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Transpozice a implementace směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování 

a zvládání povodňových rizik 

   Plně transponovaná v únoru 2011: 

   Vodním  zákonem 254/2001 Sb., ve znění zákona 150/2010 Sb. 

   Vyhláškou o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových 
rizik 

    

   3 správní jednotky, shodné s Rámcovou směrnicí :  

    národní povodí Dunaje, Odry a Labe 

 

   2 zodpovědné instituce: 

   Ministerstvo životního prostředí  

    Ministerstvo zemědělství 

 

 



Organizace implementace 
   národní pracovní skupina „Povodňová směrnice“ 

12 + 41 členů 

MŽP, MZE, Státní podniky povodí, ČHMÚ, VÚV T.G.M. v.v.i. 

Malá skupina se setkává 1 x za měsíc od roku 2008 

Širší skupina zahrnuje zástupce odborů životního prostředí, 
územního rozvoje a krizového řízení krajů ČR , od roku 2011 

 

   mezinárodní spolupráce 

5 komisí na hraničních vodách 

3 expertní povodňové skupiny mezinárodních komisí pro ochranu 
Dunaje, Labe a Odry 

Evropská povodňová pracovní skupina WGF 

Mezinárodní projekty: LABEL, CEframe 

 
 



1. 

2. 

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik 

Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem 
2011  

 

Mapy povodňového nebezpečí & povodňových rizik 
analýza rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem 

2013 

3. 
Plány pro zvládání povodňových rizik 
2015 

PVPR (PFRA) 
OsVPR (APSFR) 

MPN & MPR 
(FHMs & FRMs) 

PpZPR(FRMPs) 



Předběžné vyhodnocení povodňových rizik  

• Vyhodnocovalo se celé území ČR 

• Využily se prostorové analýzy, prostředky GIS  

 

Podkladem byly informace a databáze dostupné v ČR: 

Zprávy z vyhodnocení významných povodní 

Návrhové povodně (doba opakování  5, 20, 100 let a 10 000 let pro VD) 

Základní báze geografických dat ZABAGED (měřítko 1:10 000)  

Data ČSÚ: trvalé obyvatelstvo a ekonomické aktivity 

Databáze národních kulturních památek NPÚ 

IRZ - Integrovaný registr znečištění (součást  IPPC) 

Rozliv povodně v letech 1997, 2002, 2006, 2009 

Priority povodňové ochrany krajů (zpracované pro 1. cyklus  POP) 

Konzultace a zkušenosti správců povodí 
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• Hlavní kritéria 

–Počet trvale žijících obyvatel v záplavovém území 
–Hodnota majetku v záplavovém území 

Pro různé pravděpodobnosti opakování (doby opakování– min. 5, 20, 
100 let) nebezpečí (scénáře nebezpečí) 

 
 

• Vedlejší kritéria 

–Potenciální zdroje znečištění 
–Významné kulturní památky 

Vztažené k záplavovému území 
 s dobou opakování 100 let 

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik 



Předběžné vyhodnocení povodňových rizik 

Dílčí výsledky vyhodnocení 





Možné zdroje znečištění v záplavovém území 



Katastry obcí s významným povodňovým rizikem  
podle hlavních kritérií + ohrožené kulturní památky  
+ vybrané úseky toků 



 

Oblasti s potenciálně významným povodňovým 
rizikem v ČR 



 

Oblastí s potenciálně významným povodňovým 
rizikem v ČR 

POČET A DÉLKA ÚSEKŮ dle působnosti podniků Povodí  

• Povodí Labe 30 úseků 1 010,6 km 

• Povodí Vltavy 50 úseků    784,1 km 

• Povodí Ohře 49 úseků    371,7 km 

• Povodí Odry 16 úseků   182,1 km 

• Povodí Moravy,                    125 úseků    617,3 km 

 

• CELKEM                              270 úseků 2 965,8 km 



Mapy povodňového nebezpečí a rizik 
Pro navržené úseky toků v oblastech s významným povodňovým rizikem 

 Mapa povodňového nebezpečí – Q5, Q20, Q100, Q500 

Mapa rozlivů  

Mapa hloubek 

Mapa rychlostí proudu 
    intenzita povodně 
 

Mapa povodňového ohrožení 

Metoda matice rizika (Beffa, Switzerland) 
Není potřeba kvantifikace povodňových škod 
 

Mapa povodňového rizika 

  nebezpečí + citlivost objektů 

(integrace do územního plánování a rozvoje) 

9 map 

1 mapa 

1 mapa 

2. 



Mapy povodňového nebezpečí 

Mapa povodňového nebezpečí 

 Q5, Q20, Q100, Q500 

Mapa rozlivů  

Mapa hloubek 

Mapa rychlostí proudu 
    intenzita povodně 

 

 

Mapa povodňového ohrožení 

Metoda matice rizika 

 



• Podklad pro posouzení především budoucího funkčního využití ploch 

• Omezení některých aktivit v oblasti s vyšším povodňovým  ohrožením 

• Využití v  územní plánování a navrhování protipovodňových opatření 

• Limit pro tvorbu ÚAP - sledovaný jev č. 119 v „STANDARD SLEDOVANÝCH 
JEVŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ“ 

Mapa povodňového ohrožení 



Mapa povodňového ohrožení 
Interpretace výsledků 



Mapa povodňových rizik 

• kombinace nebezpečí  + zranitelnosti objektů v 
záplavovém území 
 

• zranitelnost – náchylnost území k poškození a 
škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu 
zatížení povodní 
 

• zranitelnost území = způsob využití území  
stanovení na základě: (ÚPD, ortofoto map, ZABAGED, terénním šetřením) 

 
• 3 časové aspekty:  
 současný stav,  
 návrhové plochy  
 plochy výhledové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa povodňových rizik 

 
• Vytvořena z mapy ohrožení + zranitelnost území 
 
• Obsahuje : plochy v riziku = překročena míra přijatelného ohrožení + 

citlivé objekty 
 
• Každá kategorie funkčního využití území má stanoveno přijatelné 

ohrožení 
 

• Překročení přijatelného ohrožení pro danou plochu = plocha v riziku -> 
zvýraznění území ve vyšším povodňovém riziku než je akceptovatelné  
 



Kategorie území 
Maximální přípustné 

ohrožení 

Bydlení nízké 

Občanská vybavenost nízké 

Doprava a technická infrastruktura Nízké 

Průmyslová zóna nízké 

Zemědělská výroba nízké 

Sport a rekreace střední 

Vodní plochy vysoké 

Veřejná zeleň vysoké 

Zahrádky, zahrádkářské kolonie vysoké 

Lesy, zeleň vysoké 

Orná půda, louky, pastviny vysoké 

Mapa povodňových rizik 



Mapa povodňových rizik 



Mapa povodňových rizik 



Mapa povodňových rizik 



Centrální datový sklad  

 
 

• přístup k Mapám povodňového nebezpečí a mapám 
povodňových rizik 
 

•„Platforma pro sběr a správu výstupních dat povodňového 
mapování„ 
 

Objednatel:  Ministerstvo životního prostředí 
 
 
projekt je financován z OPŽP  
Prioritní osa 8  
Technická pomoc financované z Fondu soudržnosti 
 

  
 
 



• Datový sklad CDS poskytuje výsledky rizikových analýz také 
prostřednictvím mapových služeb WMS, WFS a WCS -> využití 
ve vodohospodářské praxi, pro tvorbu územně analytických 
podkladů, územních plánu a další. 
 

• Veřejná část prezentačního portálu CDS, a to jak textová, tak 
mapová, je vytvořena v českém a anglickém jazyce. 
 

• Datový sklad je implementován v rámci infrastruktury portálu 
HYDRO.CHMI.CZ v ČHMÚ. 
 

• Zpřístupnění veřejnosti CDS do 22.12.2013 
 

Centrální datový sklad  



Struktura předaných dat pro úseky řešené 1D hydraulickým 
modelem 



Struktura předaných dat pro úseky řešené 2D hydraulickým 
modelem 







Popis projektu 



Popis projektu 



Ukázka mapového serveru - mapová rozlivů 

 



Ukázka mapového serveru - Mapa hloubek 



Ukázka mapového serveru - Mapa povodňového ohrožení 



Ukázka mapového serveru - Mapa povodňového rizika 



Plány pro zvládání povodňových rizik 

 

 

 

 

 

3 Mezinárodní 
plány pro zvládání 
povodňových rizik 

 

3 národní plány 
pro zvládání 

povodňových rizik 

 

10 Plánů dílčích 
povodí + přílohou x 

Dokumentací oblastí 
s významným 

povodňovým rizikem 

 

Přípravné práce 

3. 



Plány pro zvládání povodňových rizik 



Děkuji vám za pozornost 


