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1 Úvod 

Přívalové povodně v posledních několika letech napáchaly značné škody. Jedním 

ze zasažených krajů byl i Moravskoslezský kraj. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v rámci pilotního projektu 

mapování rizik provedl mapování několika typů vybraných rizik, mezi nimiž ovšem 

chyběly právě přívalové povodně. 

Přívalové povodně, často nazývány „bleskové“, díky své vysoké razanci a poměrně 

krátké době působení vznikají kombinací hned několika faktorů. Jednou ze složek, které se 

na jejich vzniku podílí a mají nejvyšší váhu, jsou přívalové srážky. Dalším z faktorů, které 

vznik přívalových povodní ovlivňují, jsou geologické poměry zasaženého území – 

především nasákavost okolní půdy, sklon a reliéf terénu. 

Tato bakalářská práce se zabývá zahrnutím přívalových povodní do systému 

mapování rizik, které je založeno na studiu historických událostí a sledování jejich 

průběhu. Mapování je provedeno na základě využití geografických informačních systémů, 

které jsou schopny jednoduše a přehledně vizualizovat získaná data na základě 

numerických a statistických analýz.  

Výsledek je prezentován kartografickými výstupy prostřednictvím speciálních map. 
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2 Rešerše 

Jako teoretické podklady pro tuto práci jsem použil především následující 

literaturu: 

KRÖMER, A., P. MUSIAL a L. FOLWARCZNY. Mapování rizik. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-086-9 

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, vyvinutou Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. 

Publikace prezentuje výsledky mapování rizik na mapách rizik za použití specializovaného 

vybavení – Geografického informačního systému. 

Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009: Souhrnná zpráva [online]. Český 

hydrometeorologický ústav, 2009 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: 

http://voda.chmi.cz/pov09/doc/01.pdf 

Souhrnná zpráva vyhodnocení povodní z června a července 2009, vydaná Českým 

hydrometeorologickým ústavem, se zabývá meteorologickými příčinami povodní, jejich 

hydrologickým průběhem a možnostmi předpovědí bouřek a přívalových srážek. 

BRÁZDIL, Rudolf. Historické a současné povodně v České republice. Brno: Masarykova 

Univerzita, 2005. ISBN 80-210-3864-0 

Publikace je věnována problematice povodní na území České republiky a jejich 

dopadům. Definuje jednotlivé druhy povodní včetně přívalových, příčiny jejich vzniku a 

uvádí významné současné, ale i historické události. 
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3 Rozbor vybrané mimořádné události 

Povodeň je v dnešní době mnohokrát skloňované téma, které přichází často na řadu 

až v případě vytrvalejších dešťů. Aby ale bylo možno s tímto pojmem pracovat, je nutno 

povodeň jako takovou vůbec definovat.  

Definice pojmu povodeň doznala v historickém kontextu několika změn a prošla 

jistým vývojem, který vždy reagoval na aktuální situaci a potřeby té doby. Normou ČSN 

73 6511 z roku 1975 byla povodeň definována jako „přechodné výrazné zvýšení hladiny 

toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku anebo dočasným zmenšením průtočnosti 

koryta“. V pozdější normě ČSN 73 6530 již došlo k několika změnám a povodeň byla 

v tomto případě definována jako „fáze hydrologického režimu vodního toku, která se může 

vícekrát opakovat v různých ročních obdobích; vyznačuje se náhlým, obvykle krátkodobým 

zvětšením průtoků a vodních stavů; je vyvolána dešti nebo táním sněhu z oblevy“ [1]. 

Další změna vešla v platnost Zákonem 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), který 

definuje povodeň jako „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod“ [2]. 

3.1 Vznik a průběh povodní 

Vznik a průběh povodní ovlivňují z větší míry meteorologické faktory. Tyto faktory 

lze v zásadě rozdělit na dva typy – faktory předběžné a faktory příčinné.  

Předběžné faktory se vyznačují působením před vznikem povodně a to v řádu 

několika dnů až měsíců a lze mezi ně zahrnout především nasycenost povodí, sněhovou 

pokrývku – její výšku a vodní hodnotu a také promrznutí půdy. Z oblasti hydrologických 

předběžných faktorů je před začátkem povodně důležitá rovněž i míra naplnění koryt 

vodních toků.  
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Příčinné faktory v tomto případě fungují jako spouštěcí mechanismus povodně a 

vyznačují se působením několika hodin až dnů před jejím vznikem. Dále mimo uvedené 

meteorologické faktory je nutné navíc uvažovat i fyzicko-geografické a antropogenní 

faktory sledovaného povodí [1]. 

Mezi hlavní faktory vzniku povodní patří především [1]: 

- intercepce – jedná se zadržující účinek vegetace na padající srážky, 

- detence – jedná se o schopnost terénu zpomalovat odtok spadlých srážek 

naplňováním terénních depresí (prohlubní), 

- infiltrace – v tomto případě jde o vsak vody do půdních vrstev a zvodnění půdních 

vod, 

- objem říční sítě – objem koryt toků včetně vody, která je vtlačena do přilehlých 

podpovrchových částí břehové zóny v důsledku hydrostatického tlaku. 

Typy povodní 

Podle příčiny vzniku se povodně dělí na čtyři hlavní typy [1]: 

a) Dešťové povodně 

Příčinou vzniku dešťových povodní jsou kapalné srážky; podle způsobu vzniku, 

intenzity a doby trvání je možné je dále rozdělit na povodně z trvalých nebo 

přívalových srážek. 

Povodně z trvalých srážek vznikají především z jedno – až vícedenních trvalých 

srážek, většinou jsou vázány na výskyt tzv. srážkotvorné cyklony, buď na sledovaném 

území přímo, nebo v jeho blízkosti. V těchto případech je důležitý směr postupu 

cyklony, její poloha a také rychlost postupu samotného. 

b) Sněhové povodně 

Sněhové povodně se vyznačují vznikem v důsledku náhlého a rychlého tání 

sněhové pokrývky v průběhu zimních a jarních období. Mohou být doprovázeny 

ledovými jevy. 
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c) Smíšené povodně 

Smíšené povodně vznikají kombinací tání sněhové pokrývky a dešťových srážek, 

vlivem změny povětrnostní situace, například oteplením na jaře nebo v průběhu zimy. 

Dešťové srážky navíc urychlují tání sněhu, díky kterému se ještě zvyšuje průtok 

samotný. 

d) Ledové povodně 

Ledové povodně vznikají především v zimním období, při déle trvajících mrazech, 

kdy dochází k tvorbě ledové pokrývky a zámrzu vodních toků. V případě, že dojde 

k roztrhání ledové pokrývky (např. vlivem zvýšených teplot), mohou ledové kry 

vytvořit ledové zácpy a nápěchy, může dojít ke snížení průtočnosti koryta a vzedmutí 

vodní hladiny. 

3.2 Přívalové povodně 

Přívalové povodně se řadí mezi dešťové povodně, vyvolané krátkodobými (v řádu 

hodin), ale intenzivními (desítky milimetrů, výjimečně i přes 100 mm za hodinu) srážkami, 

zpravidla doprovázenými bouřkami. Je možno je charakterizovat krátkým trváním, náhlým 

nástupem a ostrou povodňovou vlnou s rychlými vzestupy hladin [1]. Další informace o 

vzniku a průběhu a projevu přívalových povodní budou uvedeny v kapitole zabývající se 

samotným mapováním rizika. 

3.2.1 Významné přívalové povodně v minulosti na území ČR 

Přívalové povodně jsou do jisté míry fenoménem dnešní doby. Nakolik je ovšem 

tato skutečnost zapříčiněna sdělovacími prostředky a všeobecnou informovaností, může 

být námětem mnoha diskusí.  

Mezi přívalové povodně, které nejvíce zasáhly v posledních letech území České 

republiky lze zařadit události z července let 1998 a 2002, a přelomu června a července z let 

2006 a 2009 [3]. 
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Orlické hory 1998 

Vlivem krátkých, ale intenzivních dešťových srážek v podhůří Orlických hor v 

červenci roku 1998 došlo ke vzniku přívalové povodně, která postihla území Rychnovska a 

Královéhradecka. Zasaženo bylo území o rozloze přibližně 600 km
2
, povodeň si vyžádala 

šest lidských životů, byla těžce poškozena infrastruktura, průmyslové, zemědělské a 

vodohospodářské objekty, zatopeno 26 tis. ha pozemků včetně soukromých vodních zdrojů 

a celkové škody dosáhly téměř 2 mld. Kč. 

Povodeň způsobilo zastavení postupu studené fronty, na 10 až 12 hodin nad 

Orlickými horami a jejich podhůřím, které vyvolalo intenzivní bouřkovou činnost a 

masivní srážky. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány v Deštném v Orlických 

horách (203,6 mm), Bílém újezdě - Hrošci (195,8 mm) a Bělči nad Orlicí (162,9 mm) [4]. 

 

Obr. č. 1 Letecký snímek obce Pohoří [5]  

Blanensko 2002 

Přívalová povodeň na Blanensku v červenci 2002 postihla především území obcí 

Crhov, Olešnice a Hodonín, vyžádala si dva mrtvé a 50 zničených budov [6]. 
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Dyje 2006 

Povodeň na řece Dyji na přelomu června a července byla způsobena přívalovými 

srážkami na území Rakouska, postihla pouze lokálně obec Vranov nad Dyjí, kde došlo 

k poškození budov a místních komunikací. Včasným zásahem vodohospodářů Vranovské 

přehrady, především odpouštěním plného možného průtoku, nedošlo k dalším následkům. 

Hladina se zastavila pod korunou hráze a nebylo nutno využít přepadová pole [7]. 

Novojičínsko 2009 

Vlivem intenzivních srážek došlo k rozvodnění koryt vodních toků Jičínky, 

Zrzávky a Odry a zaplavení přilehlých obcí. Především byly postiženy obce Životice, 

Nový Jičín-Žilina, Mořkov a Šenov u Nového Jičína. Na řadě míst došlo k těžkému 

narušení dopravní sítě, poškození mostů i plynového potrubí [8]. 

 

 

Obr. č. 2 Stržené silnice na Novojičínsku [9]  

Zlínsko 2011 

Prudké přívalové deště zasáhly koncem června 2011 několik obcí ve Zlínském kraji 

a způsobily škody ve výši 18 milionů Kč. Došlo k rozvodnění místního vodního toku, který 

strhl jedinou přístupovou komunikaci do obce Rusava. Obec byla nepřístupná po dobu pěti 

dní a oprava silnice si vyžádala několik měsíců. Prudké deště si vyžádaly jednu lidskou 

oběť [10]. 
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3.2.2 Významné nedávné přívalové povodně ve světě 

Přívalové povodně nejsou záležitostí jen České republiky, ale samozřejmě i dalších 

evropských a světových zemí. Pro ilustraci je nyní proveden výběr některých významných 

událostí v roce 2011. 

Itálie 2011 

Prudké přívalové deště zasáhly na přelomu října a listopadu 2011 území Itálie, 

postihly především oblasti Ligurie a Toskánsko, kde si vyžádaly třináct obětí. Dále 

postihly město Janov (Genova), kde způsobily rozsáhlé škody na majetku a nejméně šest 

lidí přišlo o život [11][12]. 

 

Obr. č. 3 Následky přívalové povodně v Janově [12]  

Filipíny 2011 

Tropická bouře Washi, doprovázena prudkými přívalovými srážkami, zasáhla jižní 

část ostrova Mindanao a způsobila zvednutí hladin místních toků a vyletí z koryt. Voda 

zaplavila několik přilehlých čtvrtí a o život přišlo více než 400 osob, dalších 20 000 bylo 

evakuováno [13].  
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4 Modelování 

Aby bylo možné uskutečnit zamýšlené mapování rizik, je nutné vybranou 

mimořádnou událost modelovat. Modelování (Modelling, nebo také Modeling), z 

anglického slovesa „to model“ – vytvářet, použít; spočívá v náhradě zkoumaného systému 

modelem, na kterém lze pomocí pokusů sledovat, zkoumat a získat jednotlivé původní 

informace o systému a jeho vlastnostech [14]. 

4.1 Modelování prostřednictvím GIS 

GIS je informační systém pracující s prostorovými daty, z anglického označení 

„Geographical Information System“. Pro tento pojem neexistuje jednotná definice, lze jej 

definovat jako organizovaný soubor počítačového hardware, specializovaného software a 

geografických údajů – dat, lidí a metod, navržený pro efektivní zobrazování, ukládání, 

upravování a analyzování všech forem geografických informací [15]. 

Pro účely modelování je vhodné sledovaná data zpracovávat pomocí GIS, který 

nám umožňuje jednoduše a hlavně přehledně data zobrazit. Použití systémů GIS je snadné, 

přehledné a dovoluje jednoduchou aktualizaci použitých dat. Samotné mapování rizik je 

nemyslitelné bez podpory těchto systémů, samozřejmě za předpokladu, že pro daný typ 

mimořádné události existuje mapová vrstva. Pokud taková vrstva neexistuje, můžeme tuto 

vrstvu vytvořit z dat již existujících, nebo pokud data k dispozici nemáme, můžeme je 

modelovat [16]. 

Při modelování prostřednictvým GIS se jedná o proces vytváření prostorových a 

popisných dat zobrazujích realitu v geografických informačních systémech. Skládá se ze 

dvou hlavních částí [15]: 

a) Prostorové informace – tvar, pozice a jejich vztah k ostatním objektům, 

b) Popisné informace – detailněji rozvádí vlastnosti daného objektu. 
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Zpravidla se GIS skládá z následujících komponent [15]: 

- Hardware – veškeré počítače a jejich sítě, vstupní a výstupní zařízení, 

- Software – SW výbava pro práci s geografickými daty, základem je jádro, na které 

se váží programové nadstavby pro specializované práce, 

- Data – základní, nejdůležitější část samotného GISu, 

- Lidé – programátoři, analytici, uživatelé, 

- Metody – použití GIS v IS. 

Rozlišují se tři základní pojetí GIS [15]: 

a) Kartografické – s důrazem na zobrazení dat (CAM/CAC systémy), 

b) Databázové – s důrazem na uchování a zpracování dat (LIS/MIS), 

c) Analytické – s důrazem na analytické prostředky, využíván k modelování 

meteorology, hydrology, geomorfology, biology. 

Prostorová data, se kterými GIS pracuje, je možno charakterizovat do dvou skupin 

– vektorová a rastrová. 

4.1.1 Vektorová data 

Vektorová data jsou složena především z následujících stavebních prvků [15]: 

a) Bod – je určen souřadnicemi v prostoru, 

b) Linie, řetězec linií – je sekvence sousedících úseček, 

c) Plocha – je uzavřená linie nebo řetězec linií, 

d) Povrch – je plocha, která má přiřazeny hodnoty v každém jejím bodě. 

Vektorová data jsou tedy založena na jednotlivých bodech, u kterých je přesně 

známa poloha. Tyto body využívají k popisu složitějších objektů základní stavební prvky - 

body a linie [15]. 
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Obr. č. 4 Ukázka vektorové mapy [17]  

4.1.2 Rastrová data 

Rastrová prezentace se zaměřuje na dané území jako na celek, základním stavebním 

prvkem je buňka, která se organizuje do mozaiky. Každá buňka obsahuje hodnoty 

zastupující daný prostor [15]. 

Také rastrová data se mohou skládat ze stejných prvků, jako data vektorová [15]: 

a) Bod – je hodnota v jedné buňce, 

b) Linie – je řadě spojených buněk se stejnou hodnotou, 

c) Plocha – je skupina navzájem sousedících buněk se stejnou hodnotou, 

d) Povrch – třetí rozměr je reprezentován hodnotou rastru. 

 

Obr. č. 5 Ukázka rastrové mapy [18]  
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5 Riziko a jeho mapování 

Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou mírou rizika a 

výsledky hodnocení rizik se zobrazují na speciálních mapách – mapách rizik. Tyto mapy 

vizualizují úroveň očekávaných ztrát a škod, které je možné předpokládat na určitém 

území. Rizika se klasifikují a kvantifikují (určují v množstevních jednotkách) ve vztahu 

k danému území a vyjadřují na mapě za podpory GIS [16]. Co ale vůbec představuje pojem 

„riziko“? 

Riziko je vztah mezi konkrétním následkem a pravděpodobností jeho vzniku. 

Riziko je také součinem zranitelnosti a nebezpečí [16]. Další literatura uvádí, že je riziko 

pravděpodobností vzniku nežádoucího účinku, ke kterému dojde za určitých okolností a za 

určitou dobu [19]. 

Riziko = f (Pravděpodobnost, Následek) (1) 

Často také 

Riziko = Pravděpodobnost x Následek (2) 

Nyní je možno definovat samotnou pravděpodobnost. 

Definic pravděpodobnosti existuje hned několik, ta základní – tzv. klasická, zní takto [20]: 

Nechť je dáno n elementárních jevů E1, E2,…, En, které tvoří úplnou skupinu jevů a 

jsou stejně možné. Rozkládá-li se jev A na m (   ) elementárních jevů z této 

úplné skupiny, pak pravděpodobnost jevu A je reálné číslo  ( )  
 

 
 . 

 

 

(3) 

Tuto definici ovšem není možno užít v případě, kdy je elementárních jevů 

nekonečně mnoho. Proto je lepší použít statistickou definici pravděpodobnosti [20], která 

lépe vyhoví požadavkům při řešení úkolů spojených s metodou mapováním rizik: 

Nechť je A hromadný jev. Nastane-li v n pokusech jev A právě fn krát, definujeme: 

 ( )     
   

  
 

 

 

 

(4) 

Zbývá definovat pojem „následek“. Jednou z možnách definicí je výsledek či 

účinek akce, která nastala dříve [21]. Další možná definice je uvedena například v [22], 
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kde se následek definuje jako výsledek události (výskyt nebo změna určité množiny 

okolností) působící na cíle. Jak se ovšem následek v případě metodiky HZS MSK počítá, je 

uvedeno v další kapitole. 

5.1 Mapování rizik – metoda HZS MSK 

Jedná se o metodiku vyvinutou kolektivem odboru ochrany obyvatelstva a 

krizového řízení HZS MSK na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Tato 

metodika byla zprcována knižně a v současné době je tendence k jejímu využití v rámci 

celé ČR. 

Samotný proces mapování rizik lze charakterizovat posloupností následujích fází 

činností [16]: 

1) Stanovení míry rizika 

2) Stanovení zranitelnosti 

3) Stanovení kumulovaného rizika 

4) Stanovení připravenosti 

5) Stanovení korigovaného rizika 

Mapování rizik kvantifikuje a hodnotí rizika ve vztahu k území a hodnotově je 

vyjadřuje na mapě. Takové vyjádření rizika je již komplexní – je součtem rizik pro 

jednotlivé typy mimořádných událostí. Nutnou podmínkou je v tomto případě předpoklad, 

že pro mapování rizik lze použít jen takové mimořádné události, jejichž projev lze vyjádřit 

na mapě. Z tohoto titulu je nutné, aby pro daný typ mimořádné události existovala vrstva 

GIS nebo alespoň data, ze kterých je možno ji vytvořit. Jako vhodná data je možno použít 

statistiku událostí z minulosti, nebo data kompletně namodelovat [16]. 

Nezbytnou součástí metody mapování rizik je uplatnění výsledků analýz rizik 

provedené pro jednotlivé typy mimořádných událostí na daném území. Základem pro 

analýzu můžou být např. numerické modelové výpočty, expertní odhady nebo dlouhodobá 

meteorologická a hydrologická statická sledování [16]. 
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V případě této metodiky lze riziko definovat následujícím vztahem [16]: 

       (5) 

kde 

R Riziko, 

MR Míra rizika, 

Z Zranitelnost území. 

Pro pochopení výše uvedeného vztahu je nutno definovat i samotnou míru rizika a 

zranitelnost území. 

Míra rizika – kvantifikace nebezpečí, tedy pravděpodobnosti vzniku negativních následků 

zapříčiněných aktivací nebezpečí [16]. 

Zranitelnost – citlivost daného území na dopady určité mimořádné události [16]. 

Pro použití na mapách je zavedeno kumulované riziko, které dokáže riziko stanovit 

pro konkrétní typ nebezpečí a je hlavním výsledkem mapování rizik. Nejprve je ale potřeba 

definovat riziko pro konkrétní typ nebezpečí [16]: 

         (6) 

kde 

x Konkrétní typ nebezpečí, 

MRx Míra rizika pro typ nebezpečí x, 

Rx Riziko pro typ nebezpečí x, 

Z  Zranitelnost území. 
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Výsledkem součtu jednotlivých dílčích rizik nebezpečí je v tomto případě rovnice 

kumulovaného rizika [16]: 

     ∑   

 

   

            (      )  (      )   

 (∑    

 

   

)            

 

 

 

(7) 

kde 

x1, x2, ..  Konkrétní typy nebezpečí, 

n   Celkový počet typů nebezpečí, 

MRx1, MRx2, ..  Míra rizika pro konkrétní typ nebezpečí x1, x2, .., 

Rkum   Kumulované riziko, 

MRkum   Kumulovaná míra rizika. 

Dalším krokem je stanovení samotné míry rizika. V případě metody mapování rizik 

je chápána jako hodnotové vyjádření vzniku negativních následků při uvažovaném typu 

mimořádné události. Lze zapsat vzorcem [16]: 

       (8) 

kde 

F   Koeficient četnosti, 

N   Následky mimořádné události. 

A samotné následky MÚ lze definovat následujícím vzorcem [16]: 

  
            

  
 

(9) 

kde 

Kt   koeficient předpokládané doby trvání MÚ, 

Kohr   koeficient ohrožení při vzniku MÚ, 

KIZS   koeficient vyjadřující potřebu sil a prostředků složek IZS, 

Pr   koeficient možnosti časové predikce. 
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Koeficient ohrožení je dále tvořen koeficienty dílčích prvků ohrožení, kterými jsou 

[16]: 

O   ohrožení obyvatelstva, 

P   zasažená plocha, 

E   ohrožení životního biotického prostředí, 

B   ohrožení budov a zástavby, 

Z   ohrožení chovu zvířat. 

D   narušení dopravy. 

Celkové ohrožení je potom dáno součtem jednotlivých dílčích prvků, jejich význam 

je ovšem různý, a tak jsou jednotlivé prvky ohrožení ošetřeny váhovými koeficienty [16]: 

     (      )  (      )  (      )  (      )  (      )

 (      ) 

(10) 

kde 

KO, KP, …  koeficient dílčích prvků ohrožení, 

VKO, VKP, …  váhové koeficienty. 

Koeficient IZS je určen podobným způsobem, skládá se tedy z koeficientů těchto 

dílčích prvků IZS [16]: 

S   potřeba sil a prostředků, 

K    nutnost koordinace řešení MU. 

A v tomto případě rovněž figuruje váhový koeficient [16]: 

     (      )  (      ) (11) 

kde 

KS, KK   koeficient dílčích prvků IZS, 

VKS, VKK  váhové koeficienty. 

Dílčí koeficienty Kohr a KIZS a stupnice jejich hodnotových vyjádření vycházejí 

z definice jednotlivých stupňů poplachu [16]. 

Pro stanovení samotné míry rizika probíhá postup ve dvou částech. Obsahem první 

části je stanovení tzv. časových koeficientů F, Pr a Kt v rozsahu <1,10>. Hodnota se 
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stanoví především expertním odhadem, nutným předpokladem jsou především zkušenosti a 

znalosti nedávných mimořádných událostí [16]. 

Ve druhé části se stanovují koeficienty zbývající, tedy Kohr a KIZS s využitím definic 

stupňů poplachu, jak je uvedeno v [16], rovněž v rozsahu <1,10>, respektive volí se 

hodnoty 1, 3, 6, 10, jelikož je nutno brát v ohled pouze 4 stupně poplachu. Takové hodnoty 

s progresivním nárůstem spíše odpovídají skutečnosti, protože průběh nárůstu ohrožení 

není lineární, ale lze jej vystihnout spíše exponenciálně. 

Dalším důležitým aspektem mapování rizik je zohlednění intenzity působení 

nebezpečí, které není na celé ploše území konstantní. Různá intenzita se v tomto případě 

vyjádří na základě fuzzy logiky a použitím koeficientu K, který je roven, nebo menší než 1, 

přičemž platí, že čím je hodnota větší, tím je intenzita působení vyšší. Taková úprava má 

za následek snížení hodnotového vyjádření míry rizika tam, kde je intenzita působení 

nebezpečí nižší [16]. 

Do stanovení míry rizika se proto zavádí koeficient nebezpečí [16]: 

           (12) 

kde 

Kn   koeficient nebezpečí, 

Ki   koeficient intenzity působení nebezpečí, 

Kzdr   koeficient zdroje nebezpečí. 

A pro daný typ nebezpečí je možno zpřesnit vzorec na [16]: 

             (13) 

kde 

MRnx   komplexní míra rizika pro daný typ nebezpečí x. 
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5.2 Mapování rizika přívalových povodní metodou HZS MSK 

V praktické části bude proveden návrh stanovení míry rizika. Zranitelnost je vždy 

stejná pro všechny události, proto bude pro případ mapování přívalových povodní 

z metodiky [16] převzata. Kumulované riziko je výsledkem sloučení jednotlivých rizik, 

protože jsou ale v rámci této práce řešeny pouze přívalové povodně, výsledkem bude 

výpočet míry jejich rizika. 
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5.2.1 Stanovení míry rizika 

Vznik přívalové povodně se vyznačuje kombinací několika faktorů.Riziko vzniku 

přívalové povodně je možné na mapě vyjádřit pomocí kombinace hodnot úhrnů srážek, 

době opakování průtoků jednotlivých vodoměrných profilů a geografických údajů 

obsahujících informace o ploše, na které tyto faktory působí. Jako data nám mohou sloužit 

údaje zaznamenané jednotlivými měřícími zařízeními. Je pochopitelné, že ne všechny 

lokality jsou pokryty těmito měřícími prvky, je možno proto navrhnout k získání těchto 

údajů využití například metody interpolace IDW (Inverse Distance Weighting) [23] 

v rámci GIS.  

Výpočet míry rizika je poměrně složitý proces sestávající z několika částí. V první 

části se určí expertním odhadem, z intervalu <1;10>, koeficienty F, Kt a Pr. Ve druhé části 

se provede stanovení koeficientů Kohr a KIZS, rovněž ze stejného intervalu. 

Stanovení míry rizika je určeno následující , již známou, definicí [16]: 

       (14) 

kde 

F   Koeficient četnosti, 

N   Následky mimořádné události. 

K určení koeficientu četnosti je možno využít historických událostí, jejichž 

statistika je vedena a je běžně dostupná jak v evidenci dotčených subjektů (HZS, ČHMÚ), 

tak i na internetu. Volba vhodného koeficientu závisí na následující tabulce uvedené 

v metodice [16]: 
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Tab. č. 1 Časové údobí frekvence možného vzniku přívalové povodně [16] 

Časové údobí frekvence možného vzniku přívalové povodně F 

1x za několik měsíců (cca 1-6 měsíců) 10 

1x za více měsíců až 1 rok (cca 7 až 12 měsíců) 9 

1x za několik málo let (cca 2-4 roky) 8 

1x za více let (cca 5-10 let) 7 

1x za několik málo desetiletí (cca 2-3 desetiletí) 6 

1x za více desetiletí (cca 4-9 desetiletí) 5 

 

K provedení výpočtu zbývá určit následky uvažované přívalové povodně. 

Definovány jsou následovně [16]: 

  
            

  
 

(15) 

kde 

Kt   koeficient předpokládané doby trvání MÚ, 

Kohr   koeficient ohrožení při vzniku MÚ, 

KIZS   koeficient vyjadřující potřebu sil a prostředků složek IZS, 

Pr   koeficient možnosti časové predikce. 

Přívalové povodně – jak již sám název napovídá, se vyznačují vysokou razancí a 

relativně krátkou dobou trvání. Někdy jsou tyto povodně označovány také jako „bleskové“. 

Pro posouzení doby trvání je v tomto případě možno rovněž využít zkušenosti 

z historických případů přívalových povodní. Doba trvání přívalových srážek je obvyklá 

v rozmezí 2-3 hodin [24] (Novojičínsko 2009) a již takové srážky jsou dostatečné k tomu, 

aby připravily předpoklad vzniku přívalové povodně. Samotná volba koeficientu možné 

doby trvání vychází z následující tabulky uvedené v metodice [16]: 
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Tab. č. 2 Časové období možné doby trvání přívalové povodně [16] 

Časové období možné doby trvání přívalové povodně Kt 

Do 1 hodiny 1 

Několik málo hodin (cca 2-4 hodiny) 2 

Více hodin (cca 5-10 hodin) 3 

Půlden až jeden den 4 

S dobou trvání přívalové povodně úzce souvisí i předstih, s jakým můžeme 

vysledovat vznik přívalové povodně (např. vznik srážek velkého rozsahu, vznik a přesun 

bouřek apod.). V tomto případě koeficient rovněž určíme podle metodické tabulky [16]: 

Tab. č. 3 Časové údobí možné časové predikce přívalové povodně [16] 

Časové údobí možné časové predikce přívalové povodně Pr 

Do 1 hodiny (nebo nelze předpovědět) 1 

Několik málo hodin (cca 2-4 hodiny) 2 

Více hodin (cca 5-10) 3 

Půlden až 1 den 4 

Několik málo dnů (cca 2 až 3 dny) 5 

Více dnů (cca 4 dny až 1 týden) 6 

Nyní je hotova první fáze a je možno započít fázi druhou – určení koeficientů 

ohrožení a IZS. 

Koeficient ohrožení je tvořen koeficienty dílčích prvků ohrožení, kterými jsou [16]: 

O   ohrožení obyvatelstva, 

P   zasažená plocha, 

E   ohrožení životního biotického prostředí, 

B   ohrožení budov a zástavby, 

Z   ohrožení chovu zvířat, 

D   narušení dopravy. 

Koeficienty se rovněž volí podle následujících tabulek uvedených v metodice 

s využitím hodnot koeficientů s progresivním nárůstem [16]: 
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Tab. č. 4 Ohrožení obyvatelstva [16] 

Ohrožení obyvatelstva KO 

Bez ohrožení 0 

Ohrožení jednotlivců 1 

Ohrožení několika desítek osob (do 100 osob) 3 

Ohrožení několika set osob (do 1000 osob) 6 

Ohrožení více než 1000 osob 10 

 

Tab. č. 5 Zasažená plocha [16] 

Zasažená plocha KP 

Minimální zasažená plocha, jen několik m
2 

0 

Malá zasažená plocha do 500 m
2 

1 

Střední zasažená plocha do 10000 m
2
 (do 1 hektaru) 3 

Velká zasažená plocha do 1 km
2
 6 

Velmi velká zasažená plocha, více než 1 km
2
 10 

Koeficient KP představuje míru zasažení uvažovanou událostí ve vztahu k okolní 

ploše. Hodnoty vycházejí z uvedené metodiky [16]. Přívalové srážky se koncentrují 

především v údolnicích a následné přívalové povodně zasahují především koryta svých 

toků, popřípadě přilehlé okolí v závislosti na své intenzitě. 

Tab. č. 6 Ohrožení součástí biotického prostředí [16] 

Ohrožení součástí biotického prostředí KE 

Bez ohrožení 0 

Malé ohrožení, biotické území do 0,1 ha a/nebo vodní tok v délce do 100 m 1 

Střední ohrožení, biotické území 0,1-1 ha a/nebo vodní tok v délce 0,1 – 1 km 

a/nebo vodní plocha 0,1 ha 

3 

Velké ohrožení, biotické území 1-10 ha a/nebo vodní tok v délce 1 – 10 km a/nebo 

vodní plocha 0,1 -1 ha 

6 

Velmi velké ohrožení, chráněná území o rozloze větší než 0,5 ha a/nebo biotické 

území větší než 10 ha a/nebo vodní tok v délce větší než 10 km a/nebo vodní plocha 

větší než 1 ha 

10 
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Tab. č. 7 Ohrožení budov, objektů a zástavby [16] 

Ohrožení budov, objektů a zástavby KB 

Bez ohrožení objektů a budov 0 

Ohrožení jednotlivých objektů nebo jejich významných částí 1 

Ohrožení více objektů 3 

Ohrožení části obce a/nebo areálu podniku či průmyslové zóny 6 

Ohrožení celé obce a/nebo částí více obcí 10 

 

Tab. č. 8 Ohrožení zvířat [16] 

Ohrožení zvířat KZ 

Bez ohrožení zvířat 0 

Ohrožení jednotlivých kusů zvířat 1 

Ohrožení několika desítek zvířat, ohrožení zvířat při převozu 3 

Ohrožení významného či cenného chovu zvířat 6 

Ohrožení více chovů zvířat 10 

 

Tab. č. 9 Ohrožení prostředků a prvků dopravy [16] 

Ohrožení prostředků a prvků dopravy KD 

Bez ohrožení dopravy 0 

Ohrožení jednotlivých prostředků osobní/nákladní dopravy 1 

Ohrožení jednotlivých prostředků hromadné přepravy osob po silnicích 3 

Ohrožení železniční/letecké přepravy, hromadná havárie na silnici 6 

Ohrožení dopravy s důsledkem dlouhodobého vyřazení prvků dopravy a narušení 

dopravy 

10 

Celkové ohrožení je poté dáno součtem jednotlivých dílčích prvků, jejich význam 

ovšem není rovnocenný, a tak jsou jednotlivé prvky ohrožení ošetřeny dílčími váhovými 

koeficienty [16]: 
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     (      )  (      )  (      )  (      )  (      )

 (      ) 

 

(16) 

kde 

KO, KP, …  koeficient dílčích prvků ohrožení, 

VKO, VKP, …  váhové koeficienty. 

Koeficient IZS je určen podobným způsobem, skládá se tedy z koeficientů těchto 

dílčích prvků IZS [16]: 

S   potřeba sil a prostředků, 

K    nutnost koordinace řešení MU. 

Rovněž pro určení těchto koeficientů použijeme následující tabulky uvedené 

v metodice [16]: 

Tab. č. 10 Potřeba nasazení sil a prostředků složek IZS [16] 

Potřeba nasazení sil a prostředků složek IZS KS 

Bez potřeby nasazení složek IZS 0 

Potřeba nasazení jen základních složek IZS místní úrovně 1 

Potřeba nasazení základních i ostatních složek IZS okresní úrovně 3 

Potřeba nasazení základních i ostatních složek IZS i z jiných okresů /krajů, 

případně nasazení Záchranného útvaru HZS ČR 

6 

Potřeba nasazení kromě složek IZS i Armády ČR, případně využití zahraniční 

pomoci 

10 

 

Tab. č. 11 Nutnost koordinace řešení mimořádné události [16] 

Nutnost koordinace řešení mimořádné události KK 

MU lze řešit bez nutnosti koordinace, tzn. běžnou činností zasahujících složek 0 

Nepřetržitá koordinace velitelem zásahu 1 

Nepřetržitá koordinace velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu 3 

Koordinace starostou obce s rozšířenou působností (aktivace krizového štábu obce) 6 

Koordinace starosty více obcí s rozšířenou působností nebo hejtmanem kraje 

(aktivace krizového štábu kraje) 

8 

Koordinace vládou ČR (aktivace Ústředního krizového štábu) 10 
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A v tomto případě rovněž figuruje váhový koeficient [16]: 

     (      )  (      ) (17) 

kde 

KS, KK   koeficient dílčích prvků IZS, 

VKS, VKK  váhové koeficienty. 
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5.2.2 Výpočet míry rizika pro přívalovou povodeň 

Výpočet míry rizika spočívá v posouzení a volbě jednotlivých dílčích koeficientů 

ohrožení pro uvažovaný případ přívalových povodní. Na základě získaných zkušeností a 

dostupné literatury byl proveden následující výběr koeficientů: 

Četnost 

Na základě dostupných údajů a informací o historických událostech bylo zjištěno, 

že frekvence možného vzniku významné přívalové povodně odpovídá koeficientu F = 9, 

tedy 1x za více měsíců, až jeden rok. 

Predikce 

Predikce přívalových srážek a s nimi spojených povodní je velice omezená. 

Možnost využití numerických předpovědních modelů v praxi rovněž obvykle není možná, 

protože přívalové srážky se nevyskytují plošně, nýbrž lokálně a vyznačují se velice náhlým 

a rychlým příchodem. Tyto vlastnosti nejsou numerické předpovědní modely schopny 

zaznamenat [24]. Z tohoto titulu byl zvolen koeficient predikce Pr = 2, tedy cca 2 až 4 

hodiny. Jedná se o poměrně rozumnou dobu, ve které lze srážky predikovat nejen plošně, 

ale i lokálně – což je právě případ přívalových povodní. 

Doba trvání  

Stanovení doby trvání přívalových povodní vycházelo ze studia historických 

událostí. Přívalové srážky, jež uvažované povodně způsobují, trvají obvykle v řádu hodin. 

Například v případě Novojičínska 2009 působily přívalovou povodeň intenzivní srážky 

trvající 2-3 hodiny [24]. Není ale možno vnímat jen intenzivní srážku, ale i předchozí a 

bezprostředně následující srážkovou činnost, která především před příchodem intenzivní 

srážky může snížit infiltraci zasažené půdy. Koeficient doby trvání přívalové povodně Kt 

byl určen jako Kt = 3, v tomto případě 5 až 10 hodin. Jedná se o dobu, za kterou již může 

dojít ke vzniku přívalových povodní. 
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Koeficient ohrožení 

Při určení koeficientu ohrožení bylo využito stanovení vah, které již bylo 

provedeno metodikou [16] a dále byly určeny jeho jednotlivé dílčí složky v závislosti na 

posuzované události. 

Koeficient IZS 

Výpočet koeficientu IZS vycházel rovněž z již stanovených vah v metodice [16] a 

určení obou dílčích složek. 

V následující tabulce je pro přehled uvedena volba jednotlivých koeficientů: 

Tab. č. 12 Volba dílčích složek koeficientů 

Název dílčí složky Koeficient Hodnota 

Četnost F 9 

Predikce Pr 2 

Doba trvání Kt 3 

Ohrožení obyvatelstva KO 3 

Zasažená plocha KP 6 

Ohrožení součástí biotického prostředí KE 6 

Ohrožení budov, objektů a zástavby KB 6 

Ohrožení zvířat KZ 3 

Ohrožení prostředků a prvků dopravy KD 6 

Potřeba nasazení sil a prostředků složek IZS KS 6 

Nutnost koordinace řešení mimořádné události KK 8 

 

 



31 

 

Stanovení míry rizika výpočtem dle [16]: 

     (      )  (      )  (      )  (      )  (      )

 (      ) 

 

(18) 

     (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      ) 

          

     (      )  (      ) (19) 

     (      )  (      ) 

          

  
            

  
 

(20) 

  
           

 
 

          

       (21) 

             

       

 

Koeficient nebezpečí 

Zbývá zohlednit intenzitu působení přívalové povodně, která není na celém území 

konstantní. Povodeň může zmírnit složení terénu (půda, vegetace), ale také i hydrologické 

poměry, upravená říční koryta, která vodu relativně bezpečně svedou z ohroženého území 

nebo další vodohospodářská díla.  
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Zavádí se koeficient nebezpečí Kn [16]: 

           (22) 

kde 

Kn   koeficient nebezpečí, 

Ki   koeficient intenzity působení nebezpečí, 

Kzdr   koeficient zdroje nebezpečí. 

K výpočtu koeficientu nebezpečí je nutné stanovit koeficient intenzity nebezpečí a 

koeficient intenzity zdroje.  

Koeficient intenzity nebezpečí se dle metodiky [16] v případě povodně volí 

v hodnotách K = {1; 0,75; 0,50}. Byl navržen stejný rozsah koeficientů, protože se jedná o 

události podobného charakteru. Koeficient 0,25 byl vynechán, jelikož se přívalové 

povodně vyznačují vyšší intenzitou. 

Metodika [16] pro posouzení koeficientu intenzity působení nebezpečí přirozené 

povodně využívá charakteristiku povodně pomocí N-leté vody. Jedná se o údaj vyjadřující, 

s jakou dobou opakování se v daném vodoměrném profilu vyskytne stejný průtok.  

Přívalová povodeň je charakterizována několika faktory, které ovlivňují jak její 

průběh, tak i intenzitu. Za významné je možno považovat především: 

- úhrn srážky 

- terénní dispozice 

Úhrn srážky 

Je pochopitelné, že úhrn srážek jako takový je pro vznik přívalové povodně 

stěžejní. Je nutné jej ale vnímat a především hodnotit v širším kontextu několika směrů: 

- hodnota úhrnu srážky 

- plocha úhrnu 

- rozložení srážek na plochu 

- typ srážky 
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Na základě tohoto rozdělení je patrné, že srážku nejde vnímat exaktně pouze 

v úhrnu, ale je třeba počítat rovněž s plochou, kam padá (např. pouze na třetině povodí 

dopadá enormní srážka) a samotný průběh a možnost predikce také ovlivňuje typ srážky, 

jedná-li se o konvektivní srážku (bouřkovou), nebo například vypadlou z plošné fronty. 

Tyto faktory ovlivňují především porovnatelnost jednotlivých úhrnů srážek. 

Původně bylo v rámci práce zamýšleno stanovit koeficient intenzity pomocí srážkových 

úhrnů. Jejich porovnatelnost je ovšem velice sporná, ne-li nemožná, protože jak je uvedeno 

výše, nezáleží jen na množství srážky ale také na dalších parametrech. V případě 

historických událostí bylo množství srážek měřeno vždy v jiném časovém intervalu, což je 

způsobeno rozdílným přístupem k měření a také i rozmístěním a dispozicemi jednotlivých 

měřících prvků. 

Měření přívalové srážky je obtížné. Je to způsobeno její vlastností – striktní 

lokálností. Přívalové srážky vznikají nejčastěji konvektivním způsobem, vyskytují se 

pouze lokálně, často se řetězí tzv. „train effect“ (vznik a postup jednotlivých buněk srážek 

krátce za sebou), takže není možno přesně určit jejich průběh.  

Pro měření srážek se v současné době využívá tří způsobů. Prvním způsobem je 

použití sítě srážkoměrných stanic, které jsou schopny přinést relevantní úhrny pouze 

v případě, že se srážka vyskytuje v místě jejich umístění. Na území Moravskoslezského 

kraje je dislokováno celkem 74 srážkoměrných stanic ČHMÚ, které ale nepokrývají území 

plošně, a tak třeba v případě Luhy z roku 2009 se v místě výskytu srážek ani žádná 

srážkoměrná stanice nevyskytovala. Toto jen potvrzuje, že srážku jako takovou není 

možno exaktně změřit a porovnávat. 

Druhým způsobem je využití aktuálních radarových dat. Na území České republiky 

se nachází dva meteorologické radary, území Moravskoslezského kraje pokrývá především 

radar Skalky. Radarová data mají výhodu v plošném pokrytí, nicméně dosah radaru je 

limitován vysokohorskými prvky, za které lidově řečeno „nevidí“. Další nevýhodou radaru 

je fakt, že není schopen dosáhnout skrz intenzivní srážky, což se stalo v případě Jičínky 

2009, kdy radar zobrazil jen čelo srážky, která ovšem postupovala lineárně, což 

znamenalo, že radar indikoval pouze její malou část. V praxi se v tomto případě používá 
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dokrytí sousedních stanic, v tomto konkrétním případě bylo využito dokrytí především 

z Polska. 

Třetím způsobem, který se využívá nejčastěji, je kombinace obou předchozích 

způsobů. Kombinace probíhá na základě vah, kdy data ze stanic (ať již srážkoměrných 

nebo radarových) mají přiřazenu váhu v závislosti na vzdálenosti od konkrétní stanice. Ale 

ani tento způsob není schopen objektivně změřit přesný úhrn srážky. 

Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s odborníky z ČHMÚ Ostrava rozhodnuto 

posoudit intenzitu srážky měřením průtoků v jednotlivých vodoměrných profilech pomocí 

stanovení N-letosti, podobně jak charakterizuje intenzitu přirozené povodně metodika [16]. 

Právě údaj o N-letosti dává přehled a hlavně porovnatelné údaje o tom, jaká srážka 

na území sledovaných povodí dopadla, eliminuje chyby, vzniklé měřením úhrnu srážek 

srážkoměrnými stanicemi, přináší přehled postupu srážek a dokáže zaznamenat tvar 

povodňové vlny. 

V rámci jednotlivých povodí – toků a přítoků, je možné posoudit, kde srážka 

proběhla jako první, v jaké intenzitě, kam postupovala, kde zanikla, je možné získat 

přehled o infiltrační kapacitě půdy a další informace, které jsou schopny srážku lépe 

charakterizovat. 

Terénní dispozice 

Druhým faktorem, který ovlivňuje vznik a průběh přívalové povodně je dispozice 

terénu, kam srážka padá. Mezi hlavní prvky, které terén – a jeho dispozice dokážou 

charakterizovat, je možno vybrat tyto: 

- nasycenost půdy (infiltrační kapacita)  

- místo dopadu srážky (údolnice, hřbetnice) 

- exponovaná plocha (zalesněnost - listnatá, jehličnatá vegetace; louky, pastviny) 

- sklon svahu 

Tyto vyjmenované prvky je možné charakterizovat především za použití systémů 

GIS. Nasycenost půdy je v současné době zkoumána a pravidelně zveřejňována 

prostřednictvím ČHMÚ. Může sloužit jako indikátor možného ohrožení území případnou 
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intenzivní srážkou. Místo dopadu srážky, jeho sklon a exponovaná plocha dává především 

přehled o dalším vývinu odtoku srážek. Vlivem fyzikálních zákonů se odtok koncentruje 

především v údolnicích vějířovitého tvaru a přímo přispěje k N-letým průtokům na 

jednotlivých vodoměrných profilech. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny některé vodoměrné profily přívalových 

povodní z let 2010 a 2009 včetně zaznamenaných úhrnů srážek a době opakování průtoků. 

Jak je z tabulek patrné, samostatná velikost srážky dost dobře nevypovídá o 

skutečné situaci, a tak je nutno ke srážce přistoupit komplexnějším pohledem ve vztahu 

k ploše povodí, rozmístění přítoků a době opakování průtoků.  

Tab. č. 13 Povodí Ploučnice a Kamenice v srpnu 2010 [25]  

Tok Profil Plocha pov. 

[km
2
] 

Úhrn [mm] N-letost [roky] 

Ještědský potok Stráž pod Ralskem 44,88 94 20-50 

Ploučnice Stráž pod Ralskem 121,43 90 50 

Ploučnice Mimoň 269,80 96 100 

Bobří potok Cvikov 24,48 111 20-50 

Svitávka Zákupy 118,06 89 50 

Ploučnice Česká Lípa 624,35 90 100 

 

Tab. č. 14 Povodí Lužické Nisy a Smědé v srpnu 2010 [25]  

Tok Profil Plocha pov. 

[km
2
] 

Úhrn [mm] N-letost [roky] 

Lužická Nisa Proseč 53,87 51  2 

Lužická Nisa Liberec 121,73 69 2 

Černá Nisa Uhlířská 1,79 246 50 - 100 

Černá Nisa Stráž nad Nisou 18,27 180 20 

Jeřice Chrastava 76,26 232  100 

Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 355,80 141 50-100 
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Tab. č. 15 Novojičínsko 2009 [26]  

Tok Profil Plocha pov. 

[km
2
] 

Úhrn [mm] N-letost [roky] 

Jičínka Veřovice 5,28 67,2 50-100 

Papakův potok Mořkov 3,63 -  100 

Jičínka Žilina u N. Jičína 37,46 -  100 

Zrzávka Bludovice 28,97 -  100 

Zrzávka Žilina u N. Jičína 32,80 -  100 

Luha Bělotín 40,49 122,5  100 

 

Stanovení koeficientu intenzity 

Tab. č. 16 Stanovení koeficientu intenzity působení nebezpečí 

Velikost průtoku v N-letosti Ki 

Q5, Q20 1 

Q100 0,75 

Větší než Q100, Qmax 0,50 

Obr. č. 6 zobrazuje rozložení koeficientu intenzity působení nebezpečí přívalové 

povodně na území Moravskoslezského kraje. Z mapy je patrné, že místa s nejvyšší 

intenzitou působení nebezpečí se soustřeďují v údolnicích – přímo v korytech říčních toků. 

Místa s nižší intenzitou odpovídají území zasaženému rozlivem toků při delší době 

opakování (Q100 a vyšší). 
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Obr. č. 6 Koeficient intenzity působení nebezpečí 

Tab. č. 17 Stanovení koeficientu zdroje nebezpečí 

Průměrný měsíční úhrn srážek v letním období [mm] Kz 

100 a vyšší 1 

 80 – 100) 0,75 

 60 – 80) 0,5 

(0 – 60) 0,25 

Koeficient zdroje nebezpečí byl stanoven na základě stanovení průměrných 

měsíčních srážek souboru 43 srážkoměrných stanic na území Moravskoslezského kraje. 

Vzhledem k politice ČHMÚ poskytování dat za úplatu, jako pilotní data úhrnů posloužily 

jejich odhady na základě srážkové mapy průměrných ročních srážek v období let 1961 až 

1990. Protože ale prostý přepočet průměrných ročních srážek na měsíční je poměrně 

nepřesný, byla k vystižení měsíčního trendu srážek provedena statistika rozdělení 

měsíčních srážkových úhrnů v rámci Moravskoslezského kraje v letech 2006 až 2009. 

Výsledkem statistiky byl medián hodnot, ze kterého vyplynulo, že 66 % ročního úhrnu 

spadne právě v průběhu letní epizody (období od dubna do října). Roční úhrny byly proto 
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korigovány tímto rozdělením a poté přepočteny na měsíční. Pro přesnější posouzení 

výskytu srážek na území Moravskoslezského kraje je možno využít dat, která poskytuje 

ČHMÚ prostřednictvím svých 74 měřících stanic.  

Z obr. č. 7 je patrné, že místa s největším výskytem srážek (v letní epizodě) jsou 

především v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Pro vytvoření mapy zdroje nebezpečí 

bylo použito interpolace metodou IDW. 

 

Obr. č. 7 Koeficient zdroje nebezpečí 
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Závěr stanovení míry rizika je prezentován mapou nebezpečí na obr. č. 8. Výsledky 

představuje Index míry rizika, jehož hodnoty leží v intervalu  0, 1 . 

 

Obr. č. 8 Mapa nebezpečí 

Tímto je možno pro tento typ nebezpečí zpřesnit vzorec na [16]: 

             (23) 

kde 

MRnx   komplexní míra rizika pro daný typ nebezpečí x. 

Cílem této práce bylo navrhnutí možného způsobu hodnocení intenzity přívalových 

srážek vedoucích ke vzniku přívalových povodní v rámci pilotního projektu. 

Pro další zpřesnění modelování by bylo dále možné využít i projektu INCA – CE 

(Integrated Nowcasting System for the Central European Area). Projekt INCA je 

automatický softwarový systém vyvinutý pro stanovení velmi krátkodobé předpovědi 

počasí (tzv. nowcastingu) v řádech desítek minut až jednotek hodin. Systém analyzuje 
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získaná data z různých zdrojů, vypočítává vývoj budoucího stavu a je schopen odvodit 

pravděpodobný vývoj počasí s krátkou dobou předstihu. Analýza i předpověď probíhá 

v kroku 15 minut. 

V rámci České republiky je systém určen především pro vyhodnocování dat pro 

podporu prediktability přívalových povodní a tento projekt probíhá v rámci pilotního 

režimu na vybraných povodích [27]. 

5.2.3 Stanovení zranitelnosti 

Druhou fází metody mapování rizik je stanovení zranitelnosti území. Zranitelnost 

lze definovat jako citlivost území na dopady mimořádné události – v tomto případě 

přívalové povodně. Jedná se o vlastnost území, která nezávisí na konkrétní mimořádné 

události, jednoduše – je pro všechny události stejná. Proto bylo rozhodnuto její stanovení 

převzít tak, jak je uvedeno v metodice [16]. Tato metodika stanovuje zranitelnosti 

jednotlivých dílčích prvků. Výsledkem je rovněž kumulace – v tomto případě zranitelnosti. 

Podobně jako u stanovení koeficientu nebezpečí v první fázi mapování rizik, i u 

stanovení zranitelnosti je zavedena intenzita zranitelnosti. Metodika v rámci pilotního 

projektu identifikovala osm prvků zranitelnosti, jejichž výčet i volba jednotlivých 

koeficientů zranitelnosti byla z metodiky [16] přebrána. 

Obr. č. 9 představuje mapu zranitelnosti Moravskoslezského kraje pro rok 2011. 
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Obr. č. 9 Mapa zranitelnosti 

5.2.4 Stanovení kumulovaného rizika 

Posledním krokem samotného výpočtu je stanovení kumulovaného rizika. Jedná se 

o třetí fázi metody mapování rizik a spočívá v závislosti míry kumulovaného rizika a 

zranitelnosti [16]. Jak bylo uvedeno v úvodu, v tomto případě riziko kumulovat není 

možné, jelikož je řešen pouze jeden jeho typ – přívalové povodně.  

Výpočet kumulovaného rizika [16]: 

               (24) 
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Výsledek stanovení kumulovaného rizika je prezentován na obr. č. 10, v tomto 

případě je vyjádřen Indexem kumulovaného rizika, v intervalu hodnot  0, 1 . 

 

Obr. č. 10 Mapa kumulovaného rizika 

5.2.5 Stanovení připravenosti 

Stanovení připravenosti je čtvrtou fází mapování rizik. Její podstatou je tvorba 

mapy připravenosti, opatření k minimalizaci ničivých dopadů mimořádných událostí [16]. 

Připraveností se v případě metodiky [16] rozumí činnosti dílčích prvků – sil a 

prostředků, využitelných ke zmírnění dopadů a řešení mimořádných událostí samotných. 

Metodika [16] identifikuje vybrané síly a prostředky, jejich výčet je neměnný, 

využitelný při všech uvažovaných mimořádných událostech, a proto celý proces stanovení 

připravenosti z metodiky je možno rovněž převzít. 

Na obr. č. 11 je zobrazena mapa připravenosti, hodnoty jsou zastoupeny Indexem 

připravenosti v intervalu  0, 1 . Z mapy je patrné, že nejvyšší připravenost je zcela 

logicky v místech velkých měst, popřípadě aglomerací. 
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Obr. č. 11 Mapa připravenosti 
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5.2.6 Stanovení korigovaného rizika 

Určení korigovaného rizika je poslední, pátou fází mapování rizik. Jeho výstupem 

je mapa korigovaného rizika, která vznikne interakcí mapy připravenosti a mapy 

kumulovaného rizika. Interakce probíhá na základě uvedené definice a následného 

přepočtu na indexové vyjádření v rozsahu  0, 1  [16]: 

     
    
 

 
(25) 

Na mapě korigovaného rizika na obr. č. 12 jsou patrná místa s vysokou hodnotou 

indexu korigovaného rizika. Jedná se především o oblasti Novojičínska, Jesenicka a 

částečně severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd. Vysoká hodnota indexu 

korigovaného rizika znamená, že vlastnostmi takového území jsou vysoký stupeň 

nebezpečí společně s vysokou intenzitou zranitelnosti a zároveň s poměrně nízkou úrovní 

připravenosti [16]. 

 

Obr. č. 12 Mapa korigovaného rizika 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi zahrnutí přívalových povodní do 

systému mapování rizik, vyvinutý odborníky HZS MSK. 

V rámci práce bylo zjištěno, že problematika přívalových povodní je poměrně 

složitá, a to hned z několika důvodů. Srážka jako taková je obtížně predikovatelná, obtížně 

měřitelná a její působení je nutno vztáhnout nejen k samotnému jejímu úhrnu, ale také i 

oblasti, na které působí. 

Mezi terénní vlivy, které ovlivňují vznik přívalových povodní je možno zařadit 

intercepci – schopnost vegetace zadržet padající srážku, infiltraci – schopnost vsaku vody 

ze spadlých srážek do půdních vrstev a půdních vod, detenci – schopnost terénu 

zpomalovat odtok spadlých srážek a objem říční sítě. 

Studiem souvislostí při vzniku a průběhu přívalových srážek a následném vzniku 

přívalových povodní bylo zjištěno, že je možno přívalové povodně do systému mapování 

rizik zahrnout. Předpokladem ovšem je dostupnost kvalitních dat, která je možné použít. 

Data jsou dostupná například prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu, 

kterým jsou poskytována výhradně za úplatu.  

Zkoumání intenzity sledovaného děje, v tomto případě přívalové povodně, je 

v rámci práce založeno na posuzování N-letosti opakování průtoků jednotlivých 

vodoměrných profilů, protože takto je možno sledovat množství úhrnů současně s územím, 

které bylo zasaženo i s potenciálními následky z toho plynoucími. 

Pro další potenciální zpřesnění výsledků či zvýšení přesnosti vlastního modelování, 

by bylo dále možné využít napojení na projekt INCA, který se zabývá velice krátkodobou 

(v rozmezí desítek minut až hodin) předpovědí počasí. Jednou z jeho aplikací je právě 

řešení problému přívalových srážek, který je zajišťován právě Českým 

hydrometeorologickým ústavem. Výstupy z tohoto systému mohou přinést cenná data ale i 

informace o případné předpovědi srážky, jako jsou například i odhady úhrnů. 

V rámci práce byl proveden výpočet míry rizika přívalové povodně a výsledky 

práce byly prezentovány formou kartografických výstupů.  
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Modelováním byla zjištěna území se zvýšenou mírou indexu korigovaného rizika, 

která jsou ovlivněna vysokým stupněm nebezpečí a současně nízkou připraveností, jako 

jsou například Novojičínsko, což se v praxi potvrdilo, například v případě přívalových 

povodní v roce 2009. 

Veškerá data, jež byla v práci použita a vychází z uvedené metodiky, byla 

poskytnuta Fakultě bezpečnostního inženýrství se svolením HZS MSK ke studijním 

účelům v roce 2011. 

Modelování bylo provedeno v programu ESRI ArcGIS 10 [28]. Jedná se o systém 

GIS, vydaný firmou ESRI, který slouží pro práci s mapami, analýzu dat a správu 

geografických informací. Program je určen pro operační systémy Microsoft Windows. 

Práce v programu byla uskutečněna na licencované školní stanici. 
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Příloha 1: Určené úhrny srážek vybraných stanic Moravskoslezského kraje 

Stanice 

Průměrný 

roční úhrn 

[mm] 

Korigovaný průměrný 

úhrn v letní epizodě 

[mm] 

Průměrný měsíční 

úhrn za letní 

epizodu [mm] 

Jablunkov 1000 660 94 

Smilovice 1100 726 104 

Hnojník 950 627 90 

Hradiště 900 594 85 

VD Těrlicko 900 594 85 

VD Žermanice 800 528 75 

Bludovice 800 528 75 

Domaslavice 900 594 85 

Vyšní Lhoty 1000 660 94 

Vyšní Lhoty přivaděč 1100 726 104 

VD Morávka 1300 858 123 

Morávka přítok 1300 858 123 

Smilovice přivaděč 1100 726 104 

Radvanice 500 330 47 

Frýdek-Místek 1000 660 94 

VD Olešná rozdělovací objekt 1000 660 94 

VD Olešná 1000 660 94 

VD Baška 1000 660 94 

Hodoňovice 1000 660 94 

VD Šance 1300 858 123 

Staré Hamry 1300 858 123 

Čeladná 1200 792 113 

Kozlovice 1200 792 113 

Brušperk 750 495 71 

Petřvald 700 462 66 

Vlčovice 950 627 90 

Dětmarovice 800 528 75 

Děhylov 750 495 71 

Opava 600 396 57 

Otice 600 396 57 

Branka 600 396 57 

Podhradí 700 462 66 

VD Kružberk 700 462 66 

VD Slezská Harta 600 396 57 

Valšov 650 429 61 

Valšov 650 429 61 
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Stanice 

Průměrný 

roční úhrn 

[mm] 

Korigovaný průměrný 

úhrn v letní epizodě 

[mm] 

Průměrný měsíční 

úhrn za letní 

epizodu [mm] 

Mezina 700 462 66 

Krnov Opava 600 396 57 

Krnov Opavice 600 396 57 

Karlovice 1000 660 94 

Mikulovice 900 594 85 

Vidnava 950 627 90 

Hodoňovice 1000 660 94 
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Příloha 2: Měsíční statistika srážkových úhrnů pro Moravskoslezský kraj v letech 2009 až 

2006 

Úhrn [mm] Epizoda Rozložení v [%] 

33 leden 4 

64 únor 7 

109 březen 13 

13 duben 2 

90 květen 10 

161 červen 19 

116 červenec 13 

52 srpen 6 

23 září 3 

100 říjen 12 

60 listopad 7 

44 prosinec 5 

864 Rok 2009 100 

Suma letní epizoda 64 

 

Úhrn [mm] Epizoda Rozložení v [%] 

42 leden 5 

27 únor 3 

55 březen 7 

47 duben 6 

91 květen 11 

71 červen 9 

159 červenec 20 

92 srpen 12 

98 září 12 

36 říjen 5 

31 listopad 4 

46 prosinec 6 

794 Rok 2008 100 
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Suma letní epizoda 75 

Úhrn [mm] Epizoda Rozložení v [%] 

79 leden 9 

37 únor 4 

78 březen 9 

9 duben 1 

68 květen 8 

83 červen 9 

89 červenec 10 

75 srpen 8 

191 září 22 

68 říjen 8 

68 listopad 8 

40 prosinec 5 

885 Rok 2007 100 

Suma letní epizoda 66 

 

Úhrn [mm] Epizoda Rozložení v [%] 

43 leden 5 

50 únor 6 

63 březen 8 

95 duben 12 

88 květen 11 

101 červen 13 

29 červenec 4 

161 srpen 21 

31 září 4 

20 říjen 3 

66 listopad 8 

35 prosinec 4 

785 Rok 2006 100 

Suma letní epizoda 67 

Medián procentního rozložení srážek v letní epizodě Me = 66 


