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Ohroženost kulturních památek - obecně 

Problematika ohroženosti památek je komplexně řešena v projektu 
„Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami 
ohrožených přírodními a antropogenními vlivy“. 
 
 
 
 
Dle zákona č. 20/1987 Sb., je ohroženou pouze ta památka, která není 
v dobrém stavebně - technickém stavu a je u ní vážným způsobem 
ohrožena hmotná podstata. 
 
 
 
 
 
 



Ohroženost kulturních památek povodněmi z 

přívalových srážek 

Postup dosavadního řešení: 
 
1. Výběr vhodných metod pro identifikaci ohrožených kulturních 
památek 
 - Metodický návod pro identifikaci kritických bodů (Drbal a kol. 2009) 

 
2. Ověření použitelnosti vybrané metody 
  

3. Návrh úprav původní metody 
 
4. Ověření použitelnosti upravené metody 
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1. Metodika identifikace KB (Drbal a kol. 2009) 
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Výběr KB v pilotních povodích 

Rozhodující charakteristiky a kritéria:  
 

• velikost přispívající plochy     0,3 – 10,0 km2,  

• průměrný sklon přispívající plochy    ≥ 3,5%, 

• podíl plochy orné půdy v povodí    ≥ 40%, 

• ukazatel kritických podmínek F   ≥ 1,8. 

 

V případech ploch povodí se zastoupením orné půdy nižším než 
40%, případně ploch zcela zalesněných 

 

• velikost přispívající plochy     1,0 – 10,0 km2,  

• průměrný sklon přispívající plochy    ≥ 5%.  
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2. Ohrožení povodněmi z přívalových srážek 



2. Ověření použitelnosti vybrané metody 

NKP zámek Valtice 



2. Ověření použitelnosti vybrané metody 

NKP zámek Slavkov u Brna 



2. Ověření použitelnosti vybrané metody 



2. Ověření použitelnosti vybrané metody 

NKP zámek Lysice 



2. Ověření použitelnosti vybrané metody 

KB 



3. Návrh úprav původní metody 

Uvedená zjištění vedla k návrhu změn v metodice (Drbal a kol. 2009), se 

zaměřením na detailnější hodnocení ohroženosti konkrétních objektů. 

Byly navrženy tyto změny: 
 

změna podkladové vrstvy tzv. „intravilánů“ 

Vrstva tzv. „nových intravilánů“ byla sestavena s vybraných objektů 

ZABAGED (areál účelové zástavby, budova blok budov, ostatní plocha 

v sídlech, okrasná zahrada park, atd.) a vrstvy polygonů NKP, PR a památek 

UNESCO.  
  

změny v kritériích finálního výběru KB 

Pro povodí se zastoupením orné půdy ≥ 40 %: 

velikost přispívající plochy 0,15 – 10,0 km2 

Pro povodí se zastoupením orné půdy < 40 %, případně ploch zcela 

zalesněných: 

velikost přispívající plochy 0,6 – 10,0 km2 



4. Ověření použitelnosti upravené metody 



4. Ověření použitelnosti upravené metody 



Závěr 

Na základě provedeného ověření navržené metodiky lze 

konstatovat, že bylo dosaženo uspokojivé shody v identifikaci 

kritických míst z hlediska potenciálního ohrožení před projevy 

povodní z přívalových srážek. 

Hlavními odlišnostmi mezi původní metodikou Drbala a kol. (2009) 

a nově navrženou metodikou hodnotící ohroženost projevy 

z přívalových srážek jsou tedy v podkladových datech a také v 

kritériích finálního výběru kritických bodů. Při stanovení tohoto 

nebezpečí se bude vycházet z přítomnosti kritického bodu (KB) v 

samotném prostoru nebo blízkém okolí památkového areálu či 

památkového objektu. 


