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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti a efektivnosti navrhovaných 

protipovodňových opatření v zájmové lokalitě toku Dyje od spodní nádrže Nové Mlýny po 

jez Pohansko. Hodnocení bylo provedeno metodou rizikové analýzy záplavových území a 

vícekriteriálního hodnocení. Analýza vycházela z hydraulického výpočtu s použitím 2D 

numerického modelu. 

Abstract 

Master´s thesis deals with the evaluation of the effectiveness and efficiency of the proposed 

flood protection measures in the affected area between the low Nové Mlýny reservoir and 

Pohansko weir at the Dyje river. The evaluation was done using the multicriteria decision 

analysis. The analysis was based on hydraulic calculations using 2D hydrodynamic model. 
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1  ÚVOD 

Se stále rostoucím počtem obyvatel a osídlováním v blízkosti vodních toků dochází při 

povodních ke katastrofickým scénářům mající vliv na sociální stránku života jednotlivců, ale i 

velkých skupin či celých měst. Dochází k zaplavování obydlí, občanských nebo 

průmyslových budov, dopravní infrastruktury, omezování služeb, nutnosti evakuací 

dotčených lokalit, ztrátám na majetku a v některých případech i ztrátám na lidských životech 

(při povodni v České republice na Moravě v roce 1997 byl počet obětí na padesát). 

Povodní se podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik [47] rozumí dočasné zaplavení území, které obvykle není vodou 

zaplaveno. Tento pojem zahrnuje povodně způsobené řekami, horskými bystřinami, 

občasnými vodními toky ve Středomoří a záplavy z moří v pobřežních oblastech a nemusí 

zahrnovat povodně způsobené kanalizačními systémy. A právě tato směrnice nám stanovuje 

rámec pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na 

lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí 

s povodněmi v evropském společenství. Povodňovým rizikem se zde rozumí kombinace 

pravděpodobnosti výskytu povodně a možných nepříznivých účinků. Z důvodu, že povodně 

mohou být způsobeny různými jevy a škody způsobené povodněmi se rovněž mohou lišit 

v různých zemích a regionech evropského společenství, proto by měly být cíle týkající se 

zvládání povodňových rizik určeny samostatnými členskými státy a měly by vycházet 

z místních a regionálních podmínek. Členské státy by měly zajistit, aby tyto plány byly 

dokončeny a zveřejněny do 22. prosince 2015. 

Z důvodu snižování povodňových rizik proto dochází k navrhování a budování 

protipovodňových opatření různých forem, která mají za úkol snižovat možná poškození a 

škody. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat jejich efektivnost, protože každé takové opatření 

si žádá určité investice, které je nutné k tomuto vynaložit. Kromě tohoto ekonomického 

hlediska je ale také nutné mít na zřeteli i další. Jedná se například o počty zasažených osob 

nesoucí s sebou možnou nutnost evakuace či hodnoty kulturního dědictví a možné 

nepříjemnosti vyplývající z potenciálních zdrojů znečištění za povodňových situací. 

Z výše zmíněného vyplývá, že efektivnost nelze posuzovat jen izolovaně z pohledu 

jediného kritéria, ale je nutné brát povodňové riziko jako celek, který se skládá z více částí. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na vícekriteriální hodnocení a využití metod rizikové 

analýzy záplavových území, což se jeví jako vhodný přístup k plnění požadavku směrnice 

[47] na vytvoření plánů pro zvládání povodňových rizik k datu 22. prosince 2015. Diplomová 

práce je rozšířením a pokračováním tématu bakalářské práce z roku 2011 „Zpracování map 

povodňového nebezpečí a rizika dle směrnice 2007/60/ES“ [33]. 
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2  CÍLE A PŘEDMĚT PRACÍ 

Cílem předkládané diplomové práce je hodnocení účinnosti a efektivnosti nově 

navrhovaných protipovodňových opatření v lokalitě Břeclavska v Jihomoravském kraji 

v úseku toku Dyje (a jejího odlehčovacího ramene) od hráze dolní nádrže Nové Mlýny v km 

42,071 (foto č. 1 přílohy č. 2) směrem na jih po proudu pod Břeclav k jezu Pohansko v km 

17,444. Zájmový úsek toku Dyje má v dané lokalitě (viz příloha č. 1) délku 24,627 km, 

k čemuž je nutno připočíst délku odlehčovacího ramene (foto č. 11 přílohy č. 2) protékající 

intravilánem obce Břeclav a pod ním v délce 4,856 km dle [13]. Hodnocení je provedeno 

vícekriteriální analýzou s využitím metod rizikové analýzy záplavových území, což znamená, 

že toto hodnocení umožňuje pracovat s více kritérii dohromady – a to i takovými, která je 

problematické vyjádřit v peněžních jednotkách (počet zasažených obyvatel, dotčené kulturní 

památky či dotčené zdroje možného znečištění).  Pro tyto záplavová území bude dále 

proveden: 

• výpočet škod vztažených na jednotku plochy zaplaveného území, 

• odhad počtu dotčených osob, 

• identifikace potenciálních zdrojů havarijního znečištění vody v případě zaplavení, 

• vymezení citlivých objektů (památkově chráněné významné objekty), 

• vyhodnocení jednotlivých funkčních ploch územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

z hlediska povodňového rizika. 

Součástí práce je také hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodňových opatření 

(PPO) a hydraulický výpočet řešený numerickým modelem proudění vody v záplavové 

oblasti, na základě kterého je posuzován vliv navrhovaných PPO na průtočné poměry 

v zájmové lokalitě, především pak v samotném intravilánu obce Břeclav, kde dochází během 

povodňových situací k největším škodám z celé řešené oblasti (viz příloha G.17). Veškeré 

výstupy jsou zhotoveny do podoby grafických příloh, které jsou přiloženy k této zprávě. 

Pro splnění požadovaných cílů této diplomové práce byly zajištěny podklady, jejichž výčet 

je popsán v následující kapitole č. 3. 
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3  PODKLADY PRO ŘEŠENÍ 

Kapitola uvádí seznam podkladů použitých při práci na této diplomové práci. Z důvodu 

lepší přehlednosti jsou zde podklady členěné do jednotlivých skupin podle typu. 

3.1 PODKLADY K ŘEŠENÉ LOKALIT Ě 

3.1.1 Mapové a projektové podklady 

[1] Český úřad zeměměřický a katastrální, Základní mapa ČR 1:10 000 rastrová, formát 

*.jpg, mapové listy č.: 11940588, 11960586, 11960588, 11960590, 11960592, 

11980584, 11980586, 11980588, 11980590, 11980592, 11980594, 12000582, 

12000584, 12000586, 12000588, 12000590, 12000592, 12000594, 12020582, 

12020584, 12020586, 12020588, 12020590, 12020592, 12040582, 12040584, 

12040586, 12040588, 12040590, 12060580, 12060582, 12060584, 12060586, 

12060588, 12060590, 12080578, 12080580, 12080582, 12080584, 12080586, 

12080588, 12100578, 12100580, 12100582, 12100584, 12100586, 12100588, 

12120576, 12120578, 12120580, 12120582, 12120584, 12120586, 12140578, 

12140580, 12140582, 12140584, 12160580, 12160582, 12160584. Praha, 2011. 

[2] Český úřad zeměměřický a katastrální, Základní mapa ČR 1:200 000, WMS mapová 

služba, <http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM200_PUB/WMService.aspx>. 

[3] Geoportál CENIA, Rastrová mapa ČR 1:250 000, mapová služba ArcGIS, 

<http://geoportal.gov.cz/arcgis/services>. 

[4] Příčné profily Dyje, formát *.G01. Záplavové území Dyje – aktualizace. Povodí 

Moravy, s.p., Brno, 2008 

[5] Příčné profily odlehčovací rameno Dyje, formát *.G01. Záplavové území Dyje – 

aktualizace. Povodí Moravy, s.p., Brno, 2008 

[6] Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Osa vodních toků, formát *.shp [cit. 10. 

srpna 2011]. Dostupné na WWW: <http://dibavod.cz/index.php?id=27>. 

[7] Krajský úřad Jihomoravského kraje, územní plán obce Břeclav, formát *.shp, Brno, 

2011. 

[8] Studie proveditelnosti přírodě blízkých PPO v povodí Dyje a Kyjovky, Pöyry 

Environment a.s., Brno, 2012. 

 

3.1.2 Výsledky hydraulických výpočtů 

[9] Posouzení vlivu PPO podle návrhu VRV a.s. Praha na odtokové poměry Dyje 

v Břeclavi, Povodí Moravy, s. p., Brno, 2011. (součástí zprávy byly také výsledky 
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hydraulických výpočtů ve formě rastrů hloubek řešeného území ve formátu ESRI 

GRID a hranice rozlivů ve formátu .*shp). 

[10] Studie proveditelnosti přírodě blízkých PPO v povodí Dyje a Kyjovky – 

Hydrotechnické výpočty Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických 

informací, Ing. Gimun 11/2012. 

 

3.1.3 Další podklady k řešené lokalitě 

[11] Evidenční list hlásného profilu č. 399 – stanice VD Nové Mlýny, ČHMÚ, Praha, 2011. 

[12] Evidenční list hlásného profilu č. 401 – stanice Ladná, ČHMÚ Praha, 2011. 

[13] Kilometráž toku Dyje, formát *.DGN, Povodí Moravy, s. p., Brno, 2011. 

[14] Kozubík, J. Místní šetření v zájmové lokalitě ze dne 23. března a 8. dubna 2011. 

[15] Kozubík, J. Místní šetření v zájmové lokalitě ze dne 17. září a 3. prosince 2012. 

[16] Krejčí, V. Voda v krajině jižní Moravy, Dýjsko-Svratecká soustava, [cit. 15. dubna 

2011]. Dostupné na WWW: <http://www.cbks.cz/Sbornik10a/KrejciViskot.pdf>. 

[17] Krejčí V. Poldr Soutok, [cit. 25. května 2011]. Dostupné na WWW: 

<http://www.march-thaya-

auen.at/fileadmin/user_upload/ramsar/Artikel/Fl%C3%BCsse_ohne_Grenzen/4_Krejci

_PoldrSoutok.pdf>. 

[18] Manipulační řád vodohospodářský uzel Bulhary, Povodí Moravy, s.p., Brno 2007 

[19] Manipulační řád vodohospodářský uzel Břeclav, Povodí Moravy, s.p., Brno 2009 

[20] Štěpánková, P., aj. Potenciální povodňové škody a rizika v povodí Moravy a Dyje – 

projekt CEframe, VÚV T.G.M. Brno, 2012. 

[21] Tůma, A. Využití údolní nivy k transformaci povodně v oblasti povodí Moravy a 

Dyje, [cit. 15. dubna 2011]. Dostupné na WWW: 

<http://www.ufz.de/data/1110_Bl2_07_Tuma5238.pdf>. 

 

3.2 OSTATNÍ PODKLADY 

[22] Broža, V., aj. Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Knihy 555, 256 s., Liberec, 2005. 

[23] Čamrová, L. Povodňové škody a nástroje k jejich snížení, Institut pro ekonomickou 

a ekologickou politiku (IEEP), Praha, 2006. 

[24] České stavební standardy (2010): Cenové ukazatele ve stavebnictví. 
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[25] Dráb, A., Říha, J. An approach to the implementation of European Directive 

2007/60/EC on flood risk management in the Czech Republic (2010), Natural Hazards 

and Earth System Science, 10 (9), pp. 1977-1987. 

<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

77957324716&partnerID=40&md5=6758f2527398ab79abf092abf92e8b8b>. 

[26] Dráb, A. Analýza povodňových rizik v procesu územního plánování s využitím GIS, 

Urbanismus a územní rozvoj – ročník IX, 2006. 

[27] Drbal, K., aj. Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, 

VÚV T. G. M. Brno, 2009. 

[28] Drbal, K., aj. Metodika stanovování povodňových rizik a škod v záplavovém území, 

VÚV T. G. M. Brno, 2008. 

[29] Horský, M., Metody hodnocení potenciálních povodňových škod a jejich aplikace 

pomocí prostředků GIS, Disertační práce, ČVÚT FaST Praha, 2008. 

[30] Jandora, J, Šulc, J. Hydraulika, modul 01, studijní opora, Brno, 2006. 

[31] Juránek, L a kol., Report about hydrological regime of the Morava and Dyje rivers, 

CEframe, ČHMÚ, pobočka Brno, 2011. 

[32] Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci 

hydromorfologického stavu vod, Šindlar, s.r.o., Horka nad Moravou, 2007. 

[33] Kozubík, J., Zpracování map povodňového nebezpečí a rizika dle směrnice 

2007/60/ES, Bakalářská práce, VUT FaST Brno, 2011. 

[34] Meyer, V., GIS-based Multicriteria Analysis as Decision Support in Flood Risk 

Management, FLOODsite project report, 2007. 

[35] Monhartová, P., 2D numerické modelování proudění vody v záplavovém území – 

lokalita Břeclav, Diplomová práce, VUT FaST Brno, 2012. 

[36] Plán oblasti povodí Dyje 2010 – 2015, část D – Ochrana před povodněmi a vodní 

režim krajiny, Povodí Moravy, s. p., Brno, 2009. 

[37] Podpora prevence před povodněmi II (program 129 120), Ministerstvo životního 

prostředí, Praha, 2006. 

[38] Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území. Práce a studie Ústavu vodních 

staveb FaST VUT Brno, Sešit 7, CERM, 286 s., ISBN 80–7204-404–4, Brno, 2005. 

[39] Říha, J., aj. Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR – Riziková analýza 

(Svratka, Svitava). VUT Brno, FaST, Ústav vodních staveb, 38 s., Brno, 2006. 

[40] Significant historical flood events in the Morava and Dyje rivers, CEframe, ČHMÚ, 

Brno, 2011. 
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[41] Slavíková, L., aj. Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích, Praha, 2007. 

[42] TUFLOW User Manual – uživatelský manuál dodávaný k instalaci programu SMS, 

AQUAVEO, Londýn, 2011. 

[43] TUFLOW Tutorial Model - vzorové příklady dodávané k instalaci programu SMS, 

AQUAVEO, Londýn, 2011. Dostupné na: <http://www.aquaveo.com/downloads>. 

[44] Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR, VÚV T. G. M. Brno, 2006. 

[45] Zimová, J. Protipovodňová opatření v povodí Moravy – příklad Olomouce, 

Urbanismus a územní rozvoj – ročník XI, 2008. 

  

3.3 LEGISLATIVNÍ PODKLADY 

[46] Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

[47] Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/600/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik. 

[48] Plán hlavních povodí ČR, Ministerstvo zemědělství, Praha, 23. 5. 2007. 

[49] Plán národní části mezinárodní oblasti povodí Dunaje, 2009. 

[50] Vyhláška 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 

záplavových území. 

[51] Usnesení vlády 382/2000 k Návrhu strategie ochrany před povodněmi pro území ČR. 

[52] Vyhláška 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod. 

 

3.4 VYHODNOCENÍ A PŘÍPRAVA PODKLAD Ů 

Pro splnění cílů této diplomové práce bylo nutné před samotným zpracováváním 

shromáždit podklady různých forem. Kromě odborných textů, metodiky či legislativních 

dokumentů se jednalo především o data potřebná pro výpočet a vyhodnocování 

multikriteriální analýzy. Tato shromážděná data se dají rozdělit do tří základních skupin: 

• podklady k modelu proudění, který vychází z již stávajícího numerického modelu [35], 

• podklady k nově navrhovaným protipovodňovým opatřením v zájmové lokalitě [8], 

• podklady z místního šetření v zájmovém území [14], [15]. 

Tato práce je provedena v návaznosti na bakalářskou práci autora [33], jejímž obsahem 

bylo vypracování povodňových map nebezpečí, ohrožení a rizika v zájmové lokalitě toku 

Dyje od hráze spodní nádrže Nové Mlýny po jez Pohansko pod Břeclaví podle metodiky [27], 
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dále na diplomovou práci Ing. Pavlíny Monhartové [35], jejímž obsahem bylo sestavení 

numerického modelu proudění vody v téže lokalitě toku Dyje a také v návaznosti na studii 

proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření [8], ve které jsou návrhy nových 

ochranných hrází a objektů, které by po vybudování zlepšily ochranu obce Břeclav během 

povodňových situací (podrobněji v samostatné kapitole č. 5). 

V následujících podkapitolách jsou jednotlivé podklady popsány podrobněji. 

  

3.4.1 Realizované hydraulické výpočty 

V zájmové lokalitě toku Dyje v úseku pod vodním dílem Nové Mlýny byly doposud 

vytvořeny dva hydraulické výpočty proudění vody.  První výpočet byl realizován jako 1,5D 

model proudění vody v rámci projektu, který posuzoval vliv protipovodňové ochrany 

na odtokové poměry Dyje [10]. Zhotovitelem bylo Povodí Moravy, s.p. 

Druhý hydraulický výpočet byl součástí zmíněné práce Ing. Monhartové [35], jejímž 

obsahem bylo vytvoření dvojrozměrného modelu proudění vody pro stávající stav v zájmové 

lokalitě. Z tohoto se v diplomové práci vycházelo při sestavování nového dvojrozměrného 

modelu v programu SMS – Tuflow, když stávající model byl doplněn a upravován do takové 

podoby, aby se co nejvíce podobal navrhovanému stavu po realizaci protipovodňových 

opatření, která vycházejí ze studie [8]. Všechny úpravy a zpracování nového modelu jsou 

podrobněji popsány v kapitole 6.4.  

 

3.4.2 Projektové podklady k nově navrženým protipovodňovým opatřením 

Tyto podklady byly převzaty od  společnosti Pöyry Environment a.s. se sídlem v Brně jako 

zhotovitele zakázky „Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření 

v povodí Dyje“ [8], jejímž cílem bylo sestavení podkladu pro nastavení ucelené koncepce 

přírodě blízkých protipovodňových opatření zahrnující jak technická, tak přírodě blízká 

opatření. Objednatelem zakázky bylo Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně. 

Seznámení a předání podkladů proběhlo v rámci několika konzultací v průběhu podzimu 

roku 2012 v sídle podniku na ulici Botanická v Brně. Těchto konzultací bylo více z toho 

důvodu, že studie ještě nebyla zcela dokončená v době zpracovávání této diplomové práce, 

takže jednotlivé podklady byly předávány průběžně dle aktuální fáze průběhu prací u 

zhotovitele. To s sebou samozřejmě neslo určité komplikace. Například jsem pracoval 

s výkresy, které už nebyly aktuální a obsahovaly určité změny oproti původním návrhům, co 

se týče přesného vedení nově navrhovaných ochranných hrází. A protože cílem práce je 

postihnout podobu reálného projektu, nebylo smysluplné nechávat původní situační 

uspořádání a došlo k přepracování dle aktuálních výkresů, které jsem dostal k dispozici. 
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Pokud se vyskytly nesrovnalosti, které jsem nedokázal z dostupných materiálů vyřešit, 

kontaktoval jsem osobně projektanty z Pöyry Environment a.s., kteří mi problém objasnili. 

Popis jednotlivých opatření a navržených objektů je podrobněji popsán v kapitole č.5. 

 

3.4.3 Místní šetření 

Místní šetření v zájmové lokalitě bylo autorem provedeno vícekrát. V rámci bakalářské 

práce [33] na jaře 2011 se jednalo o seznámení s intravilánem obce Břeclav a protékajícím 

tokem Dyje (km 20,700 – 23,900) společně s odlehčovacím ramenem (km 2,700 – 4,856), 

které proběhlo formou pochůzky. Následně proběhlo také seznámení s celou zájmovou oblastí 

od hráze dolní nádrže Nové Mlýny (km 42,071) až po jez Pohansko pod Břeclaví (km 

17,444), který je nápustným objektem poldru Soutok [17]. Pro účely diplomové práce 

proběhlo místní šetření v rámci odborné exkurze konané 17. září – 20. září 2012 v lokalitě 

jižní Moravy (pochůzky v kombinaci s autobusovou přepravou) a druhé místní šetření téhož 

roku proběhlo 3. prosince 2012 (navštívena vytipovaná místa s přejezdy mezi nimi 

mikrobusem) [15]. 

Během jednotlivých návštěv v zájmové lokalitě byla vyhotovena fotodokumentace, popř. 

nahrány krátké video-soubory pro lepší orientaci v krajině při procházení fotografií u 

monitoru počítače. Součástí této práce je příloha č. 2, ve které je část pořízených snímků 

přiložena. 

 

Obr. 3.1 Mapka zájmového území Břeclavska [3], podrobněji v příloze č. 1 
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4  POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

V kapitole č. 4 je stručný popis toku Dyje, popis zájmového území řešené lokality, objekty 

ovlivňující odtokové poměry a hydrologické údaje. 

 

4.1 STRUČNÝ POPIS TOKU DYJE A PŘILEHLÉHO ÚZEMÍ 

Řeka Dyje (v němčině psáno Thaya) vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje a kromě 

České republiky protéká také územím Rakouska. Dyje se vlévá do řeky Moravy jako 

pravostranný přítok jižním směrem od obce Lanžhot, kde obě tyto řeky tvoří státní hranici 

(česko – rakouskou a česko – slovenskou) a v místě soutoku dochází ke střetnutí tří státních 

hranic. Odtud tvoří samotná Morava  státní hranici rakousko – slovenskou po celém úseku až 

k obci Děvín před Bratislavou, kde se dále vlévá do Dunaje jako jeho levostranný přítok, 

který ústní posléze do Černého moře. 

Hydrologický režim v povodí Moravy je ovlivněn údolními nádržemi a rybníky, kterých je 

značné množství zejména v povodí Dyje. Nádrže obecně působí na vyrovnání hydrologického 

režimu a částečně snižují průběh povodní. V hydrologickém povodí řeky Dyje se nachází 20 

nádrží s celkovým objemem 526,8 mil. m3 [36]. 

 Obr. 4.1 Přehled zjištěného rozsahu záplav za hranicí rozlivu Q100 [36]  
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Zájmová oblast řešeného území se nachází na toku Dyje od hráze dolní nádrže vodního 

díla Nové Mlýny v km 42,071 po jez Pohansko situován jižně pod Břeclaví v km 17,444 

(staničení převzato z dokumentace záplavového území [13]). V lokalitě samotné obce Břeclav 

se nachází také odlehčovací rameno Dyje snižující průtoky v městské trati, jehož délka od 

odbočení z hlavního toku po navrácení zpět činí 4,845 km [13]. Situace širších vztahů je 

přiložena na konci tohoto dokumentu jako příloha č. 1. 

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p a celá oblast administrativně spadá pod obec 

s rozšířenou působností (ORP) Břeclav v Jihomoravském kraji. Na většině území je příčný 

profil koryta složený lichoběžník s upravenými hrázemi na obou březích (foto č. 2 a 5 přílohy 

č. 2). Výjimku tvoří pouze cca 1000 metrů v obci Břeclav – zde má koryto tvar obdélníka 

z důvodu vystavěných svislých nábřežních zdí (foto č. 10 přílohy č. 2) [14]. 

 

4.2 POPIS OBJEKTŮ NA TOKU 

Zde je výpis objektů v zájmové oblasti toku Dyje a jejího odlehčovacího ramene, které 

mohou ovlivnit odtokové poměry dle [33]. 

 

Řeka Dyje: 

• hráz dolní nádrže VD Nové Mlýny, km 42,071 (foto č. 1 přílohy č. 2); 

• limnigraf [11], km 41,919; 

• silniční most spojující Milovice a Zaječí, silnice č. 421, km 41,869; 

• mostek Bulhary, km 37,915; 

• pohyblivý jez Bulhary, km 35,892. Délka přelivné hrany 48 m. Součástí vodního díla je 

na pravém břehu MVE, rybí přechod a nápustný objekt poldru Lednice, na levém břehu 

je nápustný objekt poldru Přítluky (obr. 4.1 nebo foto č. 4 přílohy č. 2); 

• silniční most spojující Lednici s Podivínem, silnice č. 422, km 32,538; 

• pevný jez Lednice, km 31,680; 

• mostek z Lednice do Ladné, na jednom pilíři mostu umístěn limnigraf [12], km 28,502; 

• pevný jez Břeclav s rybím přechodem. Součástí vodního díla na levém břehu soukromá 

MVE, km 22,904 (foto č. 9 přílohy č. 2); 

• silniční most Břeclav, ulice Národních hrdinů, silnice č. 55, km 22,682; 

• pěší lávka Břeclav - bývalá železniční vlečka do cukrovaru, km 22,452; 

• silniční most Břeclav, ulice 17. listopadu, silnice č. 425, km 21,860; 
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• pěší lávka Břeclav, ulice Čechova, km 21,670; 

• železniční most Břeclav spojující Břeclav s Vídní, km 20,735; 

• vyústění z areálu ČOV Břeclav, km 20,290; 

• železniční most Břeclav spojující Břeclav s Lanžhotem, km 19,898; 

• nápustný objekt poldru Soutok – jez Pohansko, km 17,469. 

 

Odlehčovací rameno Dyje v Břeclavi: 

• mostek Břeclav Kančí obora, cesta k úpravně vody, km 3,680; 

• pohyblivý jez Poštorná, km 3,011 (foto č. 11 přílohy č. 2); 

• silniční most Břeclav – Poštorná, třída 1. Máje, silnice č. 55, km 2,707; 

• pěší lávka Břeclav – Poštorná, km 1,837; 

• železniční most Břeclav – Poštorná spojující Břeclav s obcí Valtice, km 0,800; 

• železniční most Břeclav – Poštorná spojující Břeclav s Vídní, km 0,655. 

 

 

Obr. 4.1 Pohyblivý jez Bulhary s rybím přechodem a MVE – Dyje km 35,892 [14] 

 

4.3 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 

V následujícím textu jsou stručně vypsány základní hydrologické údaje a přehled 

historických povodní. 
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4.3.1 Základní hydrologické údaje 

Limnigrafická stanice VD Nové Mlýny [11]. 

• Číslo hydrologického pořadí:  4-17-01-011. 

• Plocha povodí:    11878,0 km2. 

• Procento plochy povodí toku:  88%. 

Tab. 4.1 N- leté průtoky pro měrnou stanici VD Nové Mlýny [11] 

N-letost Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

m3/s 160 341 436 693 820 

 

Limnigrafická stanice Ladná [12]. 

• Číslo hydrologického pořadí:   4-17-01-045. 

• Plocha povodí:    12279,97 km2. 

• Procento plochy povodí toku:  91%. 

Tab. 4.2 N- leté průtoky pro měrnou stanici Ladná [12] 

N-letost Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

m3/s 160 341 436 693 820 

 

 

Obr. 4.2 Hydrogramy povodňových vln pro průtoky Q1, Q5, Q20, Q100 [40]  
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4.3.2 Významné povodně posledních 15 let 

Nejvýznamnější povodňové události  za posledních 15 let v povodí řeky Moravy proběhly 

v letech 1997, 2002 a 2006. 

Povodně z roku 1997 a 2002 byly zapříčiněny letními přívalovými srážkami v době letních 

prázdnin. Povodeň z roku 2006 (obr. 4.3), která proběhla na přelomu měsíce března a dubna 

byla zapříčiněna rychlým odtáváním sněhové pokrývky v povodí z důvodu náhlého oteplení 

v součinnosti s vydatnými srážkovými úhrny. Tato událost z roku 2006 byla popsána průtoky, 

jež do té doby v tomto území nebyly pozorovány. Na následujícím obrázku je grafické 

znázornění časového průběhu průtoků pod vodním dílem Nové Mlýny za této povodně. 

 

 

Obr. 4.3 Povodeň 2006 – časový průběh průtoků v lokalitě pod VDNM [9] 
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5  NAVRHOVANÁ PROTIPOVOD ŇOVÁ OPATŘENÍ 

Není předmětem veřejné verze práce. 
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5.1.1 Protipovodňové hráze 

Není předmětem veřejné verze práce 
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5.1.2 Bezpečnostní přelivy 

Není předmětem veřejné verze práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Omezovací objekt 

Není předmětem veřejné verze práce 
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6  2D NUMERICKÝ MODEL PROUD ĚNÍ VODY V ZÁJMOVÉ 
OBLASTI 

Cílem 2D numerického modelu bylo simulovat průchod povodně v zájmové oblasti a podle 

výsledného rozlivu prokázat ochranný účinek navržených protipovodňových opatření, popř. 

ukázat na místa, které nejsou dostatečně chráněna a u nichž je to žádoucí. 

 

6.1 POPIS MATEMATICKÉHO A NUMERICKÉHO MODELU 

Výpočtovým programem byl SMS – Tuflow pracující s metodou konečných diferencí, 

který umožňuje vytvořit spřažený 1D a 2D model (krom toho, že lze vytvářet i samostatné 1D 

nebo 2D modely). Pro základní seznámení s programem je k dispozici uživatelský manuál 

[42] a vzorové příklady s postupem řešení [43]. 

1D model je výhodnější pro koryta či sevřená údolí, protože se zde rychlost proudění dá 

nahradit jednou průřezovou rychlostí a výška hladiny v celém příčném profilu je stejná. 

Základními rovnicemi popisujícími toto proudění je rovnice spojitosti a pohybová rovnice, 

dále se využívá vztahů pro průtočnou plochu, průtok a sklon čáry energie. Tyto rovnice se řeší 

metodou konečných diferencí [30]. 

Rovnice spojitosti: 
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∂
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Průtočná plocha: 

 )(hfA = .         (6.3) 

Průtočné množství: 

AvQ .= .         (6.4) 

Sklon čáry energie: 
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V těchto vztazích je: A průtočná plocha [m2], t čas [s], Q průtok [m3/s], x vzdálenost 

ve směru osy x [m], g gravitační zrychlení [m/s2], Jd sklon dna [-], JE sklon čáry energie [-], 

h hloubka vody v profilu [m], v průřezová rychlost [m/s], C Cheezyho rychlostní součinitel 

[m0,5/s], R hydraulický poloměr [m].  

Počáteční podmínky vyjadřují známé zadané funkce Q0(x,y) a h0(x) ve výpočetních bodech 

sítě v čase t0 = 0: 

Q(x,t0) = Q0(x), 

h(x,t0) = h0(x). 

Okrajové podmínky vyjadřují průběhy funkcí v krajních bodech: 

Q(x0,t) = Q0´(t), 

h(xL,t) = hL´(t). 

Úkolem je najít neznámé funkce A, Q, v, h, a JE, které splňují počáteční i okrajové 

podmínky a vyhovují rovnicím (6.1) až (6.5). 

2D model je naopak výhodnější pro široké záplavové oblasti, kde hodnoty rychlostí 

a hloubek vody jsou velmi rozdílné. Nevýhodou je ale požadavek přesnějších a podrobnějších 

dat a samotný čas výpočtu. Základními rovnicemi popisující toto proudění je rovnice 

spojitosti a pohybové rovnice ve směru osy x a y doplněné o turbulentní model dle 

Smagorinského a model založený na konstantní turbulentní viskozitě. I v tomto případě se 

rovnice řeší metodou konečných diferencí [30]. 

Rovnice spojitosti: 
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Pohybová rovnice ve směru osy x: 
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Pohybová rovnice ve směru osy y: 
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V těchto vztazích je: H poloha hladiny [m], t čas [s], h hloubka vody v profilu [m], vx a vy 

složky vektoru rychlosti ve směru osy x a y [m/s], x a y vzdálenost ve směru od osy x a y [m], 

f Coriolisův parametr [-], T turbulentní smyková napětí [Pa], τ smyková napětí na dně [Pa]. 

Tato soustava rovnic se musí doplnit o rovnice turbulentního modelu (v programu Tuflow 

model dle Smagorinského a model založený na konstantní turbulentní viskozitě). 
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Počáteční podmínky vyjadřují známé průběhy funkcí vx0(x,y), vy0(x,y) a h0(x,y,t) ve všech 

bodech náhradní oblasti v čase t0 = 0: 

vx(x,y,t0) = vx0(x,y), 

vy(x,y,t0) = vy0(x,y), 

h(x,y,t0)=h0(x,y). 

Okrajové podmínky vyjadřují průběhy funkcí na hranicích náhradní oblasti Ω: 

na horní hranici Γ1: 

vx(x,y,t) = vx(t) / Γ1, 

vy(x,y,t) = vy(t) / Γ1, 

na dolní hranici Γ2: 

h(x,y,t) = h(t) / Γ2. 

Úkolem je najít neznámé funkce vy, vy a h, které splňují počáteční a okrajové podmínky 

a vyhovují rovnicím (6.6) až (6.8). 

 

6.2 KONCEPČNÍ MODEL 

Jako koncepční model je chápana schematizace řešeného problému v návaznosti na 

předem dané cíle s ohledem na matematický a numerický model použitý při výpočtu. Pro 

danou morfologii s širokými rozlivy je nejvhodnější použití 2D modelu vycházející 

z digitálního modelu terénu území celé oblasti, který poměrně dostatečně popisuje morfologii. 

Toto ale nemusí být pravda v samotné oblasti vodního toku ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je to, že převážná část koryta se nachází pod vodní hladinou a způsob, kterým je 

digitální model vytvářen, nedokáže tato místa moc dobře postihnout. Druhým důvodem je 

fakt, že geodeticky zaměřené příčné profily jsou podstatně přesnější, než kdyby byly 

odvozovány z digitálního modelu terénu. 

Při použití výpočtového programu SMS Tuflow [42] se proto s výhodou využívá spřažení 

2D modelu s 1D oblastí obsahující přesně zaměřené příčné profily toku. Rozhraní těchto dvou 

částí je situováno v tomto případě na koruně ochranných hrází kolem toku (viz obr. 6.1). 

Pro tuto práci vycházel model proudění v zájmové lokalitě (příloha č. 1) s navrhovanými 

opatřeními dle studie [8] z modelu pro stávající stav, který byl vytvořen v rámci diplomové 

práce [35]. Do tohoto modelu bylo nutné doplnit následující (viz příloha G.1): 

• navrhované ochranné hráze, popř. zvýšení kóty koruny u stávajících hrází, 

• navrhované bezpečnostní přelivy (obr. 6.2), 
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• navrhované propustky (obr. 6.3), 

• vodní tok Trkmanka (obr. 6.4). 

V dalším textu je ke každé části popsán princip zadávání do stávajícího modelu v prostředí 

SMS –Tuflow. 

 

 

Obr. 6.1 Základní schematizace řešené oblasti stávajícího modelu včetně zvětšení oblasti 1D 

modelu pro tuto práci o část toku Trkmanky [35] 

1D MODEL ČÁSTI 

TOKU TRKMANKY  



 23 

6.2.1 Navrhované ochranné hráze 

Tyto hráze byly do modelu doplněny jako lokální změny nadmořské výšky digitálního 

modelu terénu. Jednotlivé linie hrází dle studie byly vykresleny a upraveny na požadovaný 

formát *.shp (Esri shapefile) v prostředí ArcGIS (přílohy G.1 a G.4). Tento soubor byl do 

programu SMS – Tuflow načten jako mapový podklad a posléze se pomocí funkce Mapping 

převedl na vrstvu typu Tuflow - 2D Geometry Modification. 

 

Obrázek není předmětem veřejné verze práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Navrhované bezpečnostní přelivy 

Bezpečnostní přelivy slouží pro odlehčování velkých vod na toku Dyje při povodňových 

situacích do levobřežní inundace tak, aby nedocházelo ke svévolnému přelití hrází v místech, 

kde to není žádoucí. Tyto přelivy byly do modelu zahrnuty jako 1D objekt (atribut weir) na 

ose toku (vrstva typu 1D Networks) společně se snížením hráze na navrhovanou výšku (vrstva 

typu 2D Z Lines/polygons). Dále bylo nutné upravit okrajovou podmínku v místě snížení 

hráze (1D/2D BCs and Links) a také vytvořit propojení těchto vrstev mezi sebou (1D/2D 
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Connections). Na obr. 6.2 je možné vidět výřez z modelu v místě bezpečnostního přelivu. 

Tímto způsobem byly zadány následující objekty: SO 01.1 Bezpečnostní přeliv v L.B. hrázi 

Dyje do Přítlucké suché nádrže, SO 01.5 Bezpečnostní přeliv nad silnicí do Podivína přes 

L.B. hráz Trkmanky a SO 01.6 Bezpečnostní přeliv pod silnicí do Podivína v L.B. hrázi 

Trkmanky. Jednotlivé parametry těchto objektů jsou podrobněji popsány v kapitole 5.1.2. 

 

Obrázek není předmětem veřejné verze práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Navrhované propustky 

Mosty v programu SMS – Tuflow lze zadat pouze na osu toku. Jelikož se tyto objekty 

v řešené oblasti nacházejí v inundačním území (2D výpočtová oblast, kde není zadán tok 1D 

oblastí), byl použit postup pro vytvoření jednotlivých propustků (culverts) ve 2D oblasti podle 

vzorového příkladu č. 2 [43]. Principem tohoto řešení je, že se vytvoří osa v místě propustku 

(obr. 6.3), zvolí se typ objektu culvert a zadají se jednotlivé atributy. Poté je před propustkem 

vykreslena linie (vrstva typu Tuflow – BC s atributem Flow Source from 1D Model) přechodu 

z proudění ve 2D oblasti do 1D, za propustkem je tomu naopak – přechod z 1D do 2D. Třetím 
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prvkem nutným k vytvoření propustku ve 2D oblasti je spojení konců osy s okrajovými 

podmínkami na obou stranách. K tomu slouží vrstva typu 1D/2D Connection. Výřez 

z programu SMS – Tuflow nad jedním propustkem je na následujícím obr. 6.3. 

 

Obrázek není předmětem veřejné verze práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Vodní tok Trkmanka 

Ve stávajícím modelu bylo v rámci 1D oblasti řešeno pouze koryto Dyje v celém úseku a 

koryto odlehčovacího ramena v obci Břeclav. Pro reálnější popsání území v upravovaném 

modelu pro tuto diplomovou práci byla 1D oblast proudění rozšířena na tok Trkmanky 

v úseku 2000 metrů od soutoku s Dyjí (obr. 6.4). Současně s tímto bylo žádoucí přesunout 

okrajovou podmínku na horní konec vytvořené 1D oblasti (u stávajícího modelu byla tato 

podmínka zadána v místě soutoku Dyje a Trkmanky). 

Aby bylo možné vytvořit 1D oblast, bylo nutné učinit několik kroků. Prvním krokem bylo 

vypsání informací z příčných profilů, konkrétně nadmořské výšky bodů a jejich staničení od 

osy toku. Jelikož tyto příčné profily byly k dispozici pouze ve formátu PDF, přepsání do 

excelu probíhalo ručně. Druhým krokem bylo vypsání souřadnic bodů na průsečíku osy toku 

Trkmanky a linií příčných profilů. Ve výpočtové tabulce v excelu byly následně dopočítány 
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souřadnice všech bodů z příčných profilů na základě staničení a úhlu linie příčného řezu 

v mapě. Třetím krokem byl import bodů v místech příčných profilů o známých souřadnicích a 

nadmořské výšce do programu SMS-Tuflow, ze kterých bylo vymodelováno koryto pro 1D 

oblast. Nad každým profilem byly vytvořeny dvě linie (od osy k oběma břehům) jako 

specifická vrstva (1D/2D Connections) sloužící k propojení 1D a 2D modelu v programu 

SMS – Tuflow.  Dalším postupem bylo doplnění břehových linií (vrstva typu 1D/2D BCs and 

Links), ochranných hrází (2D Z Lines/polygons) a nakonec zakreslení linií pro vykreslení 

proudění vody nad 1D oblastí (1D Water Level Lines). 

 

6.3 POČÁTEČNÍ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Počáteční podmínkou je myšlena hladina vody na začátku výpočtu, tedy v t0 = 0. 

Okrajovými podmínkami je popsán stav na hranicích oblasti, tedy v nejnižším a nejvyšším 

příčném profilu daného výpočtového úseku. Na horním profilu (PF 149 v km 41,919 dle [4]) 

je zadávána závislost průtoku na čase, tzn. hydrogram teoretické návrhové povodně pro 

kulminační průtok Q100 (obr. 4.2). Na dolním profilu (PF 48 v km 17,529 dle [4]) je okrajovou 

podmínkou závislost výšky hladiny na průtocích, tzn. měrná křivka (obr. 6.5). 

 

 

Obr. 6.5 Dolní okrajová podmínka v posledním příčném profilu modelu (Dyje, km 17,529)  

 

6.4 VLIV NESTACIONARITY 

Jelikož se v zájmové lokalitě nacházejí průtočné inundace a suché nádrže, které mají 

retenční účinky, je nutné vycházet z nestacionárního neustáleného proudění vody, které 

dokáže zohlednit při výpočtu transformační účinky protipovodňových opatření. V těchto 
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případech se následně ve většině případů pracuje s maximálními hodnotami vypočtených 

veličin hloubek a rychlostí, což je i v případě této práce (přílohy G.2 a G.3). Stacionární 

výpočet tedy v tomto konkrétním případě nepřichází k úvahu. Pokud by byl přesto použit, 

jeho výsledky by neměly žádnou vypovídající hodnotu právě z důvodu, že by nepostihly 

retenční účinek poldrů a inundací. Pokud se tedy v jakékoliv řešené lokalitě nacházejí retenční 

prostory různého druhu, vždy je nutné přistoupit k nestacionárnímu výpočtu. 

 

Obrázek není předmětem veřejné verze práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ 

Výsledky řešení (obr. 6.6) vycházející z výpočtu numerického modelu jsou dva rastrové 

soubory, kde v každé buňce rastru je vypočítána hloubka vody (respektive rychlost proudění 

vody). Tyto rastrové soubory jsou publikovány jako dvě samostatné  grafické přílohy. První 

přílohou je mapa hloubek vody (příloha G.2) a druhou je mapa rychlostí (příloha G.3). Jelikož 

byl numerický model řešen ve formě nestacionárního neustáleného proudění vody, tyto 

grafické výstupy obsahují maxima z průběhu celého výpočtu, protože vlivem transformací 

z důvodu retenčních účinků v zájmové lokalitě nemusí být maximální hodnoty daných veličin 

pozorovány ve stejném časovém kroku. 

Diskuze výsledků je dále popsána v kapitole 8. 
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7  MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ 

V následující kapitole je popis použité metody multikriteriálního hodnocení, konkrétně 

využití metody PROMETHEE II pro čtyři hodnotící kritéria, která umožňuje vyhodnocení 

daného území z hlediska povodňového rizika. Jejím cílem je ohodnotit každý celek řešeného 

území (v tomto případě jednotlivé funkční plochy ÚPD) a následně určit pořadí ploch a 

vytvořit žebříček od nejohroženějších po nejméně ohrožené plochy v daném územním plánu. 

Toto vyhodnocení je řešeno v návaznosti na výsledky hydraulických výpočtů proudění vody 

v zájmové oblasti provedeného Povodím Moravy, s.p. [10]. Hydraulický výpočet, který je 

součástí této práce (viz předchozí kapitola), sice prokázal funkci navržených PPO, ale protože 

ve výpočtu byla uvažována jiná okrajová podmínka (hydrogram povodně se stejnou hodnotou 

kulminace, ale s podstatně menším objemem povodně, obr. 4.2), došlo k využití pouze 

suchého poldru Přítluky a voda se už nedostávala do nově navrhovaného levobřežního poldru, 

kterým by se voda převáděla severně nad obcí Břeclav (viz příloha G.1 a G.4). 

 

7.1 OBECNÝ POSTUP MULTIKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ 

Principem dané problematiky je nalézt metodu hodnocení, která umožní multikriteriální 

analýzu povodňových rizik vyjádřených v odlišných jednotkách (Kč, počet osob, počet 

objektů, počet zdrojů znečištění). 

Postup multikriteriální analýzy se obecně skládá z těchto následujících kroků [20]: 

• definice problému a vymezení hodnocených alternativ, 

• stanovení a kvantifikace hodnotících kritérií, 

• sestavení rozhodovacích matic a map, 

• přiřazení vah hodnotícím kritériím, 

• stanovení pravidel (metod) pro hodnocení, 

• vyhodnocení pořadí (priorit) a závěrečná doporučení. 

 

Definice problému a vymezení hodnocených alternativ – cílem práce bylo zhodnotit 

efektivnost navrhovaných PPO podle studie [8]. Výsledkem multikriteriálního hodnocení je 

pořadí vymezených variant na základě definovaných hodnotících kritérií, která jsou v tomto 

případě čtyři (tab. 7.1). 

Stanovení a kvantifikace hodnotících kritérií – bylo použito čtyř hodnotících kritérií. 

Jednalo se o škody (přílohy G.17 a G.18), dopady na osoby (přílohy G.11 a G.12), kulturní 

památky (přílohy G.13 a G.14) a možné zdroje znečištění (přílohy G.15 a G.16). 
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Přiřazení vah hodnotícím kritériím – váhy umožňují přiřadit jednotlivým hodnotícím 

kritériím různou důležitost. Váha vyjadřuje, nakolik jednotlivá kritéria ovlivní výsledek 

celkového hodnocení. K určení vah existuje celá řada známých metod, jejichž rozbor byl 

publikován např. v [27]. V této práci byla všem čtyřem hodnotícím kritériím přiřazena stejná 

váha, tj. 0,25.  

Stanovení pravidel (metod) pro hodnocení – výběr metody multikriteriálního hodnocení. 

V případě kvantitativního vyjádření rizik se bude v dalším textu předpokládat tzv. 

rozhodování za jistoty, tj. při stavu, kdy se veškeré hodnoty kritérií v rozhodovací matici 

realizují s pravděpodobností rovnou 1. V této práci multikriteriální hodnocení vychází 

z principu vyhodnocování variant na základě preferenční relace (použitá metoda 

PROMETHEE s kvantitativně vyjádřenými hodnotícími kritérii). 

 

7.2 POPIS HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

Abychom dosáhli uvedených cílů, je nutné stanovit hodnotící kritéria. V rámci tématu 

protipovodňové ochrany je to především kritérium ekonomické, sociální a environmentální. 

Jednotlivá kritéria jsou vyznačena v následující tab. 7.1 a jejich detailnější popis se nachází 

v podkapitolách uvedených níže.  

 

Tab. 7.1 Kritéria pro hodnocení povodňového rizika pro stávající stav v záplavových územích 
a pro návrhový stav po realizaci PPO 

i Vyjádření rizika RIi Jednotka 
Vyjádření odpovídající  
funkce Di(p) 

Jednotka 

1 

Průměrná roční škoda 
vztažená na jednotku 
plochy zaplaveného 
území 

RI1 [Kč/m2.rok] 
Škody na majetku vztažené 
na jednotku plochy 
zaplaveného území 

[Kč/m2] 

2 
Průměrný roční počet 
dotčených obyvatel 

RI2 [osob/rok] Počet dotčených obyvatel [poč. osob] 

3 
Průměrný roční počet 
dotčených kulturních a 
památkových objektů 

RI3 [objektů/rok] 
Počet dotčených kulturních a 
památkových objektů 

[poč. objektů] 

4 

Průměrný roční počet 
dotčených 
potenciálních zdrojů 
znečištění 

RI4 [zdrojů/rok] 

Počet potenciálních zdrojů 
havarijního znečištění vody v 
případě zaplavení během 
povodně 

[poč. zdrojů] 

 

Všechna hodnotící kritéria jsou vyjádřena ve formě průměrného ročního povodňového rizika, 

které je dáno vztahem: 

dppDRI
p

p

ii ∫=
2

1

)( ,        (7.1) 
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kde Di(p) označuje funkci kvantifikující potenciální škody, ke kterým může v případě 

zaplavení dojít. Způsob kvantifikace funkce Di(p) se liší v závislosti na hodnotícím kritériu, 

jak je uvedeno v tabulce 7.1. Veličina p značí pravděpodobnost dosažení nebo překročení 

příslušného N-letého kulminačního průtoku vyjádřenou vztahem: 

N
p

1≈ .         (7.2) 

 

7.2.1 Škody na majetku 

Princip výpočtu škod na majetku (viz přílohy G.17 a G.18) vychází z metodiky tvorby map 

povodňového nebezpečí a povodňových rizik [28].  

Přímé potenciální materiální povodňové škody se stanovují postupem založeným na 

aplikaci křivek poškození (KP). Konstrukce těchto KP vycházejí z detailního rozboru 

působení záplavy na jednotlivé kategorie objektů a dílčí části jejich konstrukcí. Každá KP je 

vyjádřena v určitém intervalu hodnot potenciálního poškození. Horní a dolní mez škody je 

použita z důvodu různých možností uplatnění poruch dílčích částí konstrukce na výsledné 

škodě. Skutečná škoda, vyjadřující náklady na uvedení stavby do původního 

provozuschopného stavu, se pohybuje uvnitř uvedeného intervalu. 

Pořizovací ceny jsou odvozeny z cenových ukazatelů ve stavebnictví, které jsou 

zpracovávány firmou ÚRS pro jednotlivé kategorie podle Jednotné klasifikace stavebních 

objektů (JKSO). Pro vyčíslení potenciálních povodňových škod metodou KP se využívá 

následující vztah: 

kkikik LCED =          (7.3) 

kde 

i index objektu v dané kategorii objektů, 

k index jednotlivých hodnocených kategorií (viz níže), 

E množství či velikost zasaženého objektu dle kategorie [ks], [m], [m2] nebo [m3], 

C jednotková cena měrné jednotky dle hodnocené kategorie [Kč/ks], [Kč/m], [Kč/m2] 

nebo [Kč/m3], 

L poškození pro jednotlivé kategorie vyjádřená v závislosti na zaplavení či hloubce 

zaplavení [%], 

D škoda na daném objektu a kategorii [Kč]. 

Základní princip výpočtu pro jednotlivé kategorie škod je obdobný, liší se v cenách 

používaných pro jednotlivé kategorie objektů a v měrných jednotkách (délkové jednotky [m], 
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jednotky obestavěného prostoru [m3], plošné jednotky [m2]). Jednotkové pořizovací ceny a 

škody pro většinu kategorií jsou uvedeny v tabulce 7.2. 

 

Tab. 7.2 Jednotkové pořizovací ceny a jednotkové škody pro jednotlivé kategorie objektů v 
záplavovém území [28] 

 Škoda 

Kategorie 
Pořizovací 

cena min max 

Stavební objekty     

průměrná cena (Kč/m3) 5 128    

průměrná cena podlaží (Kč/m2) 15 384 
"dle ztrátové funkce“ 

obr. 7.1 

Komunikace       
silnice (Kč/m2) 3 173 65 131 
železnice (Kč/m) 8 057 467 731 
Mosty (Kč/m2)       
silniční - pod mostovku 58 019 580 812 
           - po mostovku   5 802 11 604 
           - nad mostovku   11 604 23 208 
železniční - pod mostovku 73 306 733 1 026 
           - po mostovku   7 331 14 661 
           - nad mostovku   14 661 29 322 
lávky - pod mostovku 44 589 446 624 

           - po mostovku   4 459 8 918 

           - nad mostovku   8 918 17 836 
Inženýrské sítě (Kč/m)       

elektřina 3 841 13 38 
voda 9 683 34 38 
kanalizace 12 831 64 67 
plyn 9 683 19 24 
telekomunikace 1 598 12 37 

celkem   142 203 
Zemědělství (Kč/ha)       
průměrná cena pěstování plodin 22 000 4 500 17 800 
Průmysl       
jednotková cena (Kč/m2) objektu 23 235 2 324 3 485 
Vybavenost objektů (Kč/m2)   1 239 2 359 
Sportovní plochy (Kč/m2) 5 426 201 308 

 

Škody na objektech Dk se sčítají pro jednotlivé kategorie dle vztahu: 
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ik
i

k DD Σ=          (7.4) 

Celková škoda D v hodnoceném území se sčítá přes jednotlivé kategorie škod (aktivit) pro 

dané QN, tedy scénář nebezpečí. 

k
k

N DD Σ=          (7.5) 

Výběr objektů (aktivit) pro stanovení potenciálních škod se provádí pomocí průniku 

vybraných vrstev modelu ZABAGED (Základní báze geografických dat České republiky) 

a rozlivů pro jednotlivé doby opakování QN. Stanovení škod na stavebních objektech a 

mostech vychází z informací o úrovni jejich zaplavení. 

U stavebních objektů závisí poškození a související škoda na hloubce zaplavení (tab. 7.3), 

nenulové poškození při nulové hloubce vyjadřuje škodu na podsklepených částech budov 

(obr. 7.1). 

 

Tab. 7.3 Procentuální vyjádření minimálního a maximálního poškození (L) na budovách v 
závislosti na hloubce zaplavení [29] 

Hloubka zaplavení [m] Poškození 
[%] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lmin 2,23 6,69 9,93 12,69 17,15 20,38 23,15 27,61 30,84 33,61 38,07 

Lmax 3,55 10,64 16,50 21,89 28,98 34,84 40,23 47,32 53,18 58,57 65,66 
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Obr. 7.1 Křivka poškození vyjadřující minimální a maximální míru poškození budov v 

závislosti na hloubce zaplavení [29]. Křivka vyjadřuje z důvodu zjednodušení výpočtu 

poškození vztažené na cenu m2 jednoho podlaží, tedy zaplavením dalších podlaží se 

jednotková cena nenavyšuje, jen se zvyšuje procentuální poškození, tak jak je objekt postupně 

zaplavován. 
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Jednotková cena pro budovy je odvozena jako vážený průměr z cenových ukazatelů ve 

stavebnictví [24]. Pro výpočet škod je uvažována univerzální výška jednoho podlaží 3 m, 

proto je možné převést výslednou pořizovací cenu na jednotku plochy. 

Ke škodám na vybavení budov pro bydlení a občanskou vybavenost dochází až od určité 

úrovně zaplavení užívaných podlaží, proto jsou do odhadu škod zahrnuty pouze budovy s 

minimální hloubkou zaplavení (hmin) 0,5 m a vyšší. Jednotková škoda na vybavení budov pro 

bydlení a občanskou vybavenost vztažený na jednotku půdorysné plochy budovy vychází ze 

statistik ČSÚ, který zveřejňuje informace o bytech a jejich vybavení základními předměty 

dlouhodobého užívání za předchozí rok. 

Pozemní komunikace jsou  při stanovování potenciálních škod rozlišovány na silniční 

komunikace a železnice. Ceny pro odvození škod na pozemních komunikacích vycházejí z 

ceníků JKSO [24]. Škody na silniční a dálniční síti jsou vyjadřovány pomocí jednotkové 

škody vztažené k celkové zaplavené ploše všech komunikací. 

Škody na mostech jsou vztaženy na plochu mostovky, přičemž se rozlišuje úroveň 

zaplavení mostu. Pod mostovku - malá poškození, po úroveň mostovky - hrozí již poškození 

statiky mostu, nad mostovku - rozsáhlá poškození, často nutnost kompletní obnovy. Tomu 

také odpovídá jednotková škoda použitá pro výpočet. Při výpočtu se také zohledňuje vliv 

podélného sklonu dna vodního toku charakterizujícího dynamický účinek proudící vody v 

místě mostu.  

Stanovení potenciálních škod na inženýrských sítích vychází z předpokladu, že jsou 

vedeny souběžně se všemi komunikacemi, a proto je délka inženýrských sítí odvozena od 

délky pozemních komunikací. Pokud existují podrobné informace o vedení sítí v zaplaveném 

území (např. plynofikace), zahrnuje výpočet pouze sítě vybudované.  

Jednotková škoda na rostlinné produkci je založena na průměrných cenách nákladů na 

pěstování základních plodin publikovaných Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky a 

na průměrné roční škodě odvozené z poměrného rozložení škod na jednotlivých plodinách v 

průběhu roku v závislosti na období příchodu povodně. 

Vzhledem k častým změnám pěstovaných plodin na obdělávaných plochách a k relativně 

malému podílu potenciálních škod u rostlinné produkce vzhledem k celkovým povodňovým 

škodám je pro rostlinnou výrobu používána průměrná jednotková cena a škoda vztažená na 1 

ha obhospodařované plochy. Jednotková cena je spočtena váženým průměrem přes plochy 

osevů nejvýznamnějších plodin dle statistiky osevů v roce 2011. 

Škody na živočišné výrobě jsou stanovovány stejným postupem, jakým se provádí 

hodnocení škod v průmyslu. 

Pro stanovení škody na sportovních plochách (venkovní hřiště pro různé druhy sportu) se 

vychází z průměrné pořizovací ceny jednotlivých typů povrchů a z jejich možného poškození. 

Pro výpočet se používá univerzální jednotková škoda. 
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Pro aplikaci této metodiky byl ve spolupráci VÚV T.G.M. s týmem pracovníků Ústavu 

vodních staveb (FaST VUT v Brně) vytvořen nástroj pro stanovení potenciálních 

povodňových škod v prostředí ArcGIS. Nástroj se skládá ze šesti modulů pro přípravu dat, 

výpočet potenciálních povodňových škod, statistické vyhodnocení výsledků a převedení 

vybraných charakteristik do tabulkového procesoru. Zdrojové kódy byly vytvořeny v 

programovacím jazyku Python 2.5. Nástroj umožňuje automatizovaný výpočet pro více 

povodňových scénářů.  Data vstupující do výpočtu vycházela ze Základní báze geografických 

dat České republiky (ZABAGED) a z hydrodynamických modelů [10]. 

 

 

Obr. 7.2 Ukázka bodové vrstvy *.shp souboru s počty obyvatel (příloha G.6) 

 

7.2.2 Dotčení obyvatelé 

Podkladem pro počet dotčených osob v zájmové lokalitě byl Registr sčítacích obvodů a 

budov, jehož správcem je Český statistický úřad (ČSÚ). Součástí tohoto registru je vrstva 

Budovy s číslem domovním [20], která obsahuje prostorovou lokalizaci budov s číslem 

domovním ve formě definičního bodu (viz příloha G.6), rozsah je pro celou Českou republiku 

a úplnost činí cca 98,4% z celkového evidovaného počtu. Tato vrstva obsahuje několik 
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desítek atributů, namátkou lze zmínit domovní číslo, ulice, katastrální území, způsob využití a 

další. Pro výpočet dotčených osob byl nejdůležitější atribut SUM_BYT (počet bytů 

v budově). Detailněji o této vrstvě na stránkách ČSÚ 

(http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/budovy_s_cislem). 

Počet bytů v budově ale nestačí, protože je potřeba mít k dispozici přímo počet osob, 

k čemuž lze využít geoportál CENIA a vrstvu CENIA_OBYV_BYT (počet obyvatel na 1 

byt), která obsahuje kartogram znázorňující průměrný počet obyvatel na jeden byt v obcích 

České republiky. Pro obec Břeclav je to hodnota 2,477 (například pro Prahu je to 2,068 a pro 

Brno 2,173). Detailněji o této vrstvě na webových stránkách Národního geoportálu CENIA 

(http://geoportal.gov.cz). K celkovému počtu osob na jednom adresním bodu se tedy došlo 

prostým vynásobením počtu bytů v daném místě a počtu obyvatel na jeden byt v atributové 

tabulce *.shp souboru (obr. 7.2). 

 

7.2.3 Kulturní objekty 

Památkové objekty patří mezi citlivé objekty, kterým je v rámci rizikové analýzy potřeba 

věnovat zvláštní pozornost a definovat (klasifikovat) riziko vyplývající z jejich ohrožení při 

povodních (např. pro řešenou lokalitu Zámek Pohansko, viz foto č. 12 přílohy č. 2). 

Části památkového fondu České republiky chráněné zákonem č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči v platném znění jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek 

České republiky (ÚSKP), vedeném ústředním pracovištěm NPÚ se sídlem v Praze. Do ÚSKP 

se zapisují kulturní památky s různým statutem památkové ochrany prohlášené Ministerstvem 

kultury ČR (podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb.). Mezi ně patří: 

• památky UNESCO, 

• národní kulturní památky (NKP), 

• kulturní památky, 

• památkově chráněná území, 

• památková ochranná pásma. 

Pro potřeby diplomové práce byla použita databáze památkových a kulturních objektů 

Jihomoravského kraje, která je spravována a aktualizována Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje, odborem informatiky. Databáze je součástí Geoportálu JMK, který je 

veřejně dostupný prostřednictvím internetové aplikace (http://up.kr-jihomoravsky.cz/) nebo 

jako standardní webová mapová služba (WMS) dle specifikace Open Geospatial Consortium 

(OGC). 
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Databáze obsahuje dva základní soubory dat, a to: 

• kulturní památky, 

• muzea a galerie. 

Databáze JMK vychází z Integrovaného informačního systému památkové péče NPÚ. Byla 

doplněna o další atributy (zejména o popis památky, stav objektu, atd.) a je pravidelně 

aktualizována (poslední aktualizace v roce 2010). 

 

7.2.4 Zdroje znečištění 

Průmyslové zdroje znečištění 

Informace o možných zdrojích průmyslového znečištění byly čerpány z Integrovaného 

registru znečištění životního prostředí (zřízený na základě zákona č.76/2002 Sb.) a z Registru 

průmyslových zdrojů znečištění – část nebezpečné látky (RPZZ). RPZZ je zaměřen na 

inventarizaci nakládání a emisí nebezpečných látek v průmyslové sféře do vodního prostředí 

(povrchových vod i kanalizačních systémů) a hodnocení plnění požadavků národních 

legislativních předpisů, především nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v novelizovaném znění 

23/2011 Sb. 

Čistírny odpadních vod 

Základním zdrojem dat o existujících čistírnách odpadních vod (ČOV) – možných zdrojích 

komunálního znečištění – byla databáze vytvořená v rámci projektu Identifikace 

antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí 

Moravy a Dyje (VaV/SP/2e7/73/08). V této databázi jsou evidovány pouze ČOV pro více jak 

2 000 ekvivalentních obyvatel (EO), což v projektovém území představuje pouze 20 obcí z 

celkem 73. 

Další lokalizace ČOV byla provedena pomocí databáze ZABAGED, jmenovitě využitím 

vrstvy 1.27 Areál účelové zástavby a jejího atributu KC_TYPZASTAVBY (typ účelové 

zástavby). Další informace (např. typ ČOV) nejsou v databázi evidovány. 

Potenciální zdroje znečištění i kulturní památky pro danou lokalitu Břeclavska byly 

zpracovány v rámci projektu CEframe [20], v této diplomové práci byl převzat podklad ve 

formě *.shp souboru bodové vrstvy (viz příloha G.5), který pro jednotlivé body obsahoval 

atributy o zdrojích znečištění (popř. kulturních památkách). 

 

7.3 METODA PROMETHEE II 

Cílem hodnocení je stanovit pořadí jednotlivých funkčních ploch převzatých z územně 

plánovací dokumentace (ÚPD) z hlediska stupně povodňového rizika. Z takto seřazených 
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dílčích ploch lze například odvozovat právě priority při projektování protipovodňových 

opatření v daném území. 

Hodnocení je založeno na kvantitativně vyjádřených kritériích uvedených v tabulce 7.1, 

která byla vyčíslena v souladu s postupy dokumentovanými v kapitole 7.2 a vztahy (7.1), 

(7.2). Při řešení byly zohledněny povodňové scénáře Q5, Q20, Q100, Q500. Všem hodnotícím 

kritériím byla následně přiřazena stejná váha (v tomto případě pro čtyři kritéria tedy 

¼ = 0,25), z čehož vyplývá, že pro všechna kritéria byla uvažována stejná důležitost. 

 

7.3.1 Obecný postup metody 

Princip metody PROMETHEE II [34] vychází z předpokladu, že potřebujeme porovnat 

m alternativ (variant) Ai (i = 1...m), přičemž každá alternativa je hodnocena na základě 

n kritérií Cj (j = 1...n). 

Základem metody PROMETHEE je párové porovnání variant Ai postupně z hlediska všech 

kritérií Cj. Nechť gj(Au) a gj(Av) jsou hodnotící parametry vyčíslené ve vybraných dvou 

variantách Au a Av (u,v ∈ {1,…,m}) pro kritéria Cj (j ∈ {1,…,n}). Preference varianty Au oproti 

Av na základě kritérií Cj je vyjádřena tzv. preferenční funkcí Πj(sj(Au,Av)), kde 

)()(),( vjujvuj AgAgAAs −= .      (7.6) 

Preferenční funkce Πj (Au, Av) může nabývat hodnot z intervalu <0, 1>, kde hodnota 0 

vyjadřuje indiferentnost variant Au a Av. Naproti tomu hodnota 1 znamená, že varianta Au je 

jednoznačně výhodnější před variantou Av. Příklad dvou preferenčních funkcí je uveden na 

obrázku 7.3. 

 

 

Obr. 7.3 Příklad preferenčních funkcí metody PROMETHEE, zde používána plná čára 
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Preferenční funkce vyznačená v obrázku 7.3 plnou čarou nabývá pouze hodnot 0, 1. Tato 

funkce tedy rozlišuje pouze dva vzájemné možné vztahy mezi variantami Au a Av, tj. 

indiferentnost (hodnota 0) nebo absolutní přednost varianty Au před Av (hodnota 1). Naproti 

tomu preferenční funkce vyznačená čárkovanou čarou umožňuje definovat interval mezi 

hodnotami dqi a dpi, kde není „ostrá“ hranice mezi indiferentností a absolutní předností 

varianty Au. 

Pokud byly pro všechny možné dvojice variant Ai vyčísleny dílčí preference jednotlivých 

kritérií Cj , pak je možné stanovit tzv. celkovou preferenci ze vztahu: 

∑ Π=Π
j

vujjvu AAwAA ),(),(tot ,      (7.7) 

kde wj značí váhy, kterými je možné ovlivnit důležitost jednotlivých kritérií a pro které 

platí Σjwj = 1. K získání výsledného pořadí hodnocených variant Ai je třeba ještě vyčíslit tzv. 

pozitivní a negativní toky. Pozitivní tok Φ+ pro jednotlivé varianty Ai se vypočte jako: 

∑
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m

u
uitoti AA

m
A
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1
)( .       (7.8) 

Pozitivní tok Φ+ vyjadřuje, nakolik varianta Au převládá nad všemi ostatními hodnocenými 

variantami. Přičemž platí, že čím větší hodnota Φ+, tím větší nadřazenost varianty Au nad 

ostatními. 

Negativní tok Φ- vyjadřuje nakolik všechny hodnocené varianty převládají nad variantou 

Au : 
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1

1
)( .       (7.9) 

Pro výsledné srovnání všech posuzovaných variant lze použít dvě základní metody 

označované jako PROMETHEE I a II. První z nich vychází z postupného srovnávání 

pozitivních a negativních toků pro jednotlivé dvojice variant Au a Av dle těchto pravidel: 

• Když Φ+(Au) > Φ+(Av) a Φ-(Au) < Φ-(Av), pak Au má přednost před Av. 

• Když Φ+(Au) < Φ+(Av) a Φ-(Au) > Φ-(Av), pak Av má přednost před Au. 

• Když Φ+(Au) = Φ+(Av) a Φ-(Au) = Φ-(Av), pak Au a Av jsou indiferentní. 

• V ostatních případech, např. když [Φ+(Au) > Φ+(Av) a Φ-(Au) > Φ-(Av)] nebo [Φ+(Au) < 

Φ+(Av) a Φ-(Au) < Φ-(Av)], pak Au a Av jsou nesrovnatelné. 

 

Jak vyplývá z předchozích podmínek, výsledkem metody PROMETHEE I nemusí být ve 

všech případech kompletní pořadí posuzovaných variant. Je to dáno poslední uvedenou 

podmínkou, která vymezuje vzájemně nesrovnatelné varianty. Pokud vyžadujeme kompletní 
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pořadí hodnocených variant, pak je nutné použít metodu PROMETHEE II, která zavádí tzv. 

čistý tok (netflux): 

−+ Φ−Φ=ϕ .         (7.10) 

Varianty se pak řadí sestupně podle hodnoty čistého toku. Z důvodu zajištění kompletního 

pořadí dílčích ploch ÚPD (viz přílohy G.9 a G.10) byla pro hodnocení použita metoda 

PROMETHEE II. 

Výsledky uvedeného hodnocení jsou patrné z obrázku 7.4, na kterém jsou zachyceny 

stávající funkční plochy z ÚPD s barevným odlišením v závislosti na stanovené hodnotě 

čistého toku φ. Hodnota φ určuje pořadí příslušné funkční plochy, přičemž nejvyšší hodnoty 

čistého toku φ odpovídají oblastem s nejvyšším stupněm povodňového rizika vyjádřeným v 

souladu s tabulkou 7.1. 

 

 

Obr. 7.4 Čistý tok metody PROMETHEE II pro stávající stav v lokalitě Břeclav 

(příloha G.9) 



 40 

7.3.2 Postup řešení v prostředí GIS 

Výpočet čistého toku metody PROMETHEE v prostředí ArcGIS probíhal v několika 

krocích. Vycházelo se z ÚPD obce Břeclav [7], která měla podobu polygonového shp souboru 

s počtem něco přes 1000 řádků v atributové tabulce (každý řádek odpovídá jednomu 

polygonu). Do této tabulky byly importovány hodnoty jednotlivých kritérií (osoby, škody, 

kultura a znečištění) pro všechny čtyři N-letosti Q5, Q20, Q100 a Q500. Následně byly vytvořeny 

čtyři nové sloupce a pomocí příkazu Field Calculator byla do každého vložena syntaxe, která 

pro jednotlivé polygony dopočítala hodnotu průměrného ročního rizika. Tyto hodnoty byly 

z atributové tabulky převedeny do excelu podle vzorové šablony. Samotný výpočet metody 

PROMETHEE probíhal pomocí aplikace MCDA (Multicriteria Decision Aid) [20], jejímž 

výstupem je tabulka o dvou sloupcích – v prvním bylo označení funkční plochy ÚPD, ve 

druhém hodnota čistého toku. Tato tabulka byla následně vyexportována zpět do excelu, 

upravena pro import v ArcGIS a připojena do atributové tabulky, která byla zmíněna výše. 

Takto jsme dostali požadovanou hodnotu čistého toku metody PROMETHEE II do 

podoby, kdy mohlo dojít k vykreslení výsledků podle vlastních požadavků – ve vlastnostech 

vrstvy (obr. 7.5) byla na kartě Symbology zvolena položka Quantities – Graduated Colors. 

Pro tuto práci bylo pro přehlednost zvoleno 15 barevných odstínů, podle kterých lze ve 

finálním mapovém výstupu (přílohy G.9 a G.10) zřetelně rozpoznat pořadí jednotlivých 

funkčních ploch ÚPD z hlediska jejich rizikovosti při povodních.  

 

 

Obr. 7.5 Tabulka vlastností v ArcGIS, způsob vykreslení čistého toku 
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7.4 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

Výpočtem hodnoty ekonomické efektivnosti je zjišťováno, zda-li navržené protipovodňové 

opatření má své odůvodnění, tzn., že se v podstatě porovnává cena za realizaci ochranných 

opatření oproti hodnotě ochráněného majetku. Předmětem této práce ale není výpočet nákladů 

na PPO (a toho času není ani součástí studie [8], ze které se vychází). Proto je v této kapitole 

pouze dopočet hodnoty nákladů při poměrné ekonomické efektivnosti rovné 1 vycházející 

z metodiky ministerstva životního prostředí [37]. 

Pro stanovení ekonomické efektivnosti byla použita tato kritéria [37]: 

• poměrná ekonomická efektivnost investice PU [-], 

• absolutní ukazatel efektivnosti investice AU [mil. Kč], 

• doba návratnosti DN [roky]. 

Pro vyčíslení výše uvedených kritérií bylo třeba nejprve stanovit kapitalizované riziko RIs 

[mil. Kč], které  vychází ze vztahu pro výpočet tzv. „věčné renty“: 

DS

RI
RIs

1= ,         (7.11) 

kde RI1 je průměrné roční ekonomické povodňové riziko dle kapitoly 7.2, DS je roční 

diskontní sazba v desetinném tvaru (v rámci analýz byla uvažována hodnota DS = 0,03). 

Poměrná ekonomická efektivnost investice PU vyjadřuje poměr redukce současné hodnoty 

rizika vlivem realizace PPO a celkových nákladů na PPO: 

I

RIRI
PU ss )PPOrealizacipo()PPObez( −= ,    (7.12) 

kde RIs (bez PPO) [mil. Kč] je hodnota kapitalizovaného rizika před realizací PPO, RIs (po 

realizaci PPO) [mil. Kč] je hodnota kapitalizovaného rizika po realizaci PPO a I [mil. Kč] 

jsou celkové náklady na realizaci PPO. Ukazatel PU vyjadřuje poměrnou ekonomickou 

efektivnost opatření pomocí bezrozměrné veličiny, která udává, o kolik bude sníženo 

současné riziko jednou korunou investice. V případě, že PU nabývá hodnot větších než 1, jde 

z dlouhodobého hlediska o rentabilní investici a naopak. 

Absolutní ukazatel efektivnosti AU [mil. Kč] je dán vztahem: 

{ })PPOrealizacipo()PPObez( ss RIIRIAU +−=     (7.13) 

kde význam symbolů je identický jako v popisu ukazatele PU. Ukazatel AU vyjadřuje 

finanční efekt navrženého PPO z dlouhodobého hlediska ve finančních jednotkách. Kladné 

hodnoty ukazatele svědčí o ekonomické rentabilitě opatření, záporné hodnoty naopak svědčí o 

ekonomické nevýhodnosti realizace takového opatření. 

Doba návratnosti DN [roky] se stanoví dle vztahu: 
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)PPOrealizacipo()PPObez( 11 RIRI

I
DN

−
= ,    (7.14) 

kde I [mil. Kč] jsou celkové náklady na realizaci PPO, RI1(bez PPO) [mil. Kč] je průměrné 

roční ekonomické riziko před realizací PPO, RI1(po realizaci PPO) [mil. Kč] je průměrné 

roční ekonomické riziko po realizaci PPO. 

Pro zájmové území byl proveden výpočet ekonomické efektivnosti (tab. 7.4) podle vztahů 

7.11 až 7.14. K tomuto výpočtu bylo nutné dopočítat průměrné roční riziko pro stav před 

realizací PPO (tab. 7.2) a průměrné roční riziko pro stav po realizaci opatření PPO (tab. 7.3) 

na základě výsledků hydraulického výpočtu [10]. Závislost celkových škod před a po realizaci 

PPO v korunách na jednotlivých povodňových scénářích podle N-letosti je zobrazena na obr. 

7.6.  
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Obr. 7.6 Graf závislosti hodnoty škody na N-letosti 

 

Tab. 7.2 Výpočet rizika pro stav před realizací PPO 

N-letost pravděpodobnost škody (bez PPO) [Kč] RI [K č/rok]  

10000 0.0001 3 008 298 588 5 715 767 

500 0.002 3 008 298 588 17 012 621 

100 0.01 1 244 856 635 25 464 440 

20 0.05 28 365 340 2 746 256 

5 0.2 8 251 401 3 300 560 

1 1 0 0 

     RI (bez PPO) [Kč/rok]  54 239 644 
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Tab. 7.3 Výpočet rizika pro stav po realizaci PPO 

N-letost pravděpodobnost škody (s PPO) [Kč] RI [K č/rok]  

10000 0.0001 3 008 298 588 5 715 767 

500 0.002 3 008 298 588 12 033 194 

101 0.0099 1 244 856 635 24 958 759 

100 0.01 0 0 

20 0.05 0 0 

5 0.2 0 0 

1 1 0 0 

     RI (s PPO) [Kč/rok]  42 707 721 

 

Tab. 7.4 Výpočet ekonomické efektivnosti 

Kapitalizované riziko RIS (bez PPO) 1 807 988 123 Kč/rok 

  RIS (s PPO) 1 423 590 698 Kč/rok 

Poměrná efektivnost PU 1.0 - 

Investiční náklady I 385 000 000 Kč 

Absolutní efektivnost AU -373 468 077 Kč 

Doba návratnosti DN 33.4 roků 

 

 

8  DISKUZE VÝSLEDK Ů ŘEŠENÍ 

V předložené diplomové práci byla na základně zajištěných podkladů vyhodnocena 

efektivnost protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav v Jihomoravském kraji na řece Dyji, 

kde tyto protipovodňová opatření jsou toho času pouze ve fázi studie [8]. Pro hodnocení byla 

použita multikriteriální analýza metodou PROMETHEE II za předpokladů uvedených 

v předchozích kapitolách, jejímž výsledkem je tzv. čistý tok, který stanovuje žebříček 

funkčních ploch ÚPD od nejohroženějších po ty nejméně ohrožené. Pro názornost byly 

z těchto hodnot čistého toku vytvořeny grafické výstupy (příloha G.9) s barevnými škálami, 

kde každá barva značí určitý interval hodnoty čistého toku dle legendy. Z takto vytvořených 

barevných map je jasně patrné, kterým jednotlivým funkčním plochám ÚPD je potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost z hlediska povodňového rizika, což například znamená, které 

oblasti je nutné prioritně chránit a navrhnout zde ochranná opatření. 

V tomto případě jsou tedy protipovodňová opatření už navrhnutá a úkolem je posoudit, zda 

tato opatření zmenšují povodňového riziko a zda se jejich ochranné účinky zaměřují na ty 

nejohroženější funkční plochy ÚPD. K tomuto účelu byla metodou PROMETHEE II 

vypočítána taktéž hodnota čistého toku pro stav, který odpovídá danému území po realizaci 

protipovodňové ochrany obce Břeclav (příloha G.10). Z těchto dvou výstupů je poté patrný 

určitý rozdíl u jednotlivých funkčních ploch, co se týče jejich pořadí v žebříčku ohroženosti 
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dané plochy. Analýzou výstupů z metody PROMETHEE II lze konstatovat, že po provedení 

protipovodňové ochrany dle studie [8] bude intravilán obce Břeclav (příloha G.4) mnohem 

lépe chráněn než je tomu doposud při povodňových průtocích Q100. Nejohroženější celky, 

kterými jsou především funkční plochy v centru Břeclavi pro bydlení a občanskou 

vybavenost, už nebudou během povodně s průtokem Q100 zaplavovány. Taktéž bude ochráněn 

železniční koridor, jehož zaplavení není díky významnosti této tratě žádoucí. Na druhou 

stranu je z přílohy G.10 patrné, že místní část Poštorná, ležící na pravém břehu odlehčovacího 

ramena Dyje, nebude po realizaci PPO ochráněna. A to z toho důvodu, že v rámci studie [8] je 

řešena pouze ochrana Břeclavi na levém břehu Dyje, popř. levém břehu odlehčovacího 

ramene. Aby tato místní část byla dostatečně chráněna, bylo by nutné navýšit stávající hráz 

situovanou severněji nad touto lokalitou směrem k lužnímu lesu.   

Samotné multikriteriální hodnocení metodou PROMETHEE II je podle mého názoru 

vhodné pouze pro posuzování stávajícího stavu, kdy je potřeba vyhodnotit nejohroženější 

plochy, abychom určili priority protipovodňové ochrany. Pokud tuto metodu využijeme pro 

stav po realizaci protipovodňových opatření, uvidíme pouze pokles jednotlivých územních 

celků v žebříčku ohroženosti (dojde zde ke zmenšení hodnoty čistého toku), ale další 

informace nelze z takto vyhotovené grafické přílohy získat. Proto bylo v rámci této práce 

vytvořeno několik dalších příloh s hodnotami průměrného ročního rizika pro jednotlivá 

hodnotící kritéria – počet zasažených kulturních objektů (přílohy G.13 a G.14) a objektů 

možného znečištění (přílohy G.15 a G.16), počet dotčených osob (G.11 a G.12) a škody na 

jednotku plochy (přílohy G.17 a G.18), které podrobněji popisují lokalitu za stavu před 

realizací PPO a taktéž po realizaci PPO. Kromě příloh s průměrnými ročními riziky byly 

vytvořeny také dvě přílohy s absolutními počty zasažených osob při povodni Q100. Stav před 

realizací PPO (příloha G.7) a stav po realizaci PPO (příloha G.8). 

Druhou nevýhodou je fakt, že touto metodou dojdeme pouze k hodnotám čistého toku, 

který je nutný pro sestavení žebříčku a  tyto hodnoty samy o sobě nemají žádnou vypovídající 

hodnotu. Proto není možné porovnávat hodnoty čistého toku v jednotlivých územních celcích 

(v tomto případě jednotlivé polygony územního plánu) na vícero lokalitách mezi sebou. 

K tomuto je vhodnější využít přílohy G.11 až G.18 s průměrným ročním rizikem pro 

jednotlivá kritéria, což už jsou hodnoty porovnatelné. A dá se říci, že pro laickou veřejnost 

využívající takových map je tento způsob, kdy jsou jednotlivá kritéria na samostatných 

grafických přílohách, přehlednější a to především z toho důvodu, že každou skupinu zajímá 

jednotlivé hodnotící kritérium jiným způsobem. Taktéž při multikriteriálním hodnocení 

nemusí být na první pohled patrné, jak bylo během vyhodnocování postupováno, tzn., která 

kritéria byla zahrnuta do výpočtu, jaké váhy jednotlivým kritériím byly přiřazeny či jakou 

metodou bylo vůbec postupováno (v tomto případě je nutné dokládat průvodní zprávu). 
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Součástí práce bylo také vytvoření 2D modelu zahrnující nově navrhovaná protipovodňová 

opatření dle studie [8]. K tomuto úkolu bylo použito programu SMS – Tuflow, který 

umožňuje kromě 2D modelů také vytvářet spřažené jednorozměrné a dvojrozměrné modely 

proudění vody. Tohoto spřažení 1D a 2D bylo s výhodou využito i v tomto případě, kdy 

zájmové území bylo počítáno pomocí 2D modelu, ale samotné koryto toku Dyje (i jeho 

odlehčovací rameno a tok Trkmanky) bylo počítáno pomocí 1D modelu. Takto spřažený 

model lépe popisuje reálné podmínky v lokalitě, protože digitální model není schopen popsat 

koryto toku pod vodní hladinou s takovou přesností jakou je docíleno geodeticky zaměřenými 

profily. 

Samotný numerický model vycházel z již realizovaného výpočtu (pro stávající stav bez 

nově navrhovaných protipovodňových opatření dle [35]), který byl pro požadavky této práce 

modifikován (doplněny ochranné hráze, bezpečnostní přelivy, atd.), viz kapitola 6. Numerický 

výpočet si pro takto rozsáhlou oblast žádá velké nároky na hardwarové vybavení, což 

komplikuje následné vyhodnocování, protože strojový čas, který je potřeba pro spočítání 

hydrogramu povodně (obr. 4.2) v dané oblasti, je více jak dva týdny. Při pokusu provádět 

výpočet na notebooku bylo od tohoto upuštěno především z důvodu nedostatečného chlazení 

přenosného počítače, kde hrozilo poškození přístroje z důvodu vysoké teploty. Při této práci je 

důležitá nutnost průběžně kontrolovat spuštěný výpočet, protože docházelo 

k nepředvídatelným chybám, které nebylo možné identifikovat před spuštěním výpočtu, ale 

objevovaly se až po několika hodinách, popř. dnech, kdy výpočet běžel. Program SMS – 

Tuflow před spuštěním výpočtu dokáže sice nalézt různé nepřesnosti v modelu, ale bohužel 

ne všechny. Toto byla především komplikace v případech, kdy nebyl možný na několik dnů 

(např. víkend) uživatelský přístup k osobnímu počítači, na kterém výpočet proudění běžel. Při 

následném vyhodnocení chyby bylo například zjištěno, že k přerušení výpočtu došlo už v 

první hodině a dalších pár dnů tudíž bylo prodlevou než byla chyba opravena a výpočet znovu 

spuštěn. Toto bych viděl jako nevýhodu právě v takových případech, kdy není možné 

sledovat fyzicky po celou dobu průběh výpočtu. S tímto také souvisela změna licenční 

politiky programu SMS – Tuflow oproti minulým letům na ústavu vodních staveb, kdy nebylo 

možné s výhodou využít výpočtové servery, které je možné kontrolovat i na dálku pomocí 

tzv. vzdálené plochy. Tyto servery mají mimo vyššího výkonu oproti osobním počítačům také 

záložní zdroje elektřiny, které pomohou při nenadálém výpadku energie, k čemuž během 

výpočtu taky došlo, což znamenalo okamžité vypnutí počítače a tím také přerušení výpočtu. 

Další překážkou pro snadný výpočet byla nutnost hardwarového klíče zasunutého v USB 

konektoru daného počítače, bez něhož nelze výpočet spustit. Při počtu dvou kusů na ústavu 

nebylo možné v některých termínech na výpočtu pracovat vůbec. V prvních fázích byl taktéž 

využíván síťový licenční klíč, ale jakmile došlo k přerušení kontaktu se serverem nebo tento 

server byl z důvodu výpadku elektřiny na zlomek času vypnutý, opět docházelo k přerušení 

výpočtu a nutnosti opětovného restartu. 
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Spřažení 1D a 2D modelu do výpočtu s sebou nese již zmíněné výhody, ale v rámci 

programu SMS – Tuflow je nevýhodou velká náročnost na hardwarové vybavení a častá 

nestabilita výpočtu, kterou nelze odhadnout před samotným výpočtem pokud uživatel nemá 

dostatečné zkušenosti s tímto programem při řešení takto rozsáhlých území. K těmto 

nestabilitám dochází často v průběhu výpočtu, kdy model běží už několik hodin či dnů. 

Z tohoto důvodu je nutná průběžná kontrola nad výpočtem, která odhalí zastavený výpočet 

bez zbytečných časových prodlev.  

Výsledky hydraulického výpočtu jsou zobrazeny ve dvou grafických přílohách. První 

obsahuje mapu hloubek vody (příloha G.2), druhá obsahuje mapu rychlostí proudění vody 

(příloha G.3). Z těchto výsledků je patrné, že navrhované PPO jsou funkční, protože nedošlo 

k zatopení intravilánu obce Břeclav na levém břehu toku Dyje. Použitý hydrogram teoretické 

návrhové povodně dle [39] ve výpočtu má sice stejnou kulminaci jako hydrogram 

z hydraulického výpočtu Povodí Moravy, s.p [10], ale narozdíl od něj je jeho celkový objem 

podstatně menší, díky čemuž nedošlo k využití nově navrženého levobřežnímu poldru 

s obtokem povodňových vod severně kolem Břeclavi. Z tohoto důvodu bylo pro hodnocení 

efektivnosti PPO jako výsledku vícekriteriálního hodnocení použito výpočtu provedeného 

Povodím Moravy, s.p.  

 

 

9  ZÁVĚR 

V předložené diplomové práci bylo vyhodnocováno území toku Dyje pod vodním dílem 

Nové Mlýny, na kterém je z hlediska povodňového nebezpečí nejohroženější obcí Břeclav. 

Pro tuto lokalitu bylo zpracováno multikriteriální hodnocení s využitím metody 

PROMETHEE II, která umožňuje analýzu povodňových rizik vyjádřených v odlišných 

jednotkách. Aby vůbec mohlo dojít k vyhodnocování správných výsledků, bylo nutné před 

samotnou metodou hodnocení nashromáždit podklady různých typů a formátů. Jednalo se 

mimo jiné o podklady mapové, data ze statického úřadu, výsledky hydraulických výpočtů 

nebo projektové podklady k nově navrhovaným protipovodňovým opatření. Všechny tyto 

zdroje, jejich příprava a vyhodnocení jsou popsány v kapitole č. 3. 

Důvodem proč bylo zvoleno právě toto téma diplomové práce je aktuálnost s ohledem 

na evropskou směrnici 2007/60/ES [47], jejímž hlavním účelem je stanovit rámec pro 

vyhodnocování a zvládání povodňových rizik s cílem snížit nepříznivé účinky na lidské 

zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Díky zpracování 

předloženého tématu dochází k seznámení se s požadavky této směrnice, lepšímu porozumění 

úkolů a problémů, na které se může narazit v praxi při plnění požadavků této směrnice o 

vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. A jelikož je vyhodnocováno reálné území 

s použitím reálných dat, výstupy z diplomové práce mají pro oblast Břeclavska skutečnou 

vypovídající hodnotu, kterou lze využít například při návrhu budoucích protipovodňových 
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opatření nebo třeba pouze při preferenci dílčích částí různých opatření, k čemuž lze využít 

přehledné grafické přílohy této práce, na kterých je možné pozorovat nejohroženější plochy 

z územního plánu. Proto je také možné, aby se třeba občan bydlící v dané lokalitě při pohledu 

na tyto mapy přesvědčil, jak moc je jeho pozemek ohrožen z pohledu povodňového rizika. 

Osobním přínosem autora je prohloubení znalostí s ovládáním programového vybavení. 

Jednalo se především o program ArcGIS od společnosti Esri, v němž byla převážná část práce 

vypracovávána (základní práce s daty a jejich editace, dílčí výpočty rizik, vytváření 

grafických výstupů, atd.), ale také se jednalo o program SMS – Tuflow od společnosti 

Aquaveo, ve kterém byl počítán numerický model proudění vody v zájmové oblasti. Právě 

s druhým jmenovaným programem jsem před zpracováním diplomové práce neměl žádné 

zkušenosti, a proto kromě samotné práce s modelem bylo nutné nastudovat i samotný 

program SMS – Tuflow a jeho ovládání. Dalším nesporným přínosem je velká zkušenost se 

získáváním potřebných dat nutných pro práci z různých zdrojů, od institucí nebo od 

samotných zpracovatelů projektových dokumentací či jednotlivých projektantů. Vypracování 

diplomové práce pro mě bylo z odborného hlediska velkým přínosem. 

 

 

 

 

 

        -------------------------------------- 

            Bc. Jiří Kozubík 
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Příloha č. 1 
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Osa toku Dyje v zájmovém úseku



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 

FOTODOKUMENTACE 



 
FOTO č. 1 Hráz spodní nádrže VD Nové Mlýny – Dyje km 42,071 

 
FOTO č. 2 Pravobřežní hráz Dyje, foceno 600 m nad jezem Bulhary – Dyje km 36,492 



 
FOTO č. 3 Přelivná vtoková hrana poldru Lednice, v pozadí jez Bulhary – Dyje km 35,892 

 
FOTO č. 4 Jez Bulhary, v levé části nápustný objekt poldru Přítluky – Dyje km 35,892 



 
FOTO č. 5 Upravené koryto toku Dyje pod jezem Bulhary – km 35,892 

 
FOTO č. 6 Ohlodané kmeny stromů na břehu řeky Dyje bobrem – km 23,820 



 
FOTO č. 7 Koryto Trkmanky pod mostem silnice č. 422, 400 m před soutokem s Dyjí 

 
FOTO č. 8 Soutok Dyje s Trkmankou, foceno proti vodě – Dyje km 30,560 



 
FOTO č. 9 Bytová zástavba na pravém břehu Dyje v těsné blízkosti jezu Břeclav – km 22,904 

 
FOTO č. 10  – Bytová zástavba na LB Dyje v těsné blízkosti nábřežní zdi – km 21,860  



 
FOTO č. 11 Koryto odlehčovacího ramene Dyje, v pozadí jez Poštorná – km 3,011 

 
FOTO č. 12 Zámek Pohansko v blízkosti nápustného objektu poldru Soutok – km 17,444 



 
FOTO č. 13 Propustek pod železniční tratí Brno – Břeclav; 2,3 km severně od nádraží Břeclav 

 
FOTO č. 14 Železniční trať Břeclav – Kúty, foceno ze silnič. přejezdu Břeclavská, Kostice 

 


