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Povodňové riziko 

Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných 

nepříznivých účinků na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. 

Zvládání povodňových rizik 

Zvládání povodňových rizik se soustředí na zmírnění možných nepříznivých účinků povodní na lidské 

zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, a pokud se to považuje za vhodné, 

na opatření nestavební povahy nebo na snížení pravděpodobnosti zaplavení. 

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik je podkladem pro vymezení oblastí s významnými 

povodňovými riziky. Pro tato území se zpracují nebo aktualizují mapy povodňového nebezpečí, mapy 

povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik. 

Mapy povodňového nebezpečí vymezují území, která by mohla být zaplavena podle různých 

povodňových scénářů a s využitím stanovených záplavových území. Na mapách povodňových rizik se 

vyznačí potenciální nepříznivé následky povodní podle těchto scénářů1. 

Plány pro zvládání povodňových rizik2 jsou součástí plánování v oblasti vod a zohledňují důležitá 

hlediska, jako jsou náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní, retenční schopnosti záplavových 

území, cíle ochrany vod podle § 23a odst. 1 VZ, hospodaření s půdou a s vodními zdroji, územní 

plánování, využití území, ochranu přírody, lodní dopravu a přístavní infrastrukturu. Plány pro zvládání 

povodňových rizik se zabývají všemi aspekty zvládání povodňových rizik, přičemž se soustřeďují  

na prevenci, ochranu, připravenost, včetně povodňových předpovědí a systémů včasného varování,  

a zohledňují charakteristiky konkrétního povodí nebo dílčího povodí. Plány pro zvládání povodňových 

rizik mohou zahrnovat rovněž podporu udržitelného využívání území, zlepšení schopnosti půdy 

zadržovat vodu a kontrolované zaplavení určitých oblastí v případě výskytu povodně. 
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