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1 Úvod 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
(dále „Povodňová směrnice“ [1]) uložila členským státům Evropské unie (EU) v rámci na sebe 
navazujících šestiletých plánovacích cyklech vymezit oblasti s významným povodňovým rizikem, pro ně 
pak zpracovat mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik a na závěr v plánech pro zvládání 
povodňových rizik navrhnout opatření, která by předcházela nebo omezovala nepříznivé dopady 
povodní na společnost a životní prostředí. 

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik se připravují pro oblasti, které by mohly být 
zaplaveny povodněmi s nízkou, se středně vysokou a s vysokou pravděpodobností výskytu, přičemž 
pro středně vysokou pravděpodobnost výskytu platí: doba opakování ≥ 100 let (čl. 6, bod 3 Povodňové 
směrnice). 

V České republice byla v roce 2010 ve Věstníku MŽP publikována (v letech 2011, 2012, 2019 a 2020 
byla aktualizována) Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (dále jen 
„Metodika“), která podrobně popisuje postupy pořízení těchto map. Na základě této Metodiky byly v roce 
2013 vypracovány mapy pro oblasti s významným povodňovým rizikem (dále jen „OsVPR“). Dle 
požadavků Povodňové směrnice (čl. 14, bod. 2) byl v roce 2019 v rámci druhého plánovacího cyklu 
proveden přezkum a aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. 

2 Přístup k mapování povodňových rizik  

2.1 Stanovení pravděpodobností povodní  

Pravděpodobnost výskytu povodní byla v provedených hydrodynamických výpočtech vázána 
na hydrologická podkladová data, která byla zadávána ve formě N-letých průtoků. N-letý průtok (scénář 
s dobou opakování N let) je definován jako maximální průtok, který je v uvažovaném profilu dosažen 

nebo překročen průměrně jednou za N let. V ČR se podle normy ČSN 75 1400  (Hydrologické údaje 

povrchových vod) rozdělují hydrologické údaje na standardní a nestandardní. Standardní hydrologické 
údaje zpracovává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který je touto činností pověřen 
Ministerstvem životního prostředí. N-leté průtoky řazené mezi standardní hydrologické údaje se 
stanovují pro doby opakování N = 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 let. 

N-leté průtoky ve vodoměrných stanicích se určují z funkce překročení ročních kulminačních průtoků. 
Je vybrána vždy jedna největší hodnota za hydrologický rok (1. listopad až 31. říjen následujícího roku). 
Do zpracování vstupují průtokové řady za nejdelší období pozorování, popř. i s využitím informací 
o historických povodních.  

N-leté průtoky jsou zpracovávány na základě dat, ze kterých je pokud možno eliminováno výrazné 
a prokazatelné ovlivnění provozem vodních děl. Do odvození většinou vstupují řady průtoků z období 
před počátkem významného ovlivnění (např. před uvedením příslušného vodního díla do provozu), 
případně maximální průtoky ovlivněné provozem vodního díla jsou „odovlivněny“ (při znalosti 
konkrétních manipulací na vodních dílech). To znamená, že odvozené N-leté průtoky odpovídají pokud 
možno přirozenému hydrologickému režimu. 

Pokud existuje pod vodním dílem vodoměrná stanice s delší dobou pozorování, která reprezentuje 
odtokový režim pod nádrží, mohou být odvozeny i N-leté průtoky ovlivněné. Složitější případy se řeší 
hydrologickou studií. 

Vzhledem k nejistotám vyplývajícím ze statistického zpracování N-letých průtoků ve vodoměrných 
stanicích (např. různě dlouhé řady, výskyt historické povodně) byly vyvinuty metody regionální analýzy.  

K extrapolaci statistických charakteristik maximálních průtoků z vodoměrných stanic 
do nepozorovaných profilů se využívají regionální regresní vztahy mezi statistickými charakteristikami 
maximálních průtoků a fyzicko-geografickými charakteristikami povodí včetně N-letých maximálních 
srážek na povodí. Pomocí algoritmů založených na ověřených statistických zákonitostech jsou 
charakteristiky průtoků vyrovnány a extrapolovány do vybraných soutokových uzlů vodních toků.  

Nové přepracování N-letých průtoků se provádí zpravidla vždy po výskytu extrémních povodní nebo po 
uplynutí určité doby od poslední aktualizace zpracování N-letých průtoků. 

Možný vliv změn klimatu na režim maximálních průtoků řešil jeden z dílčích úkolů grantového projektu 
„Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, 
zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“ (2007–2011). Nebyl prokázán jednoznačný 
a robustní trend změn ve velikosti povodní pro 21. století (případný dopad klimatických změn 



na povodňový režim nebude znamenat zásadní změny ve velikosti návrhových průtoků). Vzhledem 
k současnému stavu poznání není v ČR při odvozování N-letých průtoků vliv změny klimatu uvažován. 

2.2 Hydrodynamické modelování 

Při hydrodynamickém modelování je v prvním kroku nezbytné shromáždit a zpracovat vstupní podklady. 
Základními vstupy pro hydrodynamické výpočty prováděné pro tvorbu map povodňového nebezpečí a 
povodňových rizik byly především podklady legislativní, technické, hydrologické, topologické, podklady 
z místních šetření atd. V následujícím textu jsou uvedeny některé z nich. 

Topologické podklady byly tvořeny geodetickými údaji, mapovými podklady a digitálním modelem terénu 
(DMT). Geodetické podklady pokrývaly celé zájmové úseky toků, včetně zaměření objektů na těchto 
tocích. Mezi mapovými podklady byla použita především Rastrová základní mapa 1 : 10 000 (RZM 10), 
ortofotomapy a geodatabáze ZABAGED. Mapové podklady byly nezbytným zdrojem pro přípravu 
numerických modelů a zpracování jejich výstupů. Digitální modely terénu byly ve většině případů 
sestaveny z geodetických podkladů a digitálního modelu reliéfu 5. generace. Na území hlavního města 
Prahy bylo také využito DMT Prahy.   

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo 
lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů 
v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou 
výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 
0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou 
leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Dokončen 
byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR. DMR 5G je dostupný pro celé území České republiky a jeho 
poskytovatelem je Český úřad zeměměřičský a katastrální. U DMT  vytvořených z DMR 5G byly pro 
zpřesnění oblasti koryta použity 3D terénní hrany břehů a hladiny. DMT byly vygenerovány ve formátu 
TIN, který byl následně převeden do rastrového formátu TIFF. Pro zaměření oblasti koryta bylo využito 
v některých případech vyměřovací lodě. 

Do modelů byly zahrnuty objekty, skupiny objektů a stavby dopravní a technické infrastruktury, které by 
mohly ovlivnit odtokové poměry v území, a tím i parametry proudění ovlivňující tvorbu map 
povodňového nebezpečí. Stavby a infrastruktura byly do modelů zahrnuty dle svého charakteru buď 
vyloučením z výpočtu, nebo zvýšením součinitelů drsnosti, tj. zvýšením odporu proudění. V případě 
protipovodňových staveb bylo přikročeno k několika variantám jejich začlenění do modelu dle 
regionálních předpokladů. Stávající protipovodňová ochrana (PPO) byla v modelech zahrnuta vždy, 
v případě plánovaných či v současné době realizovaných PPO byl využit jeden ze dvou následujících 
přístupů v závislosti na místní specifikaci podmínek (specifikováno podniky povodí). V prvním případě 
bylo uvažováno mimo již dokončených PPO i se stavbami, u kterých se dokončení předpokládalo. 
Ty byly zadány dle návrhových parametrů na základě projektové dokumentace pro provedení stavby 
a manipulačních a provozních řádů. Druhým přístupem bylo zahrnutí pouze stávajících objektů PPO. 
Rozestavěné a plánované stavby pak budou zahrnuty až po svém dokončení v dalším plánovacím 
cyklu. V případě mobilních prvků protipovodňových opatření bylo uvažováno s jejich funkčností. Selhání 
PPO nebylo uvažováno. V podmínkách České republiky se jedná o  tzv. zvláštní povodeň, která není 
v rámci tvorby map povodňového nebezpečí uvažována. Posuzování na zvláštní povodeň tedy možné 
selhání vodního díla je řešeno na dle typu vodního díla na extrémnější scénáře než je doba opakování 
500 let. 

Dalším nezbytným podkladem byla místní šetření, která byla prováděna v předpokládaném 
zaplavovaném území. Hlavními cíli místních šetření bylo prověření aktuálnosti geodetického zaměření, 
hydraulických parametrů, technických objektů, zjištění rozsahu historických povodní a zajištění 
fotodokumentace. Jednalo se o pořízení fotografií vodního toku, technických objektů na toku, 
inundačního území a citlivých objektů. 

V některých úsecích byly také k dispozici stávající hydrodynamické modely a kalibrační data. Kalibrační 
data byla ve formě povodňových značek (standardizované vyznačení výšky hladiny vody nejvyšších 
zaznamenaných historických povodní v terénu), rozlivů apod. a sloužila ke stanovení a validaci 
vstupních parametrů modelů. 

Výpočty byly prováděny vždy pro čtyři povodňové scénáře. V souladu se Směrnicí 2007/60/ES pro doby 
opakování 20, 100 a 500 let a dále byl ve většině případů proveden i výpočet pro scénář s dobou 
opakování 5 let.  



Pro hydraulické výpočty bylo využito 1D modelů, větvených 1D+ modelů, 2D modelů, případně spřažení 
1D+2D modelů. Při využití kombinace 1D a 2D modelu byl vlastní tok popsán 1D schematizací, 
inundace pak byla schematizována jako 2D. Dimenzím modelů odpovídala i použitá programová 
vybavení. Pro modely 1D byl použit především software HEC-RAS, HYDROCHECK, MIKE 11 či MIKE 
FLOOD. Pro 2D software FAST2D, HEC-RAS, MIKE 21, SMS-FESWMS či TUFLOW. Volba 
rozměrovosti modelu byla záležitostí místních podmínek a dostupných podkladů. Rozsah výpočtových 
sítí 2D modelů byl volen na základě znalosti historických rozlivů a místních podmínek s rezervou 
zohledňující nejistoty. 

Nejistoty vstupující do výpočtu při stanovení povodňového nebezpečí lze rozdělit na nejistoty 
v morfologii terénu, v hydrologických podkladech a nejistoty vzniklé při sestavování a přípravě 
hydrodynamických modelů. U nejistot morfologie terénu se jedná o možné nepřesnosti v DMR 5G, 
v geodetických zaměřeních a v nutné generalizaci při sestavování DMT. Nejistoty DMT se projevovaly 
především v oblastech s hustou vegetací, kde je udávaná výšková přesnost DMR 5G 0,3 m, proto byly 
místně údaje zpřesněny geodetickým zaměřením. Oproti 1. plánovacímu cyklu došlo, vzhledem 
k použití přesnějšího DMR 5G, k výraznému zpřesnění výsledných DMT. Obtížně ovlivnitelným zdrojem 
nejistot je také změna morfologie v čase. V průběhu povodňové události dochází k pohybu splavenin, 
k zanášení konstrukcí a plotů v inundaci plávím, k ohýbání vegetace apod. V závislosti na stáří 
geodetického zaměření pak může být stav koryta před příchodem povodně jiný, než byl ve výpočtech 
uvažován. Nejistoty hydrologických údajů mohou pocházet ze stanovení N-letých vod pro okrajové 
podmínky modelu, zde je třeba přihlédnout především k udávané třídě přesnosti dle ČSN 75 1400, které 
odpovídá hodnota směrodatné odchylky. Nejistoty údajů o drsnostech jsou významné především 
v inundaci, navíc může být drsnost proměnná v čase, a to jak z dlouhodobého hlediska (např. vliv 
ročních období), tak v kratších v časových intervalech (např. v průběhu povodňových události). Při 
sestavování hydrodynamických modelů mohou vzniknout nejistoty především z nepřesného stanovení 
kalibračních průtoků z pozorovaných povodní, případně ze schematizace výpočetní sítě, geodetického 
zaměření nebo jiných podkladů a dále na straně hydraulických modelů (schematizace, použití 1D nebo 
2D modelu). 

Výstupy z hydrodynamických modelů byly hodnoty rychlostí proudění vody, hodnoty hloubek vody, 
batymetrie řešených oblastí a volné hladiny. Data byla vyexportována do formátu *.shp a dále byla 
s využitím geografických informačních systémů zpracována do podoby map povodňového nebezpečí. 
Jednalo se o mapy rozlivů, mapy hloubek a mapy rychlostí. Mapy povodňového nebezpečí 
byly vykresleny nad základní rastrovou mapou v měřítku 1 : 10 000. 

3 Možné dopady povodní 

3.1 Orientační počet obyvatel dotčených rozlivem s dobou opakování 100 let (čl. 6.5 a) 

Základním zdrojem informací pro stanovení počtu trvale bydlících obyvatel dotčených povodňovým 
nebezpečím je Registr sčítacích obvodů a budov (dále jen RSOB), který spravuje Český statistický úřad 
(ČSÚ). Jedná se o informační systém, který mimo jiné eviduje budovy nebo jejich části (vchody) s 
přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly. 

Pro stanovení počtu trvale bydlících obyvatel dotčených povodňovým nebezpečím byla z RSOB využita 
geografická vrstva s atributovou tabulkou Budovy s číslem domovním a vchody. Tato datová sada 
reprezentuje v bodovém vyjádření budovy na území České republiky, které mají přiděleno číslo popisné, 
popř. evidenční. Součástí atributové tabulky je i informace o počtu všech bytů v budově (i neobydlených) 
a kód obce, ve které budova leží. Vzhledem k tomu, že ČSÚ neposkytuje informace o počtu osob trvale 
bydlících v jednotlivých budovách nebo bytech, byl proveden odhad tohoto počtu podle následujícího 
postupu – stanovení jednotlivých charakteristik: 

1) Počet bytů v obci - Z atributové tabulky geografické vrstvy Budovy s číslem domovním byl přes kód 
obce sumarizován počet bytů v každé obci. 

2) Počet trvale bydlících obyvatel v obci – Informace o počtu trvale bydlících obyvatel v jednotlivých 
obcích byly získány z publikace ČSÚ „Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2019“ 
(https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p). 

3) Průměrný počet trvale bydlících obyvatel na jeden byt v obci – Pro každou obec v ČR byl 
stanoven průměrný počet obyvatel trvale bydlících v jednom bytě prostým podílem: „Počet trvale 
bydlících obyvatel v obci /Počet bytů v obci“. 



4) Počet obyvatel trvale bydlících v jedné budově – Ke každé budově byl dopočítán počet trvale 
bydlících obyvatel na základě počtu bytů v budově a průměrného počtu trvale bydlících obyvatel na 
jeden byt v dané obci („Počet bytů v budově x Počet trvale bydlících obyvatel na jeden byt v dané obci“). 

5) Výběr budov dotčených scénářem s dobou opakování 100 let – Byl proveden jako prostý průnik 
rozsahu rozlivu daného scénáře nebezpečí a vrstvy Budovy s číslem domovním, která obsahuje atribut 
Počet trvale bydlících obyvatel v budově. 

6) Sumarizace počtu trvale bydlících obyvatel dotčených daným scénářem povodňového nebezpečí 
byla provedena pro jednotlivé OsVPR. 

Podkladová data i postup výpočtu jsou zatíženy řadou nejistot. První z nich je počet trvale bydlících 
osob v obci. Trvalé bydliště v mnoha případech neodpovídá místu, kde se osoby nejčastěji zdržují (např. 
studenti bydlící na vysokoškolských kolejích tráví většinu času mimo svoje trvalé bydliště). Další 
nejistotu představuje stanovení počtu osob v budově pomocí průměrného počtu osob na jeden byt pro 
celou obec, kdy může do jisté míry ke zkreslení skutečného počtu obyvatel v budově. Z tohoto důvodu 
byly reportovány intervaly počtu trvale bydlících obyvatel dotčených scénářem s dobou opakování 100 
let.  

Do reportovacích šablon byl orientační počet obyvatel dotčených scénářem se středně vysokou 
pravděpodobností výskytus dobou opakování 100 let uveden podle následujícího klíče: 

 vypočítaný počet osob: 1 – 10; hodnota v atributu overall_InhabitantsAffected: 10; 
 vypočítaný počet osob: 11 – 50; hodnota v atributu overall_InhabitantsAffected: 50; 
 vypočítaný počet osob: 51 – 100; hodnota v atributu overall_InhabitantsAffected: 100; 

dále je vypočítaná hodnota počtu trvale bydlících obyvatel dotčených scénářem nebezpečí 
zaokrouhlovány na stovky směrem nahoru (např. vypočítaný počet osob: 324; hodnota v atributu 
overall_InhabitantsAffected: 400). 

3.2 Typ ekonomické aktivity 

Postup stanovení rizikových ploch na mapách povodňového rizika je detailně popsán v Metodice tvorby 
map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (MŽP, 2020). Typ ekonomické aktivity je při tvorbě 
map povodňového rizika určen tzv. zranitelností území. 

Základním podkladem pro stanovení zranitelnosti jsou informace o způsobu využití území založené 
především na Územně plánovací dokumentaci, a to její grafické části – hlavním výkresu (viz příloha č. 
7 vyhlášky 458/2012 Sb.). V případě, že obec nemá zpracovaný územní plán, popř. je tento neaktuální, 
je možné zranitelnost území stanovit či upřesnit na základě dalších zdrojů informací, jako je 
geodatabáze ZABAGED, katastrální mapa, webové stránky obcí, webové mapové portály, terénní 
šetření apod. 

Pro potřeby tvorby map povodňových rizik bylo vymezeno celkem 8 kategorií zranitelnosti: 

 bydlení; 
 smíšené plochy; 
 občanská vybavenost; 
 technická infrastruktura; 
 dopravní infrastruktura; 
 výrobní plochy a sklady; 
 sport a hromadná rekreace; 
 lesy, zemědělská půda, zeleň; 

Rozdělení ploch využití území do kategorií zranitelnosti odpovídá vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití dle § 4 až §19 vyhlášky č. 431/2012Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

Výše uvedené kategorie zranitelnosti byly pro potřeby reportingu převedeny následovně: 

B41 = Property - bydlení, smíšené plochy, 
B42 = Infrastructure - občanská vybavenost, technická a dopravní infrastruktura, sport a hromadná 
rekreace, 
B44 = Economic Activity - výrobní plochy a sklady (Jsou zde zahrnuty zemědělské provozy, jako objekty 
pro chov zvířat, skladiště osiv a krmení. Dále sem patří také objekty pro těžbu). 
Obdělávaná orná půda není považována za rizikové plochy z hlediska povodní. Naopak tyto plochy 
často slouží k rozlivům při povodňových událostech. 



3.3 Lokalizace zařízení IPPC 

Zařízení IPPC jsou průmyslová a zemědělská zařízení, u nich je vyžadováno vydání integrované 
povolení k činnosti. Ministerstvo životního prostředí České republiky spravuje informační systém 
integrované prevence - celostátní informační systém veřejné správy, který je součástí jednotného 
informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění 
veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle 
zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných 
technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Tento systém obsahuje přehled aktuálních řízení, 
databáze všech vydaných integrovaných povolení a platných evropských i národních předpisů. Jeho 
součástí je i geografická vrstva bodů, které lokalizují zařízení IPPC.  

Počet zařízení IPPC pro daný scénář byl zjištěn jako průnik bodové vrstvy reprezentující zařízení IPPC 
a polygonové vrstvy rozlivu pro daný scénář. Zjištěná zařízení IPPC jsou poté sčítána podle různých 
územních jednotek (obce, oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem apod.). 

3.4 Chráněná území podle Směrnice 2000/60/ES potenciálně zasažená scénáři nebezpečí 

Chráněná území podle Směrnice 2000/60/ES (Příloha IV) jsou evidována v registru chráněných území. 
Jednotlivé typy chráněných území jsou reprezentovány geografickými vrstvami, které umožňují jejich 
prostorovou lokalizaci. 

Území potenciálně zasažená jednotlivými scénáři nebezpečí byla určena prostým průnikem geografické 
vrstvy rozsahu rozlivu odpovídajícího scénáře a vrstvy reprezentující odpovídající typ chráněného 
území (Směrnice 2007/60/ES, článek 7, bod 5c). Výsledné výběry byly ještě dále korigovány. Byla 
vyřazena ta chráněná území, u kterých je vysoce nepravděpodobné ohrožení kontaminovanou vodou 
při povodních. Jedná se např. o chráněná území v horských oblastech, která jsou případným rozsahem 
povodně dotčena jen okrajově a celé zaplavené území se nachází níže po toku od chráněného území. 

 

4 Interpretace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik 

4.1 Mapy povodňového nebezpečí  

Mapy povodňového nebezpečí zobrazují tři základní charakteristiky povodně, a to rozsah povodně, 
hloubky zaplavení a rychlosti proudění pro zvolené povodňové scénáře (standardně pro doby opakování 
5, 20, 100 a 500 let). 

 

Mapa rozsahu povodně zobrazuje všechny scénáře současně (Obr. 1). Rozsah zaplavené plochy pro 
povodně s různou pravděpodobností výskytu jsou vykresleny jako uzavřené polygony definované 
jednak různobarevnou průsvitnou výplní a jednak různým typem čáry ohraničující rozliv. Barvy ploch 
jsou zvoleny tak, aby tmavnutí indikovalo častěji zaplavovaná území. Tento způsob zobrazení 
zabezpečuje snadnou rozpoznatelnost „ostrovů“, a to u všech rozlivů. Mapa je doplněna pro lepší 
přehlednost osou toků s kilometráží. 

 

Mapy hloubek jsou vytvářeny samostatně pro každý scénář povodňového nebezpečí (Obr. 2). 
Znamená to, že pro jedno území jsou standardně zhotovovány čtyři mapy hloubek (pro scénáře Q5, Q20, 
Q100, Q500). Hloubky jsou vykreslovány v pěti intervalech – čím tmavší barva, tím větší dosažená 
hloubka. Plochy zobrazující hloubky jsou doplněny příslušným standardně zobrazeným rozlivem a osou 
vodního toku. 

 

Mapy rychlostí jsou, stejně jako mapy hloubek, vytvářeny samostatně pro každý ze standardních 
scénářů povodňového nebezpečí. Rychlosti mohou být v mapách zobrazovány dvěma způsoby 
v závislosti na dimenzi použitého hydrodynamického modelu. V případě 1D modelů jsou rychlosti 
zobrazovány pouze bodovým polem ve čtyřech odstínech žluto-hnědé škály – opět čím tmavší odstín, 
tím vyšší rychlost. Mapa rychlostí, která je výstupem z 1D modelu, může být doplněna plošným 
vyjádřením hloubek (Obr. 2), aniž by došlo ke ztrátě přehlednosti. 



Pokud byl k hydraulickým výpočtům použit 2D model, jsou rychlosti pro jednotlivé povodňové scénáře 
vykreslovány na samostatných mapách v podobě souvislých ploch. Barevná škála odstíny i rozsahem 
odpovídá vyjádření rychlostí bodovým polem (Obr. 3). 

Z výše uvedeného popisu map povodňového nebezpečí vyplývá, že pro každé území je k dispozici 
celkem pět až devět map (podle dimenze použitého hydrodynamického modelu). Z těchto podkladů se 
dá těžko určit „velikost problému“ v daném území a stanovit priority jeho řešení. Byla proto provedena 
integrace těchto informací do jednoho výstupu, kde jsou zohledněny hodnoty základních charakteristik 
povodně pro jednotlivé scénáře (hloubky, rychlosti) v návaznosti na pravděpodobnost jejich výskytu. 
Jedná se o semikvantitativní přístup rizikové analýzy, který využívá tzv. matici rizika. Výstupem této 
analýzy je v prvním kroku mapa povodňového ohrožení a následně pak mapa povodňového rizika. 

 

 

Obr. 1 Mapa rozsahu povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let (Q5, Q20, Q100, Q500) (zdroj: 
https://cds.mzp.cz/) 

https://cds.mzp.cz/


 

Obr. 2 Mapa hloubek a rychlostí pro povodňový scénář s dobou opakování 100 let (Q100) – výstup z 
1D hydraulického modelu (zdroj: https://cds.mzp.cz/) 

 

Obr. 3 Mapa rychlostí pro povodňový scénář s dobou opakování 500 let (Q500) – výstup z 2D 
hydraulického modelu (zdroj: https://cds.mzp.cz/) 

https://cds.mzp.cz/
https://cds.mzp.cz/


4.2 Mapa povodňového ohrožení 

Povodňové ohrožení se stanovuje plošně pro celé zaplavované území bez ohledu na to, jaká aktivita se 
v něm nachází. Čtyři definované kategorie míry ohrožení jsou v mapě zobrazeny jako různobarevné 
plochy (Obr. 4). Pro každou z těchto kategorií existují doporučená pravidla, jak území využívat (V České 
republice jsou kromě map povodňového rizika zpracovávány i mapy povodňového ohrožení. Rozdíl 
mezi povodňovým ohrožením a povodňovým rizikem spočívá v tom, že ohrožení není vázáno na 
konkrétní objekty (aktivity) v zaplavovaném území. Každý objekt (aktivita) v zaplavovaném území je do 
určité míry zranitelný/odolný vůči projevům povodňového nebezpečí. V okamžiku, kdy je ohrožení 
vztaženo ke konkrétnímu objektu (aktivitě) v zaplavovaném území s definovanou zranitelností, je možné 
vyjádřit povodňové riziko. 

  



Tab. 1). Členění území podle míry povodňového ohrožení umožňuje posoudit vhodnost stávajícího nebo 

budoucího funkčního využití ploch a doporučit omezení případných aktivit na plochách v zaplavovaném 
území s vyšší mírou povodňového ohrožení. 

Mapy povodňového ohrožení podávají informaci o celém území dotčeném jednotlivými scénáři 
povodňového nebezpečí, tedy i mimo urbanizovaná území. Jsou zásadním podkladem pro územní 
plánování, protože umožňuji posoudit vhodnost budoucího využití návrhových ploch, popř. iniciovat 
aktualizaci územních plánů a změny současného využití ploch. Návrhy na využití ploch v souladu 
s doporučeními v tabulce (V České republice jsou kromě map povodňového rizika zpracovávány i mapy 
povodňového ohrožení. Rozdíl mezi povodňovým ohrožením a povodňovým rizikem spočívá v tom, že 
ohrožení není vázáno na konkrétní objekty (aktivity) v zaplavovaném území. Každý objekt (aktivita) 
v zaplavovaném území je do určité míry zranitelný/odolný vůči projevům povodňového nebezpečí. V 
okamžiku, kdy je ohrožení vztaženo ke konkrétnímu objektu (aktivitě) v zaplavovaném území s 
definovanou zranitelností, je možné vyjádřit povodňové riziko. 

  



Tab. 1) minimalizují případné povodňové škody v budoucnu. 

 

 

Obr. 4 Mapa povodňového ohrožení (zdroj: https://cds.mzp.cz/) 

 

V České republice jsou kromě map povodňového rizika zpracovávány i mapy povodňového ohrožení. 
Rozdíl mezi povodňovým ohrožením a povodňovým rizikem spočívá v tom, že ohrožení není vázáno na 
konkrétní objekty (aktivity) v zaplavovaném území. Každý objekt (aktivita) v zaplavovaném území je do 
určité míry zranitelný/odolný vůči projevům povodňového nebezpečí. V okamžiku, kdy je ohrožení 
vztaženo ke konkrétnímu objektu (aktivitě) v zaplavovaném území s definovanou zranitelností, je možné 
vyjádřit povodňové riziko. 

  

https://cds.mzp.cz/


Tab. 1 Kategorie ohrožení a doporučená pravidla pro využití území do nich spadajících (zdroj: Metodika) 

Kategorie ohrožení Doporučení 

(4) Vysoké 
(červená barva) 

Doporučuje se nepovolovat novou ani nerozšiřovat stávající zástavbu, ve 
které se zdržují lidé nebo umísťují zvířata. Pro stávající zástavbu je třeba 
provést návrh povodňových opatření, která zajistí odpovídající snížení rizika, 
nebo zpracovat program vymístění této zástavby. 

(3) Střední 
(modrá barva) 

Výstavba je možná s omezeními vycházejícími z podrobného posouzení 
nezbytnosti funkce objektů v ohroženém území a z potenciálního ohrožení 
objektů povodňovým nebezpečím. Nevhodná je výstavba citlivých objektů 
(např. zdravotnická zařízení, hasiči apod.). Nedoporučuje se rozšiřovat 
stávající plochy určené pro výstavbu. 

(2) Nízké 
(oranžová barva) 

Výstavba je možná, přičemž vlastníci dotčených pozemků a objektů musí být 
upozorněni na potenciální ohrožení povodňovým nebezpečím. Pro citlivé 
objekty je třeba přijmout speciální opatření, např. traumatologický plán ve 
smyslu krizového řízení. 

(1) Zbytkové 
(žlutá barva) 

Otázky spojené s povodňovou ochranou se zpravidla doporučuje řešit 
prostřednictvím dlouhodobého územního plánování se zaměřením na zvláště 
citlivé objekty (zdravotnická zařízení, památkové objekty apod.). Snahou je 
vyhýbat se objektům a zařízením se zvýšeným potenciálem škod. 

 

K sestavení mapy povodňového rizika jsou definovány následující kategorie zranitelnosti, které se 
vztahují k funkčnímu využití území: 

 Bydlení 
 Smíšené plochy (bydlení a občanská vybavenost a drobná výroba) 
 Občanská vybavenost 
 Technická vybavenost 
 Doprava 
 Výroba a skladování 
 Rekreace a sport 
 Zeleň 

 

Tab. 2 Přijatelné ohrožení pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území a vymezení ploch v riziku 

Kategorie zranitelnosti území 
Přijatelné 
ohrožení 

Plocha v riziku  

při ohrožení 

Bydlení 

nízké STŘEDNÍM VYSOKÉM 

Občanská vybavenost  

Doprava a technická infrastruktura1) 

Výroba 

Zemědělská výroba 

Sport a hromadná rekreace střední VYSOKÉM 

Vodní plochy 

vysoké 
plochy nejsou v riziku při žádném 

ohrožení 

Veřejná zeleň, lesy, ostatní zeleň 

Zahrádky, zahrádkářské kolonie 

Orná půda, louky, pastviny 

1) netýká se nezbytné technické a dopravní infrastruktury dle ustanovení § 67 odst. 1 vodního zákona; 



Plochy, které vyjadřují kategorie zranitelnosti území, jsou vyjádřeny ve třech časových aspektech: 
současný stav; návrhové plochy a plochy výhledové. Při vlastním zobrazení jsou uvedené časové 
aspekty od sebe odlišeny typem výplně a obrysu plochy kategorie zranitelnosti. 

Jednotlivé kategorie funkčního využití území s rozdílnou zranitelností aktivit mají stanovenu míru 
přijatelného ohrožení (Tab. 2). Mapy povodňového rizika zobrazují plochy jednotlivých kategorií využití 
území, u kterých je překročena míra tohoto přijatelného ohrožení (Obr. 5). Takto identifikovaná území 
představují exponované plochy při povodňovém nebezpečí odpovídající jejich vysoké zranitelnosti. U 
těchto ploch je nutné další podrobnější posouzení jejich „rizikovosti“ z hlediska zvládání rizika tak, aby 
došlo ke snížení rizika na přijatelnou míru. 

 

 

Obr. 5 Mapa povodňového rizika (zdroj: https://cds.mzp.cz/) 

 

Na mapách povodňového rizika jsou dále zobrazovány tzv. citlivé objekty, kterým je třeba v rámci 
posuzování míry přijatelného rizika věnovat zvýšenou pozornost. Citlivé objekty lze zařadit podle jejich 
účelu do následujících oblasti: 

 Objekty se zvýšenou koncentrací obyvatel se specifickými potřebami při evakuaci, 
 Objekty infrastruktury zajišťující základní funkce území,  
 Zdroje znečištění, 
 Objekty Integrovaného záchranného systému; 
 Objekty nemovitých kulturních památek. 

 

https://cds.mzp.cz/


Citlivé objekty jsou znázorňovány pomocí jednoduchých geometrických bodových značek v sytých 
barvách umístěných v ploše odpovídající kategorii zranitelnosti území (Obr. 5). 

 

 

Dotčené chráněné oblasti a jejich případné ohrožení znečišťujícími látkami 

Zdroje znečištění zasažené povodní mohou ohrozit nebezpečnými látkami životní prostředí a 

to jak přímo v místě své lokalizace, tak také kontaminací vody, která unáší nebezpečné látky 

dále po toku. Pro vymezení chráněných oblastí potenciálně ohrožených znečištěním byl přijat 

předpoklad, že kontaminovaná voda ohrožuje okolí zdroje znečištění na vzdálenost 200 m proti 

proudu (možný vliv zpětného vzdutí) a 5 km po proudu toku. 

Riziko zasažení znečištění při povodni v chráněných oblastech bylo vymezeno pro rozsah 

povodně s dobou opakování 500 let (Q500) jako obalová zóna ve vzdálenosti 200 m nad a 5 000 

m pod umístěním zdroje znečištění (Uvedené hodnoty byly zvoleny na základě zkušeností 

odborným odhadem).  

 

 

Obr. 6: Způsob zobrazení chráněných území potenciálně ohrožených znečištěním (zdroj: VÚV TGM) 

 

5 Mezinárodní spolupráce v rámci jednotlivých povodí 

Popis způsobu výměny informací v rámci mezinárodních povodí při přípravě map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik. 

Česká republika leží ve třech mezinárodních oblastech povodí, a to v mezinárodní oblasti povodí Labe, 
Odry a Dunaje. Se všemi sousedními zeměmi v rámci povodňové problematiky ČR spolupracuje ve 
dvou úrovních. Jednak v rámci mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje a na úrovni 
komisí pro hraniční vody, ustanovených na základě bilaterárních smluv s Polskem, Německem, 
Rakouskem a Slovenskem. V mezinárodních komisích se Česká republika podílí na přípravě 
aktualizace mezinárodních plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblast povodí Labe, Odry a Dunaje. 
V rámci přípravy aktualizovaných map povodňového nebezpečí a povodňových dochází k výměně 
informací a zkušeností mezi jednotlivými smluvními stranami dohod v příslušných pracovních skupinách 
zaměřených na povodňovou ochranu případně na datovou problematiku. Zároveň jsou na stránkách 
mezinárodních komisí publikovány společné výstupy např. zprávy k aktualizaci map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik, společné mapy, rozcestníky na národní mapové portály, výstupy z 
workshopů apod.  

  

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL, ICPER) 

Česká republika a Spolková republika Německo problematiku přípravy aktualizovaných map 
povodňového nebezpečí a povodňových zkušeností rizik diskutovala rámci pracovní skupiny 
Povodňová ochrana (FP), jejichž členy jsou odborníci z jednotlivých zemí dohody a zástupci 
sekretariátu. Činnost pracovní skupiny je podporována skupinou expertů Hydrologie (HY).  

Příslušné dokumenty  MKOL věnované ochraně před povodněmi je možné nalézt: https://www.ikse-
mkol.org/cz/themen/ochrana-pred-povodnemi/  

Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOOpZ, ICPO) 

https://www.ikse-mkol.org/cz/themen/ochrana-pred-povodnemi/
https://www.ikse-mkol.org/cz/themen/ochrana-pred-povodnemi/


Sekretariát ICPO a zástupci členských států (zejména experti v pracovní skupině G2 Povodeň) připravili 
společnou mapu, která zpřístupňuje jednotným způsobem aktualizované mapy povodňového nebezpečí 
a povodňových rizik na národních úrovních pro mezinárodní povodí Odry včetně vysvětlujících legend 
v jazycích komise a společného dokumentu „Přezkum a aktualizace map povodňového nebezpečí a 
povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Odry“, též ve všech jednacích jazycích komise - 
polštině, češtině a němčině.  

Odkaz na příslušný dokument (v českém jazyce) a příslušnou mapu je: 

http://mkoo.pl/index.php?mid=27&aid=839&lang=CZ 

K problematice implementace povodňové směrnice se konal v roce 2019 workshop pracovní skupiny 
Povodeň k problematice předběžného vyhodnocení povodňových rizik a aktualizaci povodňového 
mapování. 

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním: 

http://www.mkoo.eu/index.php?mid=1&aid=6&lang=CZ 

 

Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD, ICPDR) 

Problematiku přípravy aktualizovaných map povodňového nebezpečí a povodňových zkušeností rizik je 
řešena experty v pracovní skupině Flood Protection. Aktualizované mapy povodňového nebezpečí a 
povodňových rizik budou zahrnuty jako podklad do aktualizovaného plánu pro zvládání povodňových 
rizik v mezinárodním povodí Dunaje. 

Odkazy na příslušné dokumenty (v anglickém jazyce, který je jednacím jazykem komise)  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/flood-risk-management 

Danube river protection convention  

http://www.icpdr.org/main/icpdr/danube-river-protection-convention 

 

6 Závěr 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 
uložila členským státům Evropské unie (EU) v rámci na sebe navazujících šestiletých plánovacích 
cyklech vymezit oblasti s významným povodňovým rizikem, pro ně pak zpracovat mapy povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik a na závěr v plánech pro zvládání povodňových rizik navrhnout opatření, 
která by předcházela nebo omezovala nepříznivé dopady povodní na společnost a životní prostředí. 

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik se připravují pro oblasti, které by mohly být 
zaplaveny povodněmi s nízkou, se středně vysokou a s vysokou pravděpodobností výskytu, přičemž 
pro středně vysokou pravděpodobnost výskytu platí: doba opakování ≥ 100 let (čl. 6, bod 3 Povodňové 
směrnice). 

V České republice byla v roce 2010 ve Věstníku MŽP publikována (v letech 2011, 2012, 2019 a 2020 
aktualizována) Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (dále jen „Metodika“), 
která podrobně popisuje postupy pořízení těchto map. Na základě této Metodiky byly v roce 2013 
vypracovány mapy pro oblasti s významným povodňovým rizikem (dále jen „OsVPR“). Zkušenosti z 
prvního plánovacího cyklu vedly k úpravám Metodiky, ty reflektují vývoj dané problematiky, základní 
principy tvorby map však zůstaly zachovány. Dle požadavků Povodňové směrnice (čl. 14, bod. 2) byl v 
roce 2019 v rámci druhého plánovacího cyklu proveden přezkum a aktualizace map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik. 

Výstupy mapování druhého plánovacího cyklu (především prostorová data, jejichž formáty a struktura, 
jsou definovány Metodikou) jsou uloženy v tzv. centrálním datovém skladu (dále jen CDS2 ). Přístup k 
mapám povodňového nebezpečí a povodňových rizik odborné i laické široké veřejnosti je zajištěn 
prostřednictvím mapového portálu (https://cds.mzp.cz/). Data uložená v CDS2 sloužila také jako 
podklad pro reporting o mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v podobě vyžadované 
Evropskou komisí. 

http://mkoo.pl/index.php?mid=27&aid=839&lang=CZ
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