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1 .  ÚVOD  
Tento text vymezuje obsah a strukturu hydraulických výpočtů nezbytných jako podklad pro 

tvorbu map povodňového nebezpečí v souladu se Směrnicí 2007/60/ES [16]. Součástí je rovněž 

zdůvodnění nutnosti realizace posudků zmiňovaných hydraulických výpočtů. Práce obsahuje: 

 komentář a důvodový text k nutnosti zpracování posudků hydraulických výpočtů, 

 obsah a strukturu hydraulických výpočtů s vymezením náplně jednotlivých bodů osnovy, 

 obsah posudků hydraulických výpočtů. 

2 .  PODKLADY  
[1] ČSN 73 6530 Názvosloví hydrologie 

[2] ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. 

[3] TNV 75 2102 Úpravy potoků. 

[4] TNV 75 2103 Úpravy řek 

[5] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 

[6] TNV 75 2415 Suché nádrže. 

[7] TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích. 

[8] TNV 75 2931 Povodňové plány. 

[9] TNV 75 2932 Navrhování záplavových území. 

[10] Zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).  

[11] Nařízení vlády 462/2000 Sb. k provedení §28 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení. 

[12] Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

[13] Vyhláška MŽP 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 

záplavových území. 

[14] Vyhláška 470/2001 Sb. , kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

[15] Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

[16] Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. 

[17] Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Věstník MŽP, červen 

2011. 

Pozn. U uvedených zákonů, nařízení a vyhlášek se předpokládá jejich  platné znění.  

3 .  KOMENTÁŘ A DŮVODOVÝ TEXT K REALIZACI  

POSUDKŮ HYDRAULICKÝC H VÝPOČTŮ  
Výchozím podkladem pro zpracování map nebezpečí jsou hydraulické výpočty realizované 

pro vybrané kulminační průtoky (minimálně v rozsahu Q5, Q20, Q100, Q500) na řešených vodních 

tocích a v jejich inundačních územích. Konečné výstupy těchto výpočtů mohou být značně 

různorodé z hlediska kvality i rozsahu zpracování. Závisí jak na zadavateli a jeho finančních 

možnostech, tak na zpracovateli, jeho erudici, hardwarovém a softwarovém vybavení, a také na 

pečlivosti a době vyhrazené pro zpracování. 

Mapy nebezpečí, které budou zpracovávány pro vybrané toky na území celé ČR (celkem cca 

2400 km vodních toků) jsou určeny jako vstupní podklad pro následné zpracování map 

povodňového ohrožení a rizika. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit jednotný rozsah, strukturu i 

kvalitu prováděných hydraulických výpočtů. 
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3 . 1  V ý c h o d i s k a  p ř i  z p r a c o v á n í  

Základními východisky při zpracování obsahu hydraulických výpočtů jsou zejména 

legislativní podklady (viz kap. 3), dále pak dlouholeté zkušenosti zpracovatelů při řešení uvedené 

problematiky, tj. zpracování hydraulických výpočtů celé škály významných i méně důležitých 

vodních toků spravovaných podniky povodí, ZVHS, Lesy ČR nebo určenými správci drobných 

vodních toků (např. obcemi). Při zpracování této dokumentace jsme rovněž využili zkušeností 

získaných při četném zpracování záplavových území, povodňových plánů, posudků 

Strategického experta EIB (kvalitativní a kvantitativní ukazatele ochrany před povodněmi), 

rizikové analýzy metodou matice rizika a dalších výzkumných i aplikačních prací. 

 

3 . 2  H y d r a u l i c k é  v ý p o č t y  

Praxe ukazuje, že se způsob zpracování hydraulických výpočtů pro účely stanovení 

povodňového nebezpečí může výrazně lišit dle podmínek uvedených v úvodu této kapitoly. Jde 

zejména o: 

 Rozsah výpočtů. 

 Dostupnost hydrologických podkladů a nároky na jejich podrobnost a přesnost. 

 Odlišný charakter hodnoceného území (horní, střední, dolní části toků). 

 Disponibilní finanční prostředky na řešení. 

 Rozsah a podrobnost dostupných geodetických podkladů. 

 Erudice, pečlivost a technické vybavení zpracovatele. 

 

Zpracování map nebezpečí ve smyslu Směrnice [16] vyžaduje jednotný způsob vyhodnocení 

charakteristik průběhu povodní, jako jsou rozsah záplavy, hloubka nebo rychlost proudění vody. 

Příslušné charakteristiky musí být dále softwarově zpracovatelné v prostředí GIS. Ukazuje se 

proto účelné a nezbytné specifikovat minimální nezbytný rozsah, strukturu a věcnou náplň 

dokumentace poskytující výstupy z hydraulických výpočtů pro potřeby dalšího zpracování 

postupy rizikové analýzy. Z tohoto důvodu byla navržena jednotná osnova Technické zprávy – 

hydrodynamické modely a mapy povodňového nebezpečí (dále jen „Technická zpráva“), která má 

za cíl dokumentovat průběh zpracování a výsledky hydraulických výpočtů (viz příloha P6 

Metodiky [17]: Standardizační minimum pro zpracování map povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik – textová část B). Zpracované hydraulické výpočty budou následně 

podrobeny kontrole formou oponentního posudku hydraulických výpočtů. 

3 . 3  P o s u d k y  h y d r a u l i c k ý c h  v ý p o č t ů  

Vzhledem ke značnému rozsahu prací na území celé České republiky lze při realizaci 

požadavků [16] očekávat značný počet zpracovatelů jak hydraulické části (mapy povodňového 

nebezpečí), tak vlastní rizikové analýzy (mapy rizika). Ukazuje se jako potřebné, hospodárné a 

efektivní „ošetřit“ mezistupeň mezi hydraulickým řešením (a jeho výstupy) a mezi využitím 

výsledků při procesu hodnocení rizika. Toto bude provedeno prostřednictvím „Posudku 

hydraulických výpočtů“ (dále jen posudku) zpracovaného vybranými odbornými subjekty. 

Posudek bude realizován ve dvou etapách: 

 1. etapa bude zahrnovat hodnocení úplnosti zajištěných podkladů (kapitola 3 

Technické zprávy) a návrh koncepčního modelu (kapitola 4 Technické zprávy). 
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Koncepčním modelem se rozumí popis schematizace řešeného problému v návaznosti 

na vymezené cíle a s ohledem na numerický model použitý k výpočtu. 

 2. etapa bude zaměřena na posouzení numerického řešení (kapitola 5 Technické 

zprávy) a dále na zhodnocení věcné správnosti a úplnosti výstupů řešení (kapitola 6 

Technické zprávy). 

 

Struktura posudku bude odpovídat předepsanému obsahu Technické zprávy – hydrodynamické 

modely a mapy povodňového nebezpečí (viz příloha P6 Metodiky [17]: Standardizační minimum 

pro zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik – textová část B). Hodnocení 

bude zaměřeno na kontrolu obsahové úplnosti a věcné správnosti jednotlivých kapitol zprávy. 
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