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• Ministerstvo kultury ČR, program NAKI 

• Projekt „Identifikace významných území s kulturně 

historickými hodnotami ohroţených přírodními a 

antropogenními vlivy“ 

 

• Spolupracujúce organizácie: 

 Národní památkový ústav 

 Česká geologická sluţba 

 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

 Mendelova univerzita v Brně 



• Cieľ projektu – vytvorenie metodiky na identifikáciu pamiatok, 

ktoré môţu byť potenciálne dotknuté pôsobením vybraných 

typov negatívnych javov 

 

• NPÚ: zoznam (databáza) ohrozených pamiatok, hodnotenie len 

z hľadiska stavebno-technického stavu pamiatky 

 

• Hodnotené kategórie pamiatok: památky UNESCO, národní 

kulturní památky, památkové rezervace (stav k 1.5. 2013) 

 



Hodnotené národné kultúrne pamiatky a pamiatkové rezervácie 
 



Dotazníkový prieskum  

• Dotazníky: 

 Premietnutie skúseností a poznatkov pracovníkov ÚOP 

NPÚ 

 Výber objektov pre podrobnejší prieskum 

 Porovnanie s výsledkami podľa metodického postupu 



Dotazníkový prieskum 2012 - 2013 
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Metodika hodnotenia pamiatok  

• Význam vytvorenia metodiky  

 Zaradenie do určitej kategórie ohrozenia 

 Porovnanie medzi lokalitami 

 predstava, odhad pre správcov, majiteľov objektov 

 MCA – efekt spolupôsobenia viacerých faktorov 

 

• Rovnaký postup pre všetky hodnotené javy – lokalita má takú 

hodnotu daného ohrozenia, akú má jej najhoršie hodnotená 

časť, impulz pre správcov, čomu ďalej venovať pozornosť 



Metodika hodnotenia - povodne  

• Tri typy oblastí z hľadiska existencie a kvality vstupných dát: 

1 oblasti s tzv. významným povodňovým rizikom 

2 oblasti s informáciou o povodňovom nebezpečí 

3 oblasti bez informácie o povodňovom nebezpečí 

Postup výpočtu: 

a) Kvantifikácia povodňového nebezpečia – výpočet intenzity 

povodne pre všetky posudzované scenáre 

b) Stanovenie povodňového ohrozenia pre kaţdý posudzovaný 

scenár 

c) Vyhodnotenie max. ohrozenia pre danú lokalitu 

 

• Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových 

rizik (Drbal a kol., 2012) – MŢP, Věstník 





• 1  Oblasti s tzv. významným povodňovým rizikom 

 

 Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik (Drbal a kol., 2012) – MŢP, Věstník 

 Centrálny datový sklad 

 Pamiatky ako citlivé objekty 

Metodika hodnotenia - povodne  



Oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom 
 

zdroj: ©2013 CDS 



Č. KRUMLOV 

zdroj: ©2013 CDS 



TŘEBÍČ 
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KROMĚŘÍŽ 

zdroj: ©2013 CDS 



• 1  Oblasti s tzv. významným povodňovým rizikom 

 Informácie k citlivým objektom 

• Kultúrne pamiatky alebo kultúrne objekty? 

• Špecifikácia kategórií pamiatok, kt. sa budú v mapách rizík 

zobrazovať 

• Vyuţitie databáz NPÚ – jednotnosť a komplexnosť 

zobrazenia 

• Bodové vs. plošné zobrazenie 

 

Metodika hodnotenia - povodne  



• 2 oblasti s informáciou o povodňovom nebezpečí (VVT) 

• 3 oblasti bez informácie o povodňovom nebezpečí (malé toky) 

 Metodika - náročnosť 

 Odhad miery povodň.ohrozenia – všeobecne dostupný 

DMT a vyhlásené ZÚ 

 Pôvodne: DMT 5G al. 4G – zatiaľ nedostupný, pouţitie 

DMT z 3D-vrstevníc ČÚZK 

 Problémy: 10x10m, nízka presnosť, vytváranie ostrovček. 

v toku, potreba veľa ručnej práce na úpravu DMT 

 

Metodika hodnotenia - povodne  



• 2 oblasti s informáciou o povodňovom nebezpečí (VVT) 

• 3 oblasti bez informácie o povodňovom nebezpečí (malé toky) 

 

 Geodetické zameranie v teréne, profily na toku, dôleţité 

objekty, hrany 

 Zostrojenie merných kriviek – kóty hladín v zameraných 

priečnych profiloch pre kaţdý povodň. scenár 

 Vyuţitie nástroja Hazus Fit Tool –mapy hĺbok – rastre na 

celé územie s pouţitím DMT 

Metodika hodnotenia - povodne  



zdroj: ©2013 CDS 

ADAMOV – Stará Huť 
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Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 
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Poznatky z terénnych prieskumov 



zdroj: Povodí Vltavy, s.p. 

Č. KRUMLOV 





 Návrhy PPO pre pamiatky – brať do úvahy charakter pamiatky 

(zeleň, archeolog.lokality,…), vhodne začleniť PPO do pamiatky 

(Terezín) 

 Existencia PPO neznamená nulové ohrozenie 

 Výber vhodných materiálov a postupov pri opravách 

Poznámky na záver 



Miriam Dzuráková 
miriam_dzurakova@vuv.cz 

 
www.vuv.cz 

Ďakujem za pozornosť. 
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