
Příloha 5  

Způsob určování stupně nepříznivých účinků minulých povodní 
 

Obecně 

Účinky povodně se zjišťují podle dostupné dokumentace. Její úroveň je rozdílná a není 

jednotný způsob vykazování povodňových škod. Stanovení stupně účinků je vždy jen odhad. 

Postup odhadu je nastaven na strukturu užívanou v projektech na vyhodnocení povodní 

v posledních letech. Ekonomické škody je třeba přepočítat na cenovou hladinu roku 2010 

(viz. tabulka).  

  

Přepočítávací koeficienty pro škody na budovách, pozemních stavbách a jejich 

příslušenství na cenovou úroveň 2010 

 

ROK IS0 KS0  ROK IS0 KS0 

1960 1,003 10,1452  1986 1,000 5,3253 
1961 1,003 10,1180  1987 1,000 5,3253 
1962 0,978 10,3474  1988 1,000 5,3253 
1963 1,000 10,3474  1989 0,978 5,4450 
1964 0,962 10,7560  1990 1,064 5,1175 
1965 0,992 10,8408  1991 1,526 3,3536 
1966 0,986 10,9991  1992 1,120 2,9942 
1967 1,560 7,0505  1993 1,230 2,4343 
1968 1,020 6,9112  1994 1,140 2,1354 
1969 1,071 6,4525  1995 1,106 1,9307 
1970 1,020 6,3233  1996 1,115 1,7316 
1971 0,986 6,4131  1997 1,114 1,5544 
1972 0,996 6,4389  1998 1,095 1,4195 
1973 0,994 6,4777  1999 1,049 1,3532 
1974 1,002 6,4648  2000 1,043 1,2974 
1975 1,001 6,4583  2001 1,037 1,2511 
1976 0,995 6,4908  2002 1,022 1,2242 
1977 0,987 6,5763  2003 1,020 1,2002 
1978 1,000 6,5763  2004 1,039 1,1552 
1979 1,000 6,5763  2005 1,029 1,1226 
1980 1,000 6,5763  2006 1,030 1,0899 
1981 1,000 6,5763  2007 1,044 1,0440 
1982 1,089 6,0388  2008 1,044 1,0000 
1983 1,000 6,0388  2009 1,005 0,9950 
1984 1,134 5,3253  2010 0,995 1,0000 

1985 1,000 5,3253     

 

 

Stupeň účinků se odhaduje v členění   

N – nevýznamný nebo není znám 

1 – nízký 

2 – vysoký 

3 – extrémní 

 

Dále uvedená kriteria jsou orientační. Pro zařazení stačí, pokud je v dokumentaci povodně 

uveden v každé skupině některý z následujících účinků. Pro povodně zařazené do PFRA, jde 

tedy o významné povodně, se předpokládá minimálně nízký účinek ve všech typových 

kategoriích.  



 

Stupeň účinků na člověka   nízký  vysoký extrémní 

počet přímých lidských obětí   1 až 2  3 a více 10 a více 

počet zachraňovaných lidí   5 a více 50 a více  100 a více 

  (pomocí hasičů, policie, armády) 

počet evakuovaných lidí   10 a více 100 a více 500 a více 

    

Stupeň účinků na bydlení   nízký  vysoký extrémní 

zaplavené a poškozené obytné domy  5 a více 50 a více 250 a více 

zničené obytné domy (určené k demolici) 1 a více 10 a více 50 a více 

 

 Stupeň účinků na společnost  nízký  vysoký extrémní 

zaplavené a vážně poškozené objekty  1 a více 10 a více 50 a více 

  obecní infrastruktury (školy, zdrav. zařízení, apod.) 

stržené mosty a vážně poškozené silnice 1 a více 10 a více  50 a více 

  nebo železnice 

 

Stupeň účinků na životní prostředí nízký  vysoký extrémní 

protržené malé rybníky (bez následků) 3 a více 10 a více 25 a více 

protržené velké rybníky nebo nádrže    1 a více 5 a více 

  (nad 50 tis. m
3
 nebo výšky hráze 5 m) 

výskyt erozních jevů nebo sesuvů  ojedinělé ojediněle rozsáhlé 

zaplavení a poničení chráněného   nízké  vysoké  vysoké 

  přírodního území (erozemi, nánosy, znečištění) 

zaplavené komunální nebo průmyslové  ojedinělé  velká ČOV více velkých      

  ČOV nebo jiné zdroje znečištění  malé  více malých 

dokumentované významné znečištění  ojedinělé střední  velké   

  vod (monitoringem)    krátkodobé krátkodobé dlouhodobé 

 

 

Stupeň účinků na kulturní dědictví nízký  vysoký extrémní 

zaplavené a poškozené významné     ojedinělé střední  rozsáhlé 

  kulturní památka (individuální posouzení) 

 

Stupeň účinků ekonomických  nízký  vysoký extrémní 

celkové škody (mil. Kč)   50 a více 250 a více 1000 a více 

škody na objektech k bydlení (mil. Kč) 10 a více 50 a více  250 a více 

škody na komun. infrastruktuře (mil. Kč) 10 a více 50 a více 250 a více 

škody na dopravní infrastruktuře (mil. Kč) 10 a více 50 a více 250 a více 

škody v zemědělství a lesnictví (mil. Kč) 10 a více 50 a více 250 a více 

škody podnikatelských subjektů (mil. Kč) 10 a více 50 a více 250 a více 

 

 


