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VYJÁD#ENÍ POVOD$OVÝCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z 
NEBEZPE"Í P#ÍVALOVÝCH SRÁŽEK V "R 

Karel Drbal 

Abstrakt: V souvislosti se sérií povod ových událostí zp!sobených letními p"ívalovými 
srážkami jsou hledány postupy vyjád"ení možných dopad! lokálních povodní. 
V p"ísp#vku jsou uvedeny principy postup! pro vymezení potencionáln# zasažených 
území v p"ípad# extrémních p"ívalových srážek. Postup je založen na identifikaci ploch 
rozhodujících z hlediska tvorby povrchového odtoku s nep"íznivými ú$inky pro 
zastav#né $ásti obcí. V rámci "ešení byla v pilotních oblastech testována vhodná 
kritéria výb#ru zastav#ných oblastí s významnými dopady povodní z p"ívalových 
srážek. Uvedený p"ístup souvisí s vývojem a aktualizací nástroj!, které p"ispívají k 
rozhodování v problematice p"edb#žného vyhodnocení povod ových rizik.  
 
Klí ová slova: povod ová rizika, p"ívalové srážky, vyhodnocení povod ových rizik 

1. Úvod 

Metodika p edb!žného vyhodnocení povod%ových rizik v #R byla ve VÚV TGM 
zpracována zejména v letech 2009 a 2010. Metodika reaguje na požadavky, které 
vyplývají ze Sm!rnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povod%ových rizik. 
Principy uplatn!né v metodice byly podrobn! konzultovány jak s úst edními 
vodoprávními ú ady, které jsou garanty pln!ní požadavk& sm!rnice, tak se správci 
povodí, jejichž budoucí "innost zejména v oblasti povod%ové prevence bude 
významn! ovlivn!na práv! výsledky p edb!žného vyhodnocení povod%ových rizik 
(PVPR). Od finální verze metodiky jednotného p edb!žného vyhodnocení 
povod%ových rizik se také o"ekává, že bude obsahovat postupy výb!ru lokalit, které 
jsou nejvíce vystaveny nebezpe"í povodní z p ívalových srážek.  
 
2. Návrh postupu vymezení lokalit ohrožených povodn%mi z p ívalových 

srážek pro dopln%ní metodiky p edb%žného vyhodnocení povod&ových 
rizik  

Návrh postupu navázal na principy a výsledky, které byly  ešeny a dosaženy 
v úkolu Identifikace ploch rozhodujících z hlediska tvorby povrchového odtoku 
s nep íznivými ú!inky pro zastav%né !ásti obcí. V této úloze byly na základ! 
navrženého metodického návodu (Drbal, a kol. 2009a) ur"eny tzv. kritické body (KB) 
prvního vstupu drah soust ed!ného odtoku do intravilán& obcí. Uvedený metodický 
návod poskytuje postupy pro vizualizaci stupn! potenciálních dopad& povod%ového 
nebezpe"í z p ívalových srážek. Tím, že v sou"asnosti existuje *.shp vrstva KB, bylo 
možné další práce zam! it na návrhy postup&, jejichž cílem je semikvantitativní 
vyjád ení míry rizik pro zastav!ná území obcí vyplývající z nebezpe"í povodní 
lokálního rozsahu. Jedná se o p ístup, který sm! uje jednak k vymezení kritických míst 
v rámci celé #R jako výchozího materiálu pro hledání vhodné strategie vedoucí ke 
zmírn!ní ohrožení opat eními nejen organiza"ního, ale také strukturálního charakteru. 
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Výstupy po ízené podle navrženého postupu se samoz ejm! promítnou do územn! 
plánovacích dokumentací, pozemkových úprav a plán& povodí. 

V rámci  ešení v roce 2009 bylo ur"eno více než 9 200 KB pro celé území #R. 
Následn! byly konány pokusy o výb!ry podle známých charakteristik, tj. ukazatele 
kritických podmínek (F) a velikosti p"ispívajících ploch (P)(Drbal, a kol. 2009a). 
Výb!ry pro interval po"tu cca 100 až 500 KB jsou uvedeny v tab.1.  

 

Tab. 1 Výb!ry KB podle hodnoty ukazatele kritických podmínek F  

F KB P [km2] 
37 526 3 784,932 
40 427 3 167,604 
45 305 2 347,785  
52 206 1 659,612  
59 101 851,252  

P ípad uvedený v tab. 1 na prvním  ádku dokumentuje obr. 1. #ervené body 
znázor%ují prostorové rozložení KB, které vyhov!ly podmínce výb!ru podle hodnoty 
ukazatele kritických podmínek F.  

 
Obr. 1 Výb!r kritických bod" (KB) pro hodnotu ukazatele kritických podmínek  

F = 37 

Na obr. 1 jsou znázorn!na také vybraná povodí, která byla v nedávné minulosti 
postižena povodn!mi z p ívalových srážek. V!tšinou se jednalo o události 
s katastrofálními a tragickými d&sledky.  
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2.1 Vyjád#ení kritických podmínek vzniku negativních projev" povodní 
z p#ívalových srážek v hydrologických celcích 

Sledovány dále byly p ístupy, jejichž cílem je nastavení míry nebezpe"nosti 
vyjád ených podmínek tak, aby bylo možné problém p ívalových povodní zahrnout 
lépe do procesu p edb!žného vyhodnocení povod%ových rizik a zachovat sledovanou 
úrove% objektivity. K dosažení uvedeného cíle a dodržení podmínek objektivity 
s využitím dostupných dat bylo t eba se v!novat dv!ma okruh&m problém&:   

a. Vývoj postup& posuzování „hustoty kritických podmínek v povodích“ ve 
vazb! na odtokové pom!ry v hydrologických celcích; 

b. Výb!r parametr& pro klasifikace kritických podmínek i ve vazb! na míru 
urbanizace hydrologického celku. 

Jedná se o dva hlavní axiomy, jejichž relevance byly v první fázi  ešení ov! ovány 
v podmínkách oblastí povodí Dyje, Moravy a Odry. S využitím podklad& i od #HMÚ 
(hodnoty QN v profilech vodom!rných stanic) byly pro statistická hodnocení 
p ipraveny datové soubory s hydrologickými údaji, které reprezentují p ispívající 
povodí vodom!rných stanic s plochami povodí do 150 km2.  

Na uvedených datech byly s využitím metody Least Trimmed Squares Robust 
Regression (LTS – regrese) navrženy t i základní robustní modely odhadu redukované 
hodnoty váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek pro hydrologické celky 
s dostupnými hodnotami QN. 

PaB !" ,          (1) 

 kde B – rozloha zastav!ných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha], 
  P – plocha povodí [km2], 

a – parametr modelu (0,536). 

Model (1) s p esností 87% dokládá p ímou úm!ru míry urbanizace území bytovými 
objekty v závislosti na velikosti povodí. Ov! it tento vztah bylo velmi d&ležité, protože 
základní princip metodiky identifikace KB je vázán na vymezení zastav!ných území 
v povodích, což je charakteristika objektivn! „spíše“ nezávislá na hydrologických 
podmínkách než na fyzicko-geografických.    

Druhým modelem (2) byla testována závislost hodnot specifických pr&tok& 
z povodí s p íslušnou dobou opakování generovaných z p ispívajících ploch, které 
náleží ke kritickým bod&m v rámci hydrologického celku, na vybraných vysv!tlujících 
veli"inách.  

BaqaParq !#!#!" 321 100100 ,       (2) 

kde q100r – redukovaná (pom!rem p ispívajících ploch KB a plochy povodí) 
hodnota specifických pr&tok& s dobou opakování 100 let [m3.s-1.km-2]. 
B – rozloha zastav!ných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha], 

  P – plocha povodí [km2], 
a –parametry modelu [-0.002;0.36;0.0037]. 
 

Modelem (2) je možno vysv!tlit 79% realizací náhodného jevu, kterým je ovlivn!ní 
odtokových pom!r& v záv!rových profilech hydrologických celk& do 150 km2 pouze 
ve vazb! na pom!r p ispívajících ploch KB k velikosti povodí.  
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T etím modelem (3) byly ov! ovány t!snosti vazeb mezi váženým pr&m!rem 
ukazatele kritických podmínek redukovaným pom!rem p ispívajících ploch KB a 
plochy povodí (FR) a redukovanou hodnotou specifického pr&tok& s dobou opakování 
100 let (q100r) a mírou urbanizace povodí (B), tj. sumární plochy obytných budov. 

BarqaFR !#!" 21 100 ,        (3) 

kde FR – redukovaná hodnota váženého pr&m!ru ukazatele kritických 
podmínek (bezrozm!rná veli"ina [-], 
q100r – redukovaná (pom!rem p ispívajících ploch KB a plochy povodí) 
hodnota specifických pr&tok& s dobou opakování 100 let [m3.s-1.km-2], 
B – rozloha zastav!ných ploch obytnými budovami (BUD016) [ha], 
a – parametry modelu [7.193;0.0644]. 

Vztahem (3) lze úsp!šn! vysv!tlit 73,5% realizací náhodného jevu.  

2.2 Odhad redukované hodnoty váženého pr"m!ru ukazatele kritických 
podmínek 

Robustní modely potvrdily relevantnost pracovních postup&, které jsou popisovány 
dále. Nicmén! nejistoty, které v sob! aproximace relací uvedenými modely (by( byly 
použity robustní metody) zahrnují, neoprav%ují použití model& (1 až 3) k analogické 
aplikaci na jiných datech, v jiných povodích. Jako další postup byl zvolen výpo"et 
redukovaných hodnot váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek a dalších 
vysv!tlujících veli"in postupem, který byl nalezen p i uvedených statistických 
šet eních.  

Výpo"tem tzv. redukovaných hodnot ukazatele kritických podmínek pro 
hydrologické celky v intervalu od 10 do 150 km2 byly p ipraveny datové soubory pro 
povodí "i skupiny povodí 2.  ádu. Dosažené výsledky relací hodnot redukovaného 
ukazatele kritických podmínek v závislosti na velikosti povodí (hydrologických celk&) 
ukazuje graf na obr. 2 pro p íslušnou skupinu povodí  eky Odry. 

 

 
Obr. 2 Redukované hodnoty ukazatele kritických podmínek FR v závislosti na 

velikosti povodí 
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P ímka "ervené barvy p edstavuje navrženou (testovací) limitní hranici (viz dále), 
pomocí které byl provád!n primární výb!r lokalit (povodí) s možnými nejni"iv!jšími 
dopady povodní z p ívalových srážek. Jedná se tedy o povodí vhodná k úvahám nad 
návrhy i strukturálních (nejnákladn!jších) opat ení.  

P íklad uvedený pro skupiny povodí 201 – 202 – 203 (oblast povodí Odry) je dále 
zobrazen na obr. 3. 

 
Obr. 3 Plochy povodí s kategoriemi FR 

Mapa na obr. 4 pak p edstavuje výsledný výb!r hydrologických celk& podle kritéria 
(4). Kritérium výb!ru ("ervená p ímka) v logaritmickém m! ítku, které je znázorn!no 
na obr. 2 lze vyjád it jednoduchým vztahem 

21 )ln()ln( aPaFR #!" ,        (4) 
kde FR – redukovaná hodnota váženého pr&m!ru ukazatele kritických 

podmínek (bezrozm!rná veli"ina), 
P – plocha povodí [km2], 
a –parametry p ímky [-0,809; 5,55]. 

Na již zmín!ném obr. 4 jsou šrafami zvýrazn!ny ty hydrologické celky, které 
redukovanou hodnotou váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek splnily 
kritérium (3.4). Rozlišení ve zvýrazn!ní pak vyjad uje rozdílnost hodnot FR. 
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Obr. 4 Výb!r lokalit podle testovacího kritéria (4) 

Výpo"et byl proveden pro celé území #R. Znamená to, že byly vypo"teny 
redukované hodnoty váženého pr&m!ru ukazatele kritických podmínek pro všechny 
lokality, kde byly vygenerovány KB. D&ležitým limitem jsou velikosti hydrologických 
celk&, ty se pohybují v intervalu 10 až 150 km2. 

3. Záv%ry a doporu!ení 

P edb!žné vyhodnocení povod%ových rizik je zcela zásadní vstupní aktivitou pro 
nový, kvalitativn! vyšší zp&sob zpracování celé problematiky ochrany p ed 
povodn!mi. Vysoká kvalita zpracování PVPR umožní soust edit  ešení plánu pro 
zvládání povod%ových rizik na skute"n! nejzávažn!jší p ípady ohrožení osob, majetku 
a území v rámci celé #R a následn! pak soust edit trvale nedosta"ující disponibilní 
prost edky na omezování nejv!tších rizik, zp&sobovaných povod%ovým nebezpe"ím. 
Z tohoto d&vodu je promyšlen! p ipravené zpracování PVPR p edpokladem správného 
vyty"ení cíl& v ochran! p ed povodn!mi i optimálního postupu  ešení této 
problematiky v novém plánovacím období 2015 až 2021 plán& povodí a plán& pro 
zvládání povod%ových rizik, a to jak v národních plánech, tak i v plánech díl"ích 
povodí. 

Klí"ovou otázkou bude nastavení kritéria (4) nebo volba jiného p ístupu výb!ru 
lokalit doporu"ených pro prioritní návrhy opat ení na ochranu p ed negativními 
dopady povodní z p ívalových srážek. 
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