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1. ÚVOD 

Objektivní postupy posuzování míry povodňového nebezpečí, vyjádření povodňového rizika 
a stanovení výše možných škod patří k velmi aktuálním problémům s celospolečenským 
významem. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování 
a zvládání povodňových rizik – Directive of the European Parliament and of the Council on 
the assessment and management of flood risks (dále Směrnice 2007/60/ES) ukládá členským 
státům povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí, riziko 
a pořízené informace zpracovat do formy příslušného mapového vyjádření.  

Termíny vypracování zmíněných dokumentů včetně postupů jak efektivně zmírnit možné 
dopady povodní jsou v návrhu Směrnice 2007/60/ES uvedeny následující posloupností 
vyžadovaných aktivit: 

 do 22. 12. 2011 dokončit předběžné vyhodnocení povodňových rizik, 
 do 22. 12. 2013 zajistit dokončení map povodňového nebezpečí a map povodňových 
rizik, 

 do 22. 12. 2015 zajistit dokončení a zveřejnění plánů pro zvládání povodňových rizik. 
Splnění uvedených úkolů znamenalo iniciaci procesu implementace Směrnice 2007/60/ES do 
právního prostředí a institucionálního rámce České republiky již od druhé poloviny roku 2007 
v gesci MŽP ČR. Činnosti, které souvisejí s implemetací probíhají i nyní a nejvýznamněšími 
aktivitami byly zejména práce na novele, pro vodní hospodářství klíčového, zákona 
č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a souvisejících právních předpisů. Zde byly připraveny a jsou 
připravovány zásadní úpravy, ve kterých je promítnuta nově i problematika preventivní 
ochrany před povodněmi. 

V intencích požadavků Směrnice 2007/60/ES byl v České republice zahájen proces tzv. 
předběžného vyhodnocení povodňových rizik, jehož cílem je na území našeho státu 
identifikovat oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. V dalším kroku budou 
pro takto vybrané oblasti zhotoveny mapy povodňového nebezpečí a zejména mapy 
povodňových rizik, které umožní identifikovat místa s vysokou mírou povodňového rizika 
vzhledem k současnému způsobu využívání příslušného území. Ke zmírnění možných 
nepříznivých účinků povodní na společnost a životní prostředí budou následně ve vybraných 
oblastech vytvořeny plány pro zvládání povodňových rizik. 
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2. Předběžné vyhodnocení povodňových rizik 
Základní otázkou pro nastartování procesu předběžného vyhodnocení povodňových rizik je 
exaktní vymezení obsahu sousloví „významné povodňové riziko“. Uvedená Směrnice 
2007/60/ES vyžaduje, aby tento proces byl založen na dostupných nebo snadno odvoditelných 
informacích a aby byl opakovatelný v šestiletých plánovacích cyklech. Současně ponechává 
definici „významnosti“ na každém z členských států EU.  

V současné době jsou disponibilními podklady zejména údaje o stanovených záplavových 
územích a informace uvedené v návrzích plánů oblastí povodí. Nicméně potřeba objektivně 
rozlišit míru ohrožení povodňovým nebezpečím či identifikovat části území vystavené 
významnému povodňovému riziku vyžaduje vývoj a aplikaci dalších nástrojů. 

Základními podmínkami hledaných přístupů jsou: možnost aplikovat jednotný postup na 
celém území ČR, poměrně snadná aktualizace, názorná interpretace. Zvolena byla prostorová 
analýza možných důsledků povodňového nebezpečí v záplavových územích pro vybraná 
hlediska.  

2.1 Vstupní podklady a základní hlediska 
V České republice byly jako základní zdroje informací pro proces předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik zvoleny tyto veřejně přístupné standardně zpracovávané databáze: 

 DIBAVOD (poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i) – 
vymezení záplavových území pro dobu opakování 5, 20 a 100 let.; 

 Registr sčítacích obvodů (RSO, poskytovatel Český statistický úřad) – informace 
o počtu trvale bydlících obyvatel v budovách; 

 Katastrální území (poskytovatel Český úřad zeměměřičský a katastrální) – katastrální 
území je základní územní jednotkou pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik; 

 ZABAGED (poskytovatel Český úřad zeměměřičský a katastrální) – informace 
o rozsahu zastavěných ploch a lokalizaci dopravní infrastruktury v ČR. 

 Hodnoty fixních aktiv skupin majetku podle odvětvové klasifikace ekonomických 
činností (OKEČ) s přepočtem údajů pro správní jednotky okresů. 

Pro fázi předběžné vyhodnocení povodňových rizik pak byla zvolena dvě základní hlediska, 
podle kterých lze dopad povodňového ohrožení kvantifikovat: 

1. Počet trvale bydlících osob dotčených projevy povodňového nebezpečí v záplavových 
územích, 

2. Hodnota majetku dotčeného projevy povodňového nebezpečí v záplavových územích  

a to pro různé pravděpodobnosti výskytu (resp. doby opakování) povodňového 
nebezpečí, tzv. scénáře nebezpečí. 

Definice sousloví trvale bydlící osoby, resp. hodnota majetku, dotčené projevy povodňového 
nebezpečí přibližuje následující obr. 2.1.  

Centrální evidence záplavových území je vedena ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 
T.G.Masaryka, v.v.i., Praha, jako součást geografické databáze DIBAVOD 
a Hydroekologického informačního systému (HEIS). 

Prioritně se záplavová území v současné době vyhlašují pro tzv. významné vodní toky (VVT), 
jejichž seznam je stanoven vyhláškou MZe č. 470/2001 Sb. Úseky významných vodních toků 
jsou nyní v České republice stanoveny v celkové délce 15 536 km, jejich správu zajišťují 
státní podniky Povodí.  
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Obr. 2.1 Definice základních hledisek 

 

Dále uváděné analýzy byly provedeny implicitně s polygony záplavových území pro scénáře 
nebezpečí Q100, Q20 a Q5 pro celé území ČR. Další podklady, které byly poskytnuty od 
správců povodí, se týkaly i ZÚ pro Q50 a Q10 pro dílčí úseky toků, zejména v povodí Labe 
a Ohře.  

Informace o počtech trvale bydlících osob dotčených povodňovým nebezpečím jsou 
získávány jako průnik geografické vrstvy Budovy z Registru sčítacích obvodů a geografické 
vrstvy záplavových území pro jednotlivé pravděpodobnosti výskytu povodňového nebezpečí. 
Datová vrstva Budovy obsahuje definiční body jednotlivých stavebních objektů v ČR, kterým 
bylo přiděleno číslo orientační nebo popisné. K těmto budovám, lze na základě informací o 
průměrném počtu osob na jeden byt v obcích, dopočítat počty trvale bydlících obyvatel 
v jednotlivých budovách [1], [2] (viz obr. 2.2).  

Hodnota majetku dotčeného projevy povodňového nebezpečí je pro jednotlivé scénáře 
nebezpečí vyjádřena výší fixních aktiv v zaplaveném území, která jsou přiřazena jednotlivým 
parametrům hlediska. Těmito parametry jsou rozlohy zastavěných ploch a délky dopravní 
infrastruktury (bez železnice). Základní zdroj informací pro stanovení parametrů představují 
objekty geodatabáze ZABAGED: Budova, blok budov; Účelová zástavba; Elektrárna; Letiště; 
Parkoviště; Silnice a dálnice; Ulice; Cesty.  
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Obr. 2.2 Příklad lokalizace bytových objektů s intervalovým rozpětím počtu trvale bydlících 

osob v rozlivu Q100 

 

 

2.2 Postupy výpočtu parametrů hledisek 
Kvantifikace parametrů hledisek proběhla pro jednotlivé scénáře povodňového nebezpečí, tj. 
výpočet počtu trvale bydlících osob v dotčených obcích a hodnoty majetku dotčeného rozlivy. 
K výpočtu hodnoty majetku byly využity jednotkové hodnoty skupin fixních aktiv (za rok 
2006). 

První fáze výpočtu (schéma na obr. 2.3) byla zaměřena na identifikaci obcí dotčených 
povodňovými rozlivy Q100, Q20 a Q5 (příp. Q10 a Q50) a na stanovení jednotkových hodnot 
skupin fixních aktiv.  

Geodatabáze hledisek trvale bydlících osob, zastavěných ploch a silniční dopravní 
infrastruktury byly doplněny o odpovídající identifikátory obcí. Následnou agregací byly 
získány celkové hodnoty parametrů hledisek pro každou obec v ČR. Údaje za obce byly 
sumovány v rámci okresů a propojením v relační databázi jednotlivých skupin fixních aktiv a 
jejich celkových hodnot za okresy (zdroj ČSÚ) byly vypočteny specifické hodnoty majetku, 
tj. hodnoty na jednotku zastavěné plochy a na jednotku délky silniční dopravní infrastruktury 
použitelné pro každý okres. 

V dalším kroku byla provedena prostorová analýza KÚ obcí ČR s rozlivy scénářů s dobou 
opakování 5, 20 a 100 let (příp. 10 a 50let). 
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Obr. 2.3 Výpočet celkových hodnot 
 
 

 
 
Obr. 2.4 Výpočet parametrů hledisek pro Q100 (analogicky i pro Q20 a Q5) 
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Vrstva reprezentující KÚ obcí dotčených jednotlivými rozlivy vstupovala do druhé fáze 
výpočtů schématicky znázorněné na obr. 2.4. Proběhla kvantifikace parametrů hledisek pro  
jednotlivé scénáře povodňového nebezpečí, výpočet celkové hodnoty majetku v dotčených 
obcích a hodnoty majetku dotčeného rozlivy v dotčených obcích pro každý povodňový scénář 
zvlášť. K výpočtu hodnoty majetku byly využity jednotkové hodnoty skupin fixních aktiv (za 
referenční rok 2006), které byly získány v první fázi procesu. 

Kvantitativní vyjádření parametrů základních hledisek předběžného vyhodnocení 
povodňového rizika je 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.  

Riziko je v rámci tohoto přístupu definováno jako n-tice vektorů (Tichý, 1994): 

n1iDPScR iiii ,...,),,,( =≡ ,       (2.1) 

kde  
  Sc  scénář nebezpečí,  
  P  pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí, 
  D  následky (poškození, škoda), vyjádřené ve vhodných jednotkách.  

Všechny tyto veličiny jsou časově závislé, neboť jak scénář nebezpečí, tak pravděpodobnost 
jeho výskytu a škoda se mohou v čase měnit. V souladu s uvedenou obecnou definicí, pokud 
je známé spojité rozdělení následků a pravděpodobnostní rozdělení příčin, je možné riziko 
určit podle vztahu 

  ∫
∞

⋅⋅=
0

duuguDR )()O()D( ,       (2.2) 

    D(u⏐O) je funkce následků, u je kvantifikátor události závislý na 
vektoru opatření a rozhodnutí O (výška ochranné hráze podél toku, včasná evakuace, apod.), 
který ovlivňuje následky extrémní události, g(u) je hustota pravděpodobnosti výskytu události 
(scénáře nebezpečí) s následky D(u⏐O).  

Resp. dílčí riziko Ri vyplývající z realizace i-tého scénáře nebezpečí lze určit například ze 
vztahu 

  iii PDR ⋅=          (2.3) 

Potom celkové riziko R z realizace n statisticky nezávislých scénářů nebezpečí je možné určit 
ze vztahu 

  ∑
=

⋅=
n

i
ii PDR

1

 ,        (2.4) 

V našem případě byl použit vztah (2.4), kde    

  N
T

i eP
−

−=1  ,          (2.5) 
  kde doba trvání T=1 rok.       

Graficky lze tedy riziko, resp. roční ztrátu, vyjádřit plochou, která je ohraničena čarou 
překročení potenciálních dopadů a osou x a y (obr. 2.5). V případě aproximace povodňového 
rizika jsme limitováni dostupnými daty pro zpracované scénáře nebezpečí, implicitně pro Q5, 
Q20, Q100.  
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Obr. 2.5 Příklad čáry překročení potenciálních škod  

 
Další nezbytné analýzy směřovaly k získání objektivních údajů nezbytných pro nalezení 
vhodných kritérií, pomocí kterých bylo provedeno primární vymezení oblastí s významným 
povodňovým rizikem.  
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3. VÝSLEDKY A HODNOCENÍ 

3.1 Základní hlediska 
V současné době jsou pro úlohu předběžného vyhodnocení povodňových rizik dostupné údaje 
vymezených záplavových území pro 10 890 km toků, což představuje cca 75 % tzv. 
významných vodních toků (Vyhláška 470/2001 Sb.). Tabulka 1 uvádí aktuální hodnoty 
parametrů základních hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika pro jeden ze 
scénářů povodňového nebezpečí na těchto tocích.  

Tab. 3.1 Hodnoty parametrů základních hledisek předběžného vyhodnocení povodňového 
rizika pro rozlivy s dobou opakování 100 let 

 KÚ 
obcí 

Trvale 
bydlící osoby

Komunikace
[km] 

Zastavěné 
plochy 

[ha] 

Hodnota majetku
[mil. Kč] 
rok 2006 

Celkem za ČR  10 160 406 388 950 185 091 12 416 936 
Dotčeno rozlivem Q100 –  
relevantní hledisko [počet obcí] 3 006 1 819 2 814 2 490   

Celkem v obcích dotčených 
rozlivem Q100 

 8 555 378  246 877  137 643  10 140 261  

Dotčeno rozlivem Q100  396 864  11 074  11 145  746 278  
Podíl v dotčených obcích [%]  4,64 4,47 8,10 7,36 

 
Dosažené souhrnné výsledky dobře ilustruje uvedená tab. 3.1, která obsahuje jednoduché 
statistiky parametrů sledovaných hledisek v průniku scénáře nebezpečí Q100. Z pohledu 
směrnice 2007/60/ES se jedná z hlediska četnosti výskytu o reprezentanta středních situací 
(scénáře nebezpečí). Z dostupných údajů vyplývá, že rozlivy jevů s pravděpodobností výskytu 
1 % mohou být dotčena katastrální území 3006 měst a obcí v ČR. Celkový počet obyvatel 
v těchto obcích představuje 84% podíl obyvatel České republiky. 

Hodnota majetku měst a obcí jejichž katastrální území je dotčeno rozlivy Q100 pak dosahuje 
82 % hodnoty fixních aktiv ČR za rok 2006. Jednotlivá hlediska nelze uplatnit na všechny 
z 3006 měst a obcí, neboť bytové domy jsou dotčeny rozlivy v 1819 obcích, komunikace 
v 2813 případech a zastavěné plochy pak v 2490 městech a obcích.  

Existuje také nezanedbatelná množina měst a obcí, pro které není vyhodnoceno žádné ze 
zvolených hledisek, protože rozlivem byla dotčena „pouze“ zemědělská či lesní půda v jejich 
katastrálním území. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny dílčí analýzy pro velikostní kategorie měst a obcí 
v ČR.   
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Tab. 3.2 Všechny obce dotčené rozlivem Q100 

Velikostní kategorie Počet obcí Počet obyvatel 

Počet 
obyvatel 

dotčených 
rozlivem 

Podíl 
obyvatel 

dotčených 
rozlivem 

    [%] 
≤100 156 11 100 296 2,67 

101-500 1 251 342 338 16 432 4,80 
501-1 000 663 467 602 28 892 6,18 

1 001-5 000 691 1 430 815 82 387 5,76 
5 001-10 000 119 829 101 37 683 4,54 
10 001-20 000 64 908 673 40 717 4,48 
20 001-50 000 40 1 192 126 87 439 7,33 

50 001-100 000 17 1 228 299 32 379 2,64 
100 001-500 000 4 957 830 55 331 5,78 

≥500 001 1 1 187 494 15 260 1,29 
 
 
Tab. 3.3 Všechny obce dotčené rozlivem Q20 

Velikostní kategorie Počet obcí Počet obyvatel 

Počet 
obyvatel 

dotčených 
rozlivem 

Podíl 
obyvatel 

dotčených 
rozlivem 

    [%] 
≤100 96 6 732 91 1,35 

101-500 964 265 140 4 907 1,85 
501-1 000 546 385 862 9 844 2,55 

1 001-5 000 583 1 218 545 21 193 1,74 
5 001-10 000 97 668 962 7 932 1,19 
10 001-20 000 60 858 925 13 043 1,52 
20 001-50 000 37 1 091 099 5 264 0,48 

50 001-100 000 17 1 228 299 3 084 0,25 
100 001-500 000 4 957 830 15 708 1,64 

≥500 001 1 1 187 494 2 925 0,25 

 

 
Tab. 3.4 Všechny obce dotčené rozlivem Q5 

Velikostní kategorie Počet obcí Počet obyvatel 

Počet 
obyvatel 

dotčených 
rozlivem 

Podíl 
obyvatel 

dotčených 
rozlivem 

    [%] 
≤100 93 6 483 43 0,66 

101-500 899 245 994 1 189 0,48 
501-1 000 503 355 534 2 349 0,66 

1 001-5 000 535 1 126 724 4 511 0,40 
5 001-10 000 88 606 291 1 673 0,28 
10 001-20 000 58 829 339 1 655 0,20 
20 001-50 000 36 1 061 850 850 0,08 

50 001-100 000 17 1 228 299 611 0,05 
100 001-500 000 4 957 830 631 0,07 

≥500 001 1 1 187 494 714 0,06 
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Tab. 3.5 Počty obcí a počty obyvatel dotčených rozlivy jednotlivých scénářů nebezpečí 
Podíl 

obyvatel 
dotčených 

rozlivy 

Q100 Q20 Q5 

 Počet obcí Počet obyvatel Počet obcí Počet obyvatel Počet obcí Počet obyvatel 
0,0% 1 187 - 1 276 - 1 665 - 

0,1-5% 1 075 86 044 871 29 283 513 9 002 
5,1-10% 269 39 773 129 11 389 34 2 479 

10,1-20% 249 91 836 81 27 516 15 1 128 
20,1-30% 104 60 821 27 7 483 5 573 
30,1-40% 55 57 933 10 2 678 1 722 
40,1-50% 26 11 574 5 1 947 1 297 
50,1-60% 13 21 586 2 772 - - 
60,1-70% 8 4 323 2 687 - - 
70,1-80% 7 10 999 - - - - 
80,1-90% 4 3 634 1 1 677 - - 

90,1-100% 9 8 292 1 560 - - 

 

Tab. 3.6 Podíl obyvatel ČR dotčených rozlivy příslušných scénářů nebezpečí 
P 0,00995 0,01980 0,04877 0,09516 0,18127 
N 100 50 20 10 5 

Podíl obyvatel 
dotčených rozlivy [%] 4,638 2,750 1,067 1,354 0,187 

 

y = -1.4076Ln(x) - 2.3961
R2 = 0.8939
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Obr. 3.1 Podíl obyvatel v obcích dotčených rozlivy s dobami opakování 5, 10, 20, 50, 100 let 

 

Pohled na míru povodňového ohrožení v ČR více objektivizuje vyjádření možných dopadů 
povodní pomocí průměrných ročních ztrát. Zohledňují totiž již uplatněnou míru ochrany, resp. 
podíl již sníženého rizika. Důsledná aplikace těchto metrik pak umožňuje přijímat rozhodnutí 
o naléhavosti řešení ochranných opatření v konkrétních lokalitách.  
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Popisované výsledky ilustrují mapky na obr. 3.2 a 3.3. Bílé plochy představují lokality, pro 
které nebyly v době analýz dostupné informace o rozlivech scénářů nebezpečí Q100, Q20, Q5. 



 

 

 
Obr. 3.2 Trvale bydlící osoby dotčené povodňovým nebezpečím v průměru za rok  



 

 

 

Obr. 3.3 Hodnota majetku (fixních aktiv) dotčená povodňovým nebezpečím v průměru za rok [mil. Kč/rok]
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Dalším důležitým krokem v rámci zavádění Směrnice 2007/60/ES do podmínek ČR bylo 
určení kritérií pro vymezení významného povodňového rizika.  

Jako podklad pro konstrukci kombinovaného kritéria byl vytvořen nástroj, který poskytuje 
odhady počtů základních územních jednotek (ZÚJ) a délek úseků toků v závislosti na splnění 
nastavených podmínek výběru. Tímto nástrojem byly vygenerovány matice kombinující 
hodnotu majetku a počty obyvatel dotčených povodňovými rozlivy v průměru za rok. 
Hodnoty matic byly zvoleny v ekvidistatním kroku. 

Kombinované kritérium bylo použito ve tvaru 

 

kritkrit SFAFAPOBYVOBYV ≥∨≥  ,    (3.1) 

  

kde  OBYV – počet obyvatel dotčených povodňovým nebezpečím v průměru za rok, 
  POBYVkrit - počet obyvatel - hodnota kritéria, 

FA – hodnoty fixních aktiv v ZÚJ dotčených povodňovým nebezpečím 
v průměru za rok, 

SFAkrit - hodnoty fixních aktiv v ZÚJ – hodnota kritéria. 

 

Tab. 3.7 Matice výběru – počty ZÚJ splňujících podmínky 

 
 

 

Tab. 3.8 Matice výběru – délky úseků toků v oblastech splňujících podmínky 

 
Zvýrazněné části matic v tab. 3.7 a 3.8 představují relevantní oblast, ve které byly hledány 
hodnoty kritérií, tj. veličiny POBYVkrit, SFAkrit.  

x/y 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
5 5 939 5 051 4 688 4 499 4 301 4 236 4 186 4 160 4 129 4 116

10 5 538 4 441 3 928 3 688 3 397 3 291 3 168 3 137 3 100 3 087
15 5 432 4 193 3 600 3 334 3 014 2 902 2 770 2 709 2 670 2 640
20 5 416 4 109 3 428 3 139 2 802 2 691 2 556 2 490 2 440 2 405
25 5 398 4 049 3 329 3 031 2 673 2 557 2 408 2 342 2 288 2 253
30 5 387 4 011 3 265 2 946 2 581 2 452 2 303 2 227 2 174 2 139
35 5 387 3 992 3 205 2 870 2 505 2 367 2 211 2 135 2 076 2 041
40 5 387 3 986 3 173 2 824 2 449 2 289 2 122 2 046 1 986 1 951
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Majetek - fixní aktiva [mil. Kč/rok]

x/y 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
5 1018 824 749 705 673 659 649 641 636 633

10 936 698 601 545 502 482 463 453 447 444
15 908 641 530 467 420 398 377 362 355 350
20 903 621 497 430 380 358 336 320 312 306
25 899 609 477 407 355 332 308 292 283 277
30 896 599 460 386 331 306 282 265 256 250
35 896 593 449 372 317 290 265 248 238 232
40 896 592 442 361 304 274 247 230 220 214
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V rámci jednání mezirezortní pracovní skupiny (Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo zemědělství) pro implementaci Směrnice bylo odsouhlaseno pro první výběr 
oblastí s významným povodňovým rizikem kombinované kritérium pro uváděná dvě základní 
hlediska: 25 a více obyvatel dotčených povodňovým nebezpečím za rok v obci anebo 70 
a více mil. Kč hodnoty majetku dotčeného povodňovým nebezpečím za rok. Aplikace takto 
stanoveného kritéria se stala základem pro vymezení oblastí s významným povodňovým 
rizikem (obr. 3.5). 

Na obr. 3.4 je pro ilustraci uvedena výsledná situace výběru ZÚJ pro kombinované kritérium 
základních hledisek: 10 a více obyvatel dotčených povodňovým nebezpečím za rok v obci 
anebo 30 a více mil. Kč hodnoty majetku dotčeného povodňovým nebezpečím za rok. 

Oba přiložené obrázky (obr. 3.4, 3.5) dokládají dvě krajní hodnoty hlavní diagonály 
relevantní části matice výběr oblastí s potenciálně významným rizikem.  

 

 

Obr. 3.4 Identifikace území s významným povodňovým rizikem na základě kombinovaného 
kritéria 10 a více obyvatel anebo 30 a více mil. Kč hodnoty majetku dotčených 
povodňovým nebezpečím v průměru za rok (označené červeně - celkem 601 
základních územních jednotek) 
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Obr. 3.5 Identifikace území s významným povodňovým rizikem na základě kombinovaného 

kritéria 25 a více obyvatel anebo 70 a více mil. Kč hodnoty majetku dotčených 
povodňovým nebezpečím v průměru za rok (označené červeně - celkem 308 
základních územních jednotek) 

 

3.2 Pomocná hlediska 
Primární výběr (obr. 3.5) v rámci procesu předběžného vymezení oblastí s významným 
povodňovým rizikem byl upřesňován pomocí dalších hledisek. Směrnice 2007/60/ES 
požaduje do vyjádření povodňových rizik zahrnout i dopady aktivit, které mohou v případě 
zaplavení negativně působit na životní prostředí (havarijní znečištění apod.). Proto byly 
vyvinuty postupy pro uplatnění informací o lokalizaci významných potenciálních zdrojů 
znečištění jako dalšího/dalších z hledisek pro vymezení pojmu významné povodňové riziko 
v ČR.  

Za základní zdroj informací byl zvolen Integrovaný registr znečišťování životního prostředí 
(IRZ). V registru jsou evidovány údaje o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, 
vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech 
množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě 
splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. V současné době jsou k dispozici 
údaje z let 2004 až 2007. Lokalizace těchto zdrojů znečištění jsou další vahou pro přiřazení 
území  k již vymezeným oblastem s potenciálně významným rizikem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6 IRZ - lokalizace potenciálních zdrojů znečištění v relaci k rozlivu Q100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7 Zobrazení propojených informací z IRZ a RPZZ v rámci záplavových území Q100 
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Jako další pomocné hledisko je posuzována přítomnost významných památkově chráněných 
objektů v záplavovém území podle údajů Národního památkového ústavu. Pro účely řešené 
problematiky byly využity následující prostorové databáze a informace : 

• bodová vrstvu NKP (národní kulturní památky a památky UNESCO)  
• polygonová vrstva Chráněných území (městské, vesnické a archeologické památkové 

rezervace a zóny). 
 
4. ZÁVĚRY 

Implementace Směrnice 2007/60/ES do právního prostředí a institucionálního rámce České 
republiky je dlouhodobý proces s hlavním cílem vypracovat efektivní plány zvládání 
povodňového rizika k 22.12.2015. V tomto období budou zmíněné dokumenty připravovány 
pouze pro ta území, u kterých bylo povodňové riziko vymezeno jako významné. Vzhledem 
k tomu, že postupy, které předepisuje Směrnice 2007/60/ES, mají být opakovány v dalších 
dvou plánovacích cyklech, jsou jednotlivé postupy navrženy tak, aby byly snadno 
opakovatelné s využitím standardních databází provozovaných v České republice.  

Popsaná úloha byla řešena v rámci procesu implementace směrnice 2007/60/ES v ČR 
a výsledky mají posloužit k identifikaci oblastí s potenciálně významnými povodňovými 
riziky. 

Nastíněný postup je jednou z možností, jak objektivizovat problematiky identifikace 
a vymezení předběžných povodňových rizik na základě zvolených hledisek. Pro vymezené 
oblasti pak bude nezbytné zpracovat podrobnější podklady o povodňovém nebezpečí 
a povodňovém riziku. Ve fázi rozhodování o případných protipovodňových opatřeních je 
třeba posoudit jejich efektivnost z hlediska snížení rizika povodní a tímto způsobem 
optimalizovat využívání veřejných prostředků na zajišťování celostátně nebo regionálně 
srovnatelné standardní úrovně povodňové ochrany. Předběžné vyhodnocení povodňových 
rizik a výběr oblastí s významným povodňovým rizikem se bude následně revidovat 
a aktualizovat v rámci šestiletého cyklu procesu plánování v oblasti vod.  

Výsledky šetření počtů trvale bydlících osob popř. bytů, zastavěných ploch atd. dotčených 
povodní v ohrožených oblastech ukazují, že ohrožení povodňovým nebezpečím z rozlivů 
vodních toků se týká méně než 5 % obyvatel ČR a cca 7 % hodnoty nemovitého i movitého 
majetku, který se nachází v záplavových územích. Uvedené souhrnné údaje jsou užitečné 
zejména v diskusi, která je vedena nad tématem stanovení standardu ochrany před 
negativními účinky povodní jako segmentu veřejných služeb v ČR. Údaje zjištěné pomocí 
analýz na dostupných datech na národní úrovni mohou přispět k doplnění argumentů, jak lépe 
a spravedlivě nastavit motivační prostředí v problematice povodňové prevence v ČR a pro její 
financování. 
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Přílohy 
Návrh metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice 

Navržené úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem - 1. etapa (povodí Labe a 
Vltavy) 

- tabulka 

- mapa 
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