
1 

 

Přílohy 

Příloha 1 Přehled legislativy  

Tabulka 1 – Výčet legislativy řešící současný stav ochrany před povodněmi 

Evropské 

směrnice 

Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 

ustanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

Zákony  Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích 

Nařízení 

vlády 

Nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí 

České republiky  

Vyhlášky 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 471/2001 Sb., o technicko - 

bezpečnostním dohledu nad vodními díly 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a 

rozsahu návrhu a stanovování záplavových území 

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických 

požadavcích pro vodní díla 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech 

pro zvládání povodňových rizik 

Usnesení 

vlády 

Usnesení vlády č. 927/2011 Koncepce vodohospodářské politiky 

Ministerstva zemědělství 

Usnesení vlády č. 382/2000 Sb., Strategie ochrany před povodněmi pro 

území České republiky 

Usnesení vlády č. 799/2010 Sb., Koncepce řešení problematiky ochrany 

před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření 
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Příloha 2 Mapy mezinárodních povodí jednotlivých států 

 

 

Obrázek 1. Česká republika [30]  

 

 

Obrázek 2. Slovenská republika [44] 
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Obrázek 3. Spolková republika Německo [51] 
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Obrázek 4. Rakouská republika [26] 

 

Obrázek 5. Polská republika [37] 
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Příloha 3 Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a jejich mapování  

Tabulka 1- Kritéria významnosti použitá při hodnocení v České republice [51] 

Předmět ochrany Kritérium Indikátor 
Mez 

významnosti 

Lidské zdraví 
Počet obyvatel v obci, kteří jsou dotčení 

povodňovým nebezpečím, v průměru za rok 
Počet 25 a více 

Hospodářská činnost 
Hodnota majetku v obci, který je dotčen 

povodňovým nebezpečím, v průměru za rok 
Mil. Kč 70 a více 

Životní prostředí Zdroje znečištění v záplavovém území Výskyt 
Individuální 

hodnocení  

Kulturní dědictví 
Národní kulturní památky a chráněná 

památková území v záplavovém území 
Výskyt 

Individuální 

hodnocení  

 

Tabulka 2 - Kategorizace ohrožení v České republice [24] 
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Tabulka 3 - Kritéria významnosti použitá při hodnocení v Německu [51] 

Předmět 

ochrany 
Indikátor 

Mez 

významnosti 

Lidské zdraví 

Počet uvedených obětí na životech ≥ 1 

Počet obyvatel postižených povodní ≥ 100 

Počet postižených budov ≥ 10 

Postižné nemocnice ≥ 1 

Postižené školy ≥ 1 

Životní prostředí  

Chráněné oblasti dle směrnice o vodách ≥ 1 

Ochranná pásma zdrojů pitné vody ≥ 1 

Postižené zařízení  ≥ 1 

Kultur.  dědictví Památky ze seznamu UNESCO citlivé na povodně ≥ 1 

Hospodářská 

činnost  

Počet postižených budov ≥ 10 

Bytové plochy, resp. plochy se smíšeným užíváním  ≥ 1 

Dotčená nadregionální dopravní infrastruktura ≥ 1 

Zemědělsky využívané plochy významné pro kulturu krajiny ≥1 km
2
 

 

Tabulka 4 - Rizikové třídy na příkladu postižených osob při hodnocení v Rakousku [51] 

Riziková třída 
Počet postižených osob v záplavovém území na 

1 km 

žádné riziko - 

nízké riziko > 0 – 50 

střední riziko >50 - 200 

vysoké riziko >200 - 600 

velmi vysoké riziko >600 
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Příloha 4 Lokalizace center využívajících model INCA 

 

Obrázek 1. Mapa zemí využívajících Model INCA [29] 
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Příloha 5 Srážko-odtokové modely 

Model SACRAMENTO (SAC - SMA) 

Jedná se o součást knihovny modelovacích technik předpovědního systému 

AQUALOG. Je používán k operativní předpovědi na ČHMÚ v povodí Labe a Vltavy.  Tento 

systém je založen na základě charakteristik půdní vlhkosti. Schéma modelu je možno vidět na 

Obrázku 1.  

 

Obrázek 1. Schéma srážko-odtokového modelu SAC – SMA [6] 

Povodí je rozděleno na několik zón, propojených do systému nádrží. Hlavní 

komponenty tohoto modelu jsou:  

- evapotranspirace, 

- (kapilárně) vázaná voda, 

- volná voda, 

- povrchový odtok, 

- horizontální odtok 

- vertikální odtok.  

Celý systém zpracování je navázán na řadu programových prostředků počínající 

napojením na systému automatického sběru dat, pokračujícím jejich databázovým 

zpracováním až po varovné systémy protipovodňové ochrany [36].  



2 

 

Model HYDROG 

Tento srážko-odtokový distributivní model je součástí komplexnějšího předpovědního 

systému HYDROG – S. Slouží k simulaci povodňových situací v povodí, vydávání 

operativních předpovědí průtoků v říční síti povodí a operativnímu řízení vodohospodářských 

děl. Vstupními daty modelu jsou údaje o průtocích, řízených odtocích z vodních nádrží 

a srážkách, v zimě pak i údaje o teplotě a výšce sněhové pokrývky.  

Model používá schematizaci povodí popsaným pomocí grafu, schéma je možno vidět na 

Obrázku 2.  

 

Obrázek 2. Princip schematizace povodí modelem HYDROG [35] 

Plochy odpovídají jednotlivým dílčím povodím, z nichž je odtok realizován. 

Předpovědi průtoků v modelu obecně vycházejí z: 

- měřených srážek (v hodinovém kroku), 

- měřené teploty vzduch (v hodinovém kroku), 

- měrných průtoků (v hodinovém kroku), 

- měření sněhové pokrývky – výšky sněhu a vodní hodnoty (1 – 2x týdně, některé stanice 

denně), 

- předpovědi srážek (v 6hodinovém kroku), 

- předpovědi teplot (v 6 hodinovém kroku) [35]. 
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Srážko-odtokový model MIKE – SHE 

Tento poměrně propracovaný srážko-odtokový model s vazbou na GIS umožňuje 

řešení široké škály hydrologických úkolů. Schéma je možno vidět na Obrázku 3.  

 

Obrázek 3. Schéma modelu MIKE - SHE [28] 

Model se skládá z více komponent, počítající objem a distribuci vody v jednotlivých 

fázích odtokového procesu: Srážky dešťového či sněhového charakteru 

- evaporace (celkový výpar na území) a  intercepce (množství zadržené vody), 

- povrchový odtok z povodí,  

- odtok v korytě, 

- povrchový odtok v nenasycené zóně půdního profilu,  

- podzemní odtok [36]. 

Model MIKE 11  

Jedná se o komponentu modelu MIKE SHE, který je používán pro popis postupu vlny 

v korytě [36]. 
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Příloha 6 Stupně povodňové aktivity  

Česká republika 

Stav bdělosti nastává při nebezpečí vzniku povodně a zaniká pominutím příčin 

takového nebezpečí, je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji, 

zahajuje se činnost hlásné a hlídkové služby. 

Stav pohotovosti vyhlašuje povodňový orgán v případě, že nebezpečí přirozené 

povodně přeroste v povodeň, dále při překročení mezních hodnot sledovaných jevů. Je nutná 

aktivace povodňových orgánů a dalších účastníků ochrany před povodněmi, dále je třeba 

zajistit zabezpečovací práce a provádět opatření podle povodňového plánu.  

Stav ohrožení vyhlašuje povodňový orgán v případě nebezpečí vzniku škod většího 

rozsahu, nebo dojde k bezprostřednímu nebezpečí ohrožení životů a majetku v záplavovém 

území, vznikne kritická situace na vodním díle vedoucí k havárii, mimořádnému vypouštění 

nebo neřízenému odtoku z vodního díla. Kromě zabezpečovacích prací je třeba provést 

i záchranné práce [11].  

Obrázek 1 představuje mapu hydrologických profilů se stupni povodňové aktivity.  

 

Obrázek 1. Stupně povodňové aktivity v České republice [12] 
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Slovenská republika 

Stav bdělosti nastává při dosažení vodního stavu nebo průtoku určeného 

v povodňovém plánu a při stoupající tendenci hladiny vody na vodním toku, očekáváním 

zvýšeného odtoku z tajícího sněhu podle meteorologických předpovědí, při výskytu vnitřních 

vod, pokud je hladina přilehlých vodních toků vyšší než hladina vnitřních vod 

Stav pohotovosti se vyhlašuje při dosažení vodního stavu nebo průtoku určeného 

v povodňovém plánu a při stoupající tendenci hladiny vody na vodním toku; na začátku tání 

sněhu, pokud podle předpovědní povodňové služby je možno očekávat rychlé stoupání hladin 

vodních toků nebo při očekávaném chodu ledů, při výskytu vnitřních vod, pokud se 

intenzivním přečerpáváním vody dodrží maximální hladina vnitřních vod určená 

manipulačním řádem vodním stavby,  

Stav ohrožení se vyhlašuje při dosažení vodního stavu nebo průtoku určeného 

v povodňovém plánu; z koryta vodního toku a může způsobit škody, chodu ledů, výskytu 

vnitřních vod, při přívalových vodách způsobených extrémní srážkovou činností, zaplavení 

území pod vodním dílem, způsobeném poruchou nebo havárií zařízení vodního díla. [31] 

Stupně povodňové aktivity a barevné rozlišení je možno vidět na Obrázku 2.  

 

 

Obrázek 2. Stupně povodňové aktivity ve Slovenské republice [13] 
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Německy mluvící země 

Stupeň povodňové aktivity I - začíná vybřežováním vodních toků, je zahájeno hlášení. 

Stupeň povodňové aktivity II – dochází k zaplavování luk, lesních ploch v inundačních 

územích dále dojde k vybřežení ohrázovaných vodních toků až po patu hráze. Je nutno 

aktivovat kontrolní službu.  

Stupeň povodňové aktivity III – se vyznačuje zatopením jednotlivých pozemků, 

podmáčením poldrů, dosažení hladiny u hrází sahající do poloviny jejich výšky, činností 

strážní služby.  

Stupeň povodňové aktivity IV – jsou zaplaveny větší plochy, silnice a prostory 

v zastavěných územích, bezprostředně ohroženi lidé, zvířata, objekty a zařízení. K dalším 

faktorům patří ohrožení stability hrází vlivem působící vody a výška hladiny dosahující 

volného okraje, nebezpečí přelití. Je nutno započít zabezpečovací a záchranné práce [2].  

 Ukázku stupňů povodňové aktivity ve Spolkové republice Německo je možno vidět na 

Obrázku 3.  

 

Obrázek 3. Stupně povodňové aktivity v německy mluvících zemích - ukázka v SRN [2] 
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Polská republika 

Stupeň varování zavazuje ke zvýšené bdělosti, nastává při vodním stavu přibližně o 10 

cm nižším než je stav při rozlití koryta.  

Stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány s ohledem na stupeň obhospodařování 

území a znamená ohrožení povodní. Nastává při překročení vodního stavu, při kterém se voda 

rozlévá z koryta (většinou o několik cm). Obrázek 4 představuje tabulkové vyjádření stupňů 

povodňové aktivity, jejich barevné rozlišení a charakteristiky, bohužel v polském jazyce.  

 

Obrázek 4. Tabulkové rozdělení stupňů povodňové aktivity v Polské republice [15] 


