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Primární koncep ční dokument

Strategie ochrany p řed povodn ěmi v České 
republice

� schválená vládním usnesením č. 382 
ze dne 19. dubna 2000
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1. Nejefektivn ější formou ochrany jsou preventivní opat ření.
2. Na realizaci preventivních opat ření se musí podílet vlastníci a 

správci nemovitostí.
3. Opatření je nutné uplat ňovat systémov ě v ucelených 

(hydrologických ) povodích.
4. Pro efektivní ochranu je t řeba nalézt vhodnou kombinaci 

opat ření.
5. Pro návrhy je t řeba využívat kvalitní informace a modelování 

povodní.
6. Zkvalitnit informa ční systém p ři povodních a p řípravu 

povod ňových plán ů.
7. Řešit ochranu p řed povodn ěmi v mezinárodním kontextu.
8. Prioritou státního zájmu je podpora prevence oproti  úhrad ě 

náklad ů za škody.
9. Strategie je dokument s dlouhodobou platností, otev řený pro 

dopl ňující návrhy.

Zásady podle „Strategie…“

1



Primární koncep ční dokument

Strategie ochrany p řed povodn ěmi v České 
republice

� schválená vládním usnesením č. 382 
ze dne 19. dubna 2000

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

První vládní dokument, který 
se zabývá prevencí v 
povodňové ochraně ve 
stejném nebo dokonce ve 
větším rozsahu než 
povodňovou záchranou 
(operativní povodňovou 
ochranou). 

Dlouhou dobu v podstatě 
nahrazoval řádnou právní 
úpravu této problematiky (tj. 
základní zákonnou úpravu).
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SMĚRNICE 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povod ňových rizik

Schválena 23. října 2007

Snížit nep říznivé ú činky na lidské zdraví, životní prost ředí, kulturní d ědictví a
hospodá řskou činnost , které souvisejí s povodněmi ve Společenství, vytvořením rámce pro
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. (Preambule odst. 3 a 5, čl. 1)

Vytvo řit mapy povod ňových nebezpe čí a mapy povod ňových rizik informující o
možných nepříznivých následcích souvisejících s různými povodňovými scénáři a tím vytvo řit
podklad pro stanovení priorit a pro přijímání technických, finančních a politických rozhodnutí ke
zvládání povodňových rizik. (P odst. 12)

Zvýšit celkovou úrove ň ochrany obyvatel p řed povodn ěmi koordinovaným
postupem v rámci oblastí povodí a spravedlivým sdílením odpovědnosti při společném
rozhodování států o všeobecně prospěšných opatřeních. (P odst. 5 a 15)

Zavést systematické vyhodnocování možností zvládání povod ňových rizik
zpracováním a pravidelným přezkoumáváním a aktualizací plánů zvládání povodňových rizik, zaměřených
na prevenci, ochranu a připravenost (odst. 14). Zpracování plánů zvládání povodňových rizik včlenit do
systému zpracování plánů oblastí povodí a při jejich tvorbě a zavádění plně uplatnit postupy nastavené
směrnicí 2000/60/ES. (P odst. 17 a 19)

Uplatnit i p ři zvládání povod ňových rizik princip návratnosti náklad ů podle
směrnice 2000/60/ES čl. 9 (P odst. 18 a 19) a při hledání řešení jak předcházet nepříznivým dopadům
povodní zohledňovat přírodní charakteristiky povodí a podporovat dosahování cílů v oblasti životního
prostředí (P odst. 13)

Základní cíle:
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Plán pln ění požadavk ů směrnice (VÚV TGM, 12/2007)

Výčet základních požadavk ů směrnice

– Termín nabytí účinnosti směrnice: 26. 11. 2007 (čl. 18)
– Termín transpozice směrnice [1]: 26. 11. 2009 (čl. 17)

[1] Transpozicí směrnice se rozumí formální promítnutí obsahu 
směrnice do vnitrostátního práva.

ČR  musí splnit dále uvedené požadavky a termíny:
(celkem 13 bodů)

SMĚRNICE 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povod ňových rizik
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1. Provést ve všech oblastech vymezených podle Rámcové sm ěrnice pro vodní
politiku (2000/60/ES) předběžné vyhodnocení povod ňových rizik na základ ě
dostupných nebo snadno odvoditelných informací do 22. prosince 2011
s cílem identifikovat části území , kde je povod ňové riziko významné .

2. Pro části území s významným povod ňovým rizikem - následn ě zpracovat
mapy povod ňového nebezpe čí a mapy povod ňových rizik s rámcov ě
určeným obsahem a to do 22. prosince 2013 .

3. Pro tyto části území oblastí povodí - zpracovat do 22. prosince 2015 plány
pro zvládání povod ňových rizik soust ředěné na prevenci, ochranu,
připravenost a podporu udržitelného využívání území (v četně povod ňových
předpov ědí a systém ů včasného varování). Plány pro zvládání povod ňových
rizik je nutné koordinovat v rámci mezinárodních oblastí po vodí.

Směrnice o zvládání povod ňových rizik 
2007/60/ES požaduje:
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Návrhy transpozice Sm ěrnice 
2007/60/ES do právního prost ředí ČR
Plán pln ění požadavk ů směrnice (VÚV TGM, 12/2007)

Přehled klí čových právních p ředpis ů, které je nezbytné podrobit 
úpravám – novelizace:

1. Zákon 254/2001 Sb. o vodách ,
2. Vyhláška o záplavových územích 236/2002 Sb. , případně vydat novou vyhlášku

nebo nařízení vlády o povodňovém mapování, zde zakotvit i povinnosti správců
prvotních dat potřebných pro povodňové mapy,

3. Vyhláška 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do
informačních systémů veřejné správy,

4. Vyhláška o plánování v oblasti vod 142/2005Sb. - pro druhý cyklus zpracování
plánů oblastí povodí upravit obsah kap. D v příloze I. tak, aby korespondoval
s požadavky povodňové směrnice ES,

5. Zákon o obcích a krajích 128/2000 Sb. a 129/2000 Sb. ,
6. Zákon o integrované prevenci 76/2002 Sb., doplnění povinností subjektů, jichž se

předpis týká poskytnout informace nutné pro tvorbu map povodňových rizik (jaké
ohrožení vodního prostředí může být způsobeno zasažením jejich objektů
povodňovými událostmi různé pravděpodobnosti výskytu a různé intenzity).
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Novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
po novele č. 150/2010 Sb.

Zaváděné pojmy: povodňové scénáře (nebezpečí), 
povodňové riziko, 
plán pro zvládání povodňových rizik… (Hl. IV §25, 26)

HLAVA IX
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
§ 63
(1) Ochranou p řed povodn ěmi se rozumí činnosti a opat ření 

k předcházení a snížení povod ňového rizika v ohroženém území. 
Zajiš ťuje se systematickou prevencí a operativními opat řeními.

(2) Operativní opat ření jsou zabezpe čována podle povod ňových plán ů a 
při vyhlášení krizového stavu podle krizových plán ů 34).

34)   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.
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Novela zákona o vodách

§ 65
Povod ňová opat ření
(1) Povod ňová opat ření jsou operativní opat ření zahrnující jejich přípravu,

opatření prováděná při nebezpe čí povodn ě, za povodn ě a opat ření
provád ěná po povodni.

(2) Přípravná opat ření jsou
a) stanovení záplavových území,
…
h) příprava účastníků povodňové ochrany

(3) Opatření při nebezpe čí povodn ě a za povodn ě jsou
a) činnost předpovědní povodňové služby,
….
i) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

(4) Opatření po povodni jsou
a) evidenční a dokumentační práce,
b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.

(5) Povod ňová opat ření podle odstavce 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy
staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož
i investice vyvolané povodněmi.
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Ochrana p řed účinky povodní

Preventivní opat ření Operativní opat ření

Organiza čně legislativní

Strukturáln ě technická

Ostatní technická

Organizace činností p ři
výskytu povod ňové situace

• povod ňová služba
• záchranné a po řádkové sbory
• speciální technické skupiny

KOMPLEXNÍ  SYSTÉM  OCHRANY

1



www.vuv.cz

Riziko – spřažení nebezpečí, zranitelnosti, expozice

Obecná definice rizika
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RI riziko
C funkce následk ů
D      vektor opat ření a rozhodnutí
g(u) hustota pravd ěpodobnosti výskytu

události u (scéná ře nebezpečí)
s následky C(uD)

C      následky (škody)
P      pravd ěpodobnost výskytu  

nežádoucí události

Definice povod ňového rizika
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Metody analýzy rizik

� Na základě pravděpodobnosti výskytu stavu jednotlivých prvků 
systému je stanovena pravděpodobnost finálního stavu celého 
systému a tím je také vyjádřena jeho spolehlivost; 

� Kvantitativně jsou stanoveny dopady povodně (v peněžních 
jednotkách, počty úmrtí a zranění, apod.); 

� Výsledné riziko - funkce odpovídajících pravděpodobností a dopadů
� Základem je kvalitativní analýza , tj. ohodnocení potenciálního 

povodňového nebezpečí, zranitelnosti území, vyhodnocení přímých a 
vyvolaných ekonomických a mimoekonomických dopadů (škod). 

� Nejpoužívanější metodou hodnocení rizika je postup vycházející ze 
stanovení potenciálních škod (škodní – ztrátové křivky). 

Kvantitativní p řístupy
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Metody analýzy rizik

� Využívají pro hodnocení rizika, resp. ohrožení vhodně zvolené 
číselné, popř. barevné stupnice

� Riziko se nevyjadřuje v peněžních jednotkách nebo lidských 
životech jako u metod kvantitativních

– bezrozměrná veličina 
– jednotky příslušných veličin charakterizujících ohrožení, popř. dopady

� Používané metody: 
– metody založené na vyjádření maximálního přijatelného rizika; 
– metody založené na matici rizika; 
– metoda následků, dopadů a jejich kritičnosti (Failure Modes and Effect and

Criticality Analysis – FMECA).

Semikvantitativní p řístupy

2



1. Předběžné vyhodnocení povod ňových rizik
kvantitativní postup

2. Mapy povod ňového nebezpečí
a mapy povod ňových rizik

semikvantitativní postup

3. Plány pro zvládání povod ňových rizik
kvantitativní postup

SMĚRNICE 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povod ňových rizik požaduje:
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Metodické p řístupy ve vazb ě na 
požadavky Sm ěrnice 2007/60/ES 

Předběžné vyhodnocení povod ňových rizik – postup uveden v
metodice (www.povis.cz) - report k 22.12.2011

Postupy vyjád ření povod ňového nebezpe čí a povod ňového rizika
(viz metodika - V ěstník MŽP 4/2010, www.povis.cz)

Metoda matice rizika umožní spln ění požadavk ů směrnice v kap.
III, čl. 6, odst. 5 k termínu 22. 12. 2013;

Metody vyjád ření rizik na podkladu potenciálních škod – k pln ění
úkol ů směrnice k 22.12.2015, tj. pro fázi zpracování plán ů
zvládání povod ňových rizik (vstupní data pro analýzu náklad ů
a užitk ů navrhovaných ochranných opat ření)
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Předběžné vyhodnocení povod ňových rizik

� Hlediska
– počty trvale bydlících osob 
– hodnota majetku (fixní aktiva)
dot čené projevy povod ňového nebezpe čí
- různé doby opakování (5, 20, 100, …10, 50 let) 

� Nástroj  - IS Flood Resident 
(databáze záplavových území)
obsahuje informace: 
povod ňové rozlivy Q 5, Q20, Q100  (Q10, Q50)

– 11 390 km úsek ů vodních tok ů
– 3006 měst a obcí
– 84 % obyvatel ČR
– 82 % hodnoty fixních aktiv ČR
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Předběžné vyhodnocení povod ňových rizik

� Hlediska
– počty trvale bydlících osob 
– hodnota majetku (fixní aktiva)
dot čené projevy povod ňového nebezpe čí
- různé doby opakování (5, 20, 100, …10, 50 let) 

� Nástroj  - IS Flood Resident 
(databáze záplavových území)
obsahuje informace: 
povod ňové rozlivy Q 5, Q20, Q100  (Q10, Q50)

– 11 390 km úsek ů vodních tok ů
– 3006 měst a obcí
– 84 % obyvatel ČR
– 82 % hodnoty fixních aktiv ČR

� Parametry
– počty trvale bydlících osob dot čených povod ňovým rozlivem v pr ůměru za rok
– hodnota majetku dot čeného povod ňovým rozlivem v pr ůměru za rok
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Hledisko

ZÚJ obcí

Trvale bydlící 
osoby

Hodnota 
majetku - fixní 

aktiva  
[mil. K č] rok 

2006

Celkem za ČR 10 160 406 12 416 936

Celkem v obcích dot čených 
rozlivem Q100 3 006 8 555 378 10 140 261

Dotčeno rozlivem Q100 396 864 746 278 

Podíl v dot čených obcích [%] 4.64 7.36

Základní územní jednotky obcí dot čené rozlivem Q100

Předběžné vyhodnocení povod ňových rizik
Výsledky vyhodnocení
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Úseky tok ů vymezující 
oblasti s významným povod ňovým rizikem

2 965 km
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Metodické p řístupy ve vazb ě na 
požadavky Sm ěrnice 2007/60/ES 

Předběžné vyhodnocení povod ňových rizik – postup (tvorba
metodiky) - report k 22.12.2011

Postupy vyjád ření povod ňového nebezpe čí a povod ňového rizika
(viz metodika - V ěstník MŽP 4/2010)

Metoda matice rizika umožní spln ění požadavk ů směrnice v kap.
III, čl. 6, odst. 5 k termínu 22. 12. 2013;

Metody vyjád ření rizik na podkladu potenciálních škod – k pln ění
úkol ů směrnice k 22.12.2015, tj. pro fázi zpracování plán ů
zvládání povod ňových rizik (vstupní data pro analýzu náklad ů
a užitk ů navrhovaných ochranných opat ření)

4



� vybrané úseky toků s významným povodňovým rizikem
� Mapy povod ňového nebezpe čí

– hranice rozlivu

– mapa hloubek zaplavení

– rychlost proudění v zaplaveném území

� Mapa povod ňové ohrožení
– Metoda založená na matici rizika

• jedna z nejjednodušších metod ze skupiny tzv. semikvantitativních
• nevyžaduje kvantitativní odhad škody způsobené vybřežením vody 

z koryta v záplavových územích

� Mapa povod ňového rizika
– ohrožení + zranitelnost aktivit

Vyjád ření povod ňového nebezpe čí 
a rizika 
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Mapy povod ňového nebezpe čí

rozliv

hloubky 

rychlosti

Mapa 
hloubek

Povodňový 
rozliv

Mapa 
rychlostí

Q500

Q100

Q20

Q5

Povod ňové scéná ře:

Břeclav
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Postup metody matice rizika
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Postup metody matice rizika
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� posouzení vhodnosti stávajícího nebo budoucího funkčního využití 
ploch

� doporučení na omezení případných aktivit na plochách v záplavovém 
území s vyšší mírou ohrožení 

� využití: v procesu územního plánování, při návrhu protipovodňových 
opatření, apod. 

Mapa povod ňového ohrožení

Břeclav
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• kombinace údajů o ohrožení a o zranitelnosti objektů v exponovaném 
území

• vymezení třídy ploch dle funkčního využití území (ÚPD, ZABAGED, 
terénní průzkum)

• přiřazení hodnoty tzv. maximálního přijatelného ohrožení každé třídě 

Mapa povod ňového rizika

Břeclav
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Třídy funk čního využití území dle ÚPD

Funkční využití území
Přijatelné 
ohrožení

Bydlení Nízké

Občanská vybavenost Nízké

Doprava a technická 
infrastruktura

Nízké

Výroba Nízké

Zemědělská výroba Nízké

Sport a hromadná rekreace St řední

Vodní plochy Vysoké

Veřejná zeleň Vysoké

Zahrádky, zahrádká řské 
kolonie

Vysoké

Lesy, zele ň Vysoké

Orná půda, louky, pastviny Vysoké
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Mapa povod ňového rizika

Břeclav

4



Mapa povod ňového rizika + citlivé objekty

Výsledek:
� plochy s překročenou 

hodnotou maximálního 
přijatelného ohrožení 
(současný stav, návrh, 
výhled)

� citlivé objekty

Následné kroky:
� podrobné posouzení „rizikových 

ploch“ z hlediska zvládání rizika 
(snížení rizika na přijatelnou míru) 

� posouzení návrhových a 
výhledových ploch z hlediska 
povodňového rizika – snížení 
nákladů na ochranu v budoucnosti
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Metodické p řístupy ve vazb ě na 
požadavky Sm ěrnice 2007/60/ES 

Předběžné vyhodnocení povod ňových rizik – postup (tvorba
metodiky) - report k 22.12.2011

Postupy vyjád ření povod ňového nebezpe čí a povod ňového rizika
(viz metodika - V ěstník MŽP 4/2010)

Metoda matice rizika umožní spln ění požadavk ů směrnice v kap.
III, čl. 6, odst. 5 k termínu 22. 12. 2013;

Metody vyjád ření rizik na podkladu potenciálních škod – k pln ění
úkol ů směrnice k 22.12.2015, tj. pro fázi zpracování plán ů
zvládání povod ňových rizik (vstupní data pro analýzu náklad ů
a užitk ů navrhovaných ochranných opat ření)
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S opat řením

Přínos opat řeníPřed opat řením

Vyhodnocení potenciálních škod

� posouzení navrhovaných opatření 
z hlediska nákladů a užitků

� plány pro zvládání povodňových 
rizik



Povod ňové nebezpe čí z přívalových 
srážek

Postup vizualizace stupn ě potenciálních dopad ů povod ňového
nebezpečí z přívalových srážek

~ semikvantitativní vyjádření míry rizik pro zastavěná území obcí.

Podstata postupu
- návrh postupu identifikace tzv. kritických bodů (KB) a ploch rozhodujících

z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku z přívalových srážek
a s nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí,

- nastavení kategorizace KB pro doplnění metodiky předběžného vymezení
významných povodňových rizik

- klasifikace pro hydrologické celky od 10 do 150 km2

Vymezení kritických míst v rámci celé ČR
- nastavení kritéria
- podklad pro tvorbu povodňových a krizových plánů a pro návrhy dalších

opatření,
- informace pro zpracovatele územně plánovacích dokumentací, pozemkových

úprav a plánů povodí.
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KB

F

Princip metody kritických bod ů

PP

Uplatn ěny výb ěry KB podle kritérií:

K1 velikost přispívající plochy 0,3 – 10,0 km2, 
K2 průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5 %, 
K3 podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40 %, 
K4 ukazatel kritických podmínek ≥ 1,85,

resp.

K1A. velikost přispívající plochy 1,0 – 10,0 km2, 
K2A. průměrný sklon přispívající plochy ≥ 5 %. 
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9 261 KB
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Povodn ě na Klatovsku 3. - 4.7.2012
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Povodn ě na Klatovsku 3. - 4.7.2012
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Kritický bod v obci Kocourov
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Kritický bod v obci Kocourov
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Kritický bod v obci Kocourov
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Plnění požadavk ů směrnice 2007/60/ES
a národních právních předpis ů je zřejmé
z informování a zapojení ve řejnosti

Formální proces zapojení veřejnosti

Závěry a doporu čení



Legislativa ČR
Vodní zákon 254/2001Sb., po novele zák. 150/2010 Sb . (§ 25)

předběžné vyhodnocení povod ňových rizik a vymezení oblastí 
s významným povod ňovým rizikem

časový plán a program prací pro zpracování plán ů povodí

mapy povod ňového nebezpe čí a mapy povod ňových rizik

zpracování návrh ů plánů povodí a návrh ů plánů pro zvládání 
povod ňových rizik

zpracování plán ů povodí a plán ů pro zvládání povod ňových 
rizik upravených podle vyhodnocení konzultací s uživate li vody 
a veřejností

2011

2012

2014

2013

2015

Závěry a doporu čení



Výzkum prakticky využitelných metod hodnocení rizik v podmínkách ČR 
probíhal od druhé poloviny 90. let. Zavádění těchto postupů do právního 
rámce a rutinní praxe akcelerovalo schválení Směrnice 2007/60/ES 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Připraven objektivní postup vymezení oblastí s významným povodňovým 
rizikem pro podmínky České republiky.

Ohrožení povodňovým nebezpečím z rozlivů vodních toků se týká (pro 
střední scénář nebezpečí, tj. N=100 let) méně než 5 % obyvatel ČR a cca 
7 % hodnoty nemovitého i movitého majetku v záplavových územích. 

• Téma stanovení standardu ochrany před negativními účinky 
povodní jako segmentu veřejných služeb v ČR

• Motivační prostředí v problematice povodňové prevence v ČR a pro 
její financování.

Závěry a doporu čení



Příspěvek k řešení problematiky povodní z p řívalových srážek -
postup semikvantitativního vyjádření míry rizik pro zastavěná území obcí. 

Základním princip - identifikace tzv. kritických bodů (KB) a ploch 
rozhodujících z hlediska tvorby soustředěného povrchového odtoku 
z přívalových srážek s nepříznivými účinky pro zastavěné části obcí. 

Vymezení kritických míst v rámci celé ČR jako výchozího materiálu pro 
hledání vhodné „národní“ strategie vedoucí ke zmírnění dopadů. 

Mapy povod ňového nebezpe čí a rizik v záplavových územích 
významných vodních toků a lokalizace KB :

• Povodňové a krizové plány a při návrzích dalších opatření 

• Plány pro zvládání povodňových rizik jako součást plánů povodí

• Územně plánovací dokumentace, podklady pro pozemkové úpravy

Závěry a doporu čení



Děkuji za pozornost

Ing. Karel Drbal, Ph.D.
karel_drbal@vuv.cz


