo ke dni 22. května 2018).  Byla podána jedna 

písemná připomínka, na jejímž základě došlo k vypuštění úseku toku MOV_18-01 Ratibořka v 

úseku Hošťálková – Ratiboř. Výsledky aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým 

rizikem pro druhý plánovací cyklus podle Povodňové směrnice byly po připomínkách veřejnosti a 

uživatelů vody odsouhlaseny na 17. jednání pracovního výboru pro implementaci Povodňové 

směrnice Komise pro plánování v oblasti vod dne 5. června 2018. V povodí Dunaje bylo vymezeno 

718,6 km úseků definujících oblasti s významným povodňovým rizikem, v povodí Labe 1 825,4 km 

úseků a v povodí Odry 283,3 km úseků. Celkem v České republice bylo vymezeno 2827,4 km 

vodních toků s významným povodňovým rizikem 
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Obr. 5 Úseky toků definující oblasti s významným povodňovým rizikem, cca 2 827 km 

 

6 Koordinace a výměna informací v mezinárodních oblastech 
povodí 

Povinnosti vyplývající z článku 4 odst. 3 a z článku 5 odstavce 2 Povodňové směrnice jsou plněny 

prostřednictvím práce expertních povodňových skupin mezinárodních komisí pro ochranu Dunaje, 

Labe a Odry, pracovních skupin komisí pro hraniční vody s Německem, Rakouskem, Polskem 

a Slovenskem, a dále v evropské povodňové pracovní skupině WG Floods. Česká republika je 

zastoupena ve všech relevantních pracovních a expertních skupinách. Mezinárodní spolupráce 

v oblasti vod je více popsána na stránkách Ministerstva životního prostředí.  

Zejména během posledních dvou let proběhla četná bilaterální jednání, mezinárodní workshopy 

a konference, v rámci kterých se vyměňovaly zkušenosti s implementací Povodňové směrnice. 

Přehledné mapy mezinárodních povodí s vyznačením těchto oblastí jsou součástí mezinárodních 

zpráv o předběžném vyhodnocení povodňových rizik, které vydávají ve spolupráci s členskými 

zeměmi Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (http://www.icpdr.org/ ), Mezinárodní komise pro 

ochranu Labe (http://www.ikse-mkol.org/) a Mezinárodní komise pro ochranu Odry před 

znečištěním (http://www.mkoo.pl).  

Jednotlivé kroky ke koordinaci a výměně informací v rámci implementace Povodňové směrnice 

jsou zaznamenány v protokolech o jednání vládních zmocněnců pro hraniční vody, v záznamech 

jednání, ve zprávách z workshopů a sbornících konferencí. Podrobnější informace jsou dostupné 

u zástupců ČR v mezinárodních skupinách, případně na webových stránkách jednotlivých 

organizací. 

http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_spoluprace
http://www.icpdr.org/icpdr-pages/item20101205174825.htm
http://www.ikse-mkol.org/
http://www.mkoo.pl/
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Přeshraniční spolupráce byla a je navíc podpořena mezinárodními projekty, ve kterých jsou také 

řešena problematika zvládání povodňových rizik. 

7 Informování a zapojení veřejnosti 

Informování a zapojení veřejnosti vyplývá z požadavků Povodňové směrnice (čl. 9, 10), je dále 

specifikované. v legislativě České republiky v zákoně č 254/ 2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů (v § 25 uložena povinnosti zveřejnit a zpřístupnit veřejnosti k připomínkám aktualizaci 

předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým 

rizikem) a dále v jeho prováděcí vyhlášce č 24/2011 Sb., o plánech povodí a o plánech pro zvládání 

povodňových rizik (§ 16 a § 19).  K informování laické i odborné veřejnosti Ministerstvo životního 

prostředí kromě vlastních webových stránek www.mzp.cz využívá Povodňový informační systém 

POVIS. Přes tento systém, jehož hlavní úlohou je sdílení informací a dat pro povodňové orgány 

v České republice, jsou zveřejňovány aktuality, pozvánky na semináře a konference. Je zde možné 

stahovat dokumenty k implementaci Povodňové směrnice a využívat mapový portál. 

Informace také podávají zástupci správců povodí – státních podniků Povodí, kteří jsou pořizovateli 

map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik a také Dokumentací oblastí s významným 

povodňovým rizikem. 

Oddělení ochrany před povodněmi Ministerstva životního prostředí informovalo o zavádění 

Povodňové směrnice a o aktualizaci předběžném vyhodnocení povodňových rizik na četných 

konferencích, seminářích, a školení během let 2016-2018, zejména na setkání s vodoprávními úřady 

(Nové Město na Moravě 2016 a 2018).  

Dne 18. května 2017 v Praze byla aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik 

prezentována na semináři „Sucho a povodně jako krizové situace, 

výstrahy, rychlá reakce, krizové řízení“. 

Problematika aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a implementace Povodňové 

směrnice byla jedním z témat i na konferencích k výročí významných povodní  

Dne 29. června 2017 se konala konference „Povodeň 1997 – dvacet let poté“ 

v Uherském Hradišti.  

V souvislosti s 10. výročím od schválení Povodňové směrnice a dvěma výročími katastrofálních 

povodní 1997 a 2002 se konala ve dnech 20. a 21. září 2017 mezinárodní vědecká konference 

„Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté). 10 let od přijetí Povodňové směrnice“ Jeden tematický 

blok konference byl věnován Implementaci Povodňové směrnice v České republice.  

Mezinárodní komise pro ochranu řeky Labe uspořádala dne 10. dubna. 2018 v Magdeburku 

mezinárodní workshop k přezkumům předběžného vyhodnocení povodňových rizik a map 

povodňového nebezpečí a povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe. V jednom z jeho 

bloků byl prezentován i aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR. 

  

http://www.mzp.cz/
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8 Přílohy 

 

Příloha 1 Vymezení mezinárodních oblasti povodí v ČR  

Příloha 2 Metodický návod pro identifikaci kritických bodů 

Příloha 3 Rozsahy významných minulých povodní v ČR 

Příloha 4 Vymezení území s významným povodňovým rizikem v důsledku vzniku zvláštní 

povodně v souladu s požadavky Směrnice 2007/60/ES 

Příloha 5 Hodnocení minulých povodní v české části mezinárodního povodí Labe, Dunaje a 

Odry 

Příloha 6 Způsob určování stupně nepříznivých účinků minulých povodní 

Příloha 7 Metodika předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice  

Příloha 8a Úseky toků v oblastech s významným povodňový m rizikem (vymezení 2017)  

Příloha 8b Seznam oblastí s významným povodňovým rizikem pro druhý plánovací cyklus dle 

Povodňové směrnice 

 

  



Aktualizace a přezkum předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice - 2018 

23 

 

9 Důležité odkazy 

 

1. Povodňový informační systém POVIS http://www.povis.cz/html/ 

2. Interaktivní mapa rizikových území při přívalových srážkách POVIS 

http://www.povis.cz/html/ 

3. Zprávy z vyhodnocení povodní 1997, 2002, 2006, 2009, 2010, 2013 

http://voda.chmi.cz/pov/index.html 

4.  Národní geoportál INSPIRE 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/home 

 

http://www.povis.cz/html/
http://www.povis.cz/html/
http://voda.chmi.cz/pov/index.html
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