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Metodika tvorby map povodňového 

nebezpečí a povodňových rizik 

 Věstník Ministerstva životního prostředí – duben 2009 

 Aktualizace 2011: Věstník Ministerstva životního 

prostředí – červen 2011 

• http://www.povis.cz/html/ 

• sekce „Ke stažení - Implementace povodňové směrnice“ 

 

 mapování úseků s významným povodňovým rizikem 

(oblast podpory 1.3.1 – OPŽP)  

 

 

http://www.povis.cz/html/
http://www.povis.cz/html/


Mapa povodňového ohrožení 

 založené na informacích o hloubkách a rychlostech 

proudění vody v zaplaveném území 

 kombinace všech dostupných scénářů povodňového 

nebezpečí (podle požadavků Povodňové směrnice 

min. Q20, Q100, Q500) 

 4 kategorie ohrožení 

 



 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 povodňového 

ohrožení 



 barevná škála - kategorie povodňového ohrožení ploch v záplavovém 
území  

Otázky spojené s protipovodňovou ochranou se zpravidla doporučuje řešit 

prostřednictvím dlouhodobého územního plánování se zaměřením na 

zvláště citlivé objekty (zdravotnická zařízení, školy apod.). Snahou je 

vyhýbat se objektům a zařízením se zvýšeným potenciálem škod. 

(1) Zbytkové 

(Residual) 

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 ve smyslu 

protipovodňové ochrany. 

(2) Nízké 

(Low) 

Výstavba je možná s omezeními vycházejícími z podrobného posouzení 

potenciálního ohrožení objektů povodňovým nebezpečím. Nevhodná je 

výstavba citlivých objektů (např. zdravotnická zařízení, hasiči apod.). 

Doporučuje se nerozšiřovat stávající plochy určené pro výstavbu. 

(3) Střední 

(Medium) 

Doporučuje se nepovolovat novou ani rozšiřovat stávající zástavbu ve které 

se zdržují lidé nebo umísťují zvířata. Pro stávající zástavbu je třeba provést 

návrh protipovodňové ochrany, která zajistí odpovídající snížení rizika. 

(4) Vysoké 

(High) 

Doporučení 
Kategorie 

ohrožení 

Klasifikace ohrožení 

Interpretace map povodňového ohrožení 



Mapa povodňového rizika 

Podklad: 

 mapa ohrožení 

 zranitelnost území = způsob využití území 

 

Obsah 

 rizikové plochy podle míry přijatelného rizika 

 citlivé objekty v riziku 



Zranitelnost území a přijatelné riziko  

Funkční využití území Přijatelné riziko 

Bydlení Nízké 

Občanská vybavenost Nízké 

Doprava a technická infrastruktura Nízké 

Výroba Nízké 

Zemědělská výroba Nízké 

Sport a hromadná rekreace Střední 

Vodní plochy Vysoké 

Veřejná zeleň Vysoké 

Zahrádky, zahrádkářské kolonie Vysoké 

Lesy, zeleň Vysoké 

Orná půda, louky, pastviny Vysoké 

Přijatelné riziko 

 míra rizika, která je pro danou plochu únosná 

 není nutné další posouzení „rizikovosti“ ploch z hlediska 

zvládání rizika  



Mapa povodňového 

rizika 



Lokalita Kyjov 



Lokalita Kyjov 



Lokalita Zátor – okres Bruntál 



Lokalita Zátor – okres Bruntál 



Vyhodnocení potenciálních povodňových 

škod 

 potenciální škody = souhrn škod přímých 

 podíl z ekvivalentu hodnoty majetku, který se rovná 

reprodukční hodnotě hrubého kapitálu 



Lokalita Kyjov 



S opatřením 

Před opatřením 

 posouzení navrhovaných strukturálních opatření z hlediska nákladů a užitků 

 plány zvládání povodňových rizik 



Přínos opatření 

Děkuji Vám za pozornost 


