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VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2018

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 66 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 150/2010 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpraco-
vání návrhu záplavového území správcem vodního
toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavo-
vého území a jeho dokumentace vodoprávním úřa-
dem.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se

a) záplavovou čárou rozumí průsečnice hladiny
vody se zemským povrchem nebo stavbou vod-
ního díla na ochranu před povodněmi při za-
plavení území povodní,

b) dobou opakování povodně 5, 20, 100 a 500 let
rozumí výskyt povodně, který je dosažen nebo
překročen průměrně jedenkrát za 5, 20, 100
a 500 let,

c) zaplaveným územím nejvyšší zaznamenané při-
rozené povodně rozumí území, které je vyme-
zeno záplavovou čárou odpovídající nejvyšší
historicky zaznamenané a zdokumentované
hladině vody při přirozené povodni,

d) inundačním územím rozumí území, které je za-
plavováno při průtocích přesahujících kapacitu
koryta vodního toku,

e) povodňovým ohrožením rozumí vyhodnoce-
ní intenzity povodně definované hloubkou
a rychlostí proudění vody při povodních
s různou dobou opakování. Ohrožení nabývá
hodnot vysoké, střední, nízké a zbytkové.

§ 3

Způsob a rozsah zpracování návrhu
záplavového území

Správce vodního toku při zahájení prací na ná-
vrhu záplavového území konzultuje způsob a rozsah
zpracování návrhu s příslušným vodoprávním úřa-
dem.

§ 4

Podklady pro zpracování návrhu
záplavového území

(1) Podklady pro zpracovávání návrhu zápla-
vového území zahrnují

a) standardní hydrologické údaje poskytnuté Čes-
kým hydrometeorologickým ústavem1),

b) manipulační řád vodního díla sloužícího ke
vzdouvání nebo akumulaci vod, které může vý-
znamně ovlivnit průtoky při průchodu přiro-
zené povodně v řešeném úseku vodního toku,
nebo manipulační řád soustavy vodních děl,

c) základní mapu České republiky v měřítku
1 : 10 0002) a základní bázi geografických dat
České republiky3), jakož i Státní mapu v měřítku
1 : 5 0002), vyžádá-li si ji vodoprávní úřad,

d) digitální model terénu nebo digitální model re-
liéfu,

e) ortofotomapu,

f) výsledky geodetického zaměření koryta vod-
ního toku a inundačního území, včetně objektů,
které průtok ovlivňují,

g) dostupné údaje o zaznamenaných přirozených
povodních, včetně nejvyšší zaznamenané přiro-
zené povodně, a

h) podrobný terénní průzkum k určení drsnost-
ního koeficientu.
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1) ČSN 75 14 00 Hydrologické údaje povrchových vod.
2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
3) § 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.



(2) Základní mapa České republiky v měřítku
1 : 10 000 slouží jako podklad pro zakreslení zápla-
vového území, jeho aktivní zóny se všemi náleži-
tostmi a dále pro tvorbu map povodňového nebez-
pečí a map povodňového ohrožení.

§ 5

Rozsah zpracovávání návrhu
záplavového území

(1) Návrh záplavového území se zpracovává
pro inundační území určené správcem vodního toku
nebo příslušným plánem dílčího povodí. Záplavové
území je vymezené záplavovou čárou s dobou opa-
kování povodně 100 let. Rozsah řešeného území od-
povídá hydraulickým podmínkám souvislého úseku
vodního toku, inundačního území a zohledňuje sta-
novené záplavové území.

(2) Nadmořské výšky hladin při povodni, pro
jejíž standardní hydrologické charakteristiky se ná-
vrh záplavové čáry zpracovává, se stanoví hydraulic-
kým výpočtem nerovnoměrného proudění.

(3) Při výpočtu záplavové čáry se zohledňuje
vliv vodního toku vyššího řádu, do něhož vodní
tok, pro který se návrh záplavové čáry zpracovává,
vtéká.

(4) Do záplavového území se zahrnuje i území
za protipovodňovými zábranami, které se instalují
při nebezpečí povodně nebo při povodni v rámci
povodňových zabezpečovacích prací podle § 75
odst. 2 písm. g) vodního zákona. V případě, že mají
tyto protipovodňové zábrany pouze doplňkovou
funkci lokálního zabezpečení průchodů, průjezdů,
propustků a prostupů zřízených v pevném protipo-
vodňovém opatření, nebo v jiné stavbě určené k ji-
nému účelu, než je ochrana před povodněmi, není
území za těmito protipovodňovými zábranami za-
hrnuto do záplavového území.

(5) Pro inundační území každého úseku vod-
ního toku se zpracovávají mapy povodňového ne-
bezpečí pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100
a 500 let, které zobrazují rozsah zaplaveného území,
hloubky a rychlosti proudění. Při zpracování map se
vychází z hydrologických charakteristik přiroze-
ných povodní odpovídajících příslušné technické
normě1).

(6) Mapy povodňového nebezpečí jsou podkla-
dem pro zpracování mapy povodňového ohrožení
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

Zpracovávání návrhu aktivní zóny
záplavového území

(1) K návrhu aktivní zóny záplavového území
se využívají podklady pro zpracování návrhu zápla-
vových území podle § 4, mapy povodňového nebez-
pečí a mapa povodňového ohrožení.

(2) Aktivní zóna záplavového území zahrnuje
plochy

a) vlastního koryta vodního toku v šířce defino-
vané břehovými čarami,

b) všech souvisejících vodních toků, derivačních či
jiných kanálů a zaústění přítoků hlavního toku
v šířce určené břehovými čarami,

c) území mezi břehovými čarami a linií stavby
vodního díla na ochranu před povodněmi podél
vodního toku,

d) další vymezené na mapě povodňového ohrožení
jako vysoké ohrožení,

e) další vymezené na mapě povodňového ohrožení
jako střední ohrožení v místech, kde je současně
pro povodně s dobou opakování 5, 20 nebo
100 let splněna některá z těchto podmínek:

1. hloubka vody je větší nebo rovna 1,5 m,

2. výslednice vektoru rychlosti proudění vody
je větší nebo rovna 1,5 m/s, nebo

3. součin hodnoty hloubky vody a výslednice
vektoru rychlosti proudění vody je větší
nebo roven 0,75 m2/s, a

f) vyvýšených území vymezených na mapě po-
vodňového ohrožení jako nízké a střední ohro-
žení uvnitř jednotlivých ploch vymezených po-
dle písmen a) až e).

(3) Do aktivní zóny záplavového území nejsou
zahrnovány izolované plochy vysokého a středního
ohrožení a dále území za protipovodňovými zábra-
nami, které se instalují při nebezpečí povodně nebo
při povodni v rámci povodňových zabezpečovacích
prací podle § 75 odst. 2 písm. g) vodního zákona.

(4) V odůvodněných případech, například po-
kud vodní tok protéká údolnicí a inundační území
není členité, lze u drobných nebo pramenných úseků
vodních toků po konzultaci s vodoprávním úřadem
navrhnout aktivní zónu záplavového území jako
území vymezené záplavovou čárou povodně s dobou
opakování 20 let.
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§ 7

Návrh záplavového území

(1) Návrh záplavového území, který předkládá
správce vodního toku vodoprávnímu úřadu, obsa-
huje:

a) standardní hydrologické údaje podle § 4 odst. 1
písm. a),

b) výpočtem zjištěné záplavové čáry ve vektorové
podobě podle § 4 odst. 2 a § 5,

c) zobrazení navrhovaného záplavového území
a navrhované aktivní zóny záplavového území
nad mapovým podkladem podle § 4 odst. 1
písm. c),

d) popis způsobu zpracování návrhu záplavového
území a aktivní zóny záplavového území,
včetně odůvodnění změn rozsahu navrhova-
ného záplavového území vzhledem ke dříve sta-
novenému,

e) tabulku údajů o vypočtených nadmořských
výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh
zpracován, a to pro povodně s dobou opako-
vání 5, 20, 100 a 500 let, včetně údaje o hladinách
u významných příčných objektů na vodním
toku; do tabulky se uvádějí údaje o vypočtených
nadmořských výškách hladin v ose koryta to-
ku a

f) zobrazení území zaplaveného nejvyšší zazna-
menanou přirozenou povodní, pokud jsou pod-
klady pro vytvoření tohoto zobrazení k dispo-
zici.

(2) Návrh záplavového území předkládá správ-
ce vodního toku vodoprávnímu úřadu v listinné
a elektronické podobě pro zpřístupnění dotčeným
obcím a úřadům. V listinné podobě předá vodopráv-
nímu úřadu dvě vyhotovení.

§ 8

Způsob a rozsah stanovování záplavového území

(1) Vodoprávní úřad stanovuje záplavové úze-
mí pro souvislý úsek vodního toku podle § 5
odst. 1.

(2) Opatření obecné povahy, kterým se stano-
vuje nebo mění záplavové území, obsahuje vždy:
a) výpis dotčených katastrálních území,

b) název vodního toku a určení úseku vodního

toku, pro jehož inundační území je záplavové
území stanoveno, a

c) základní údaje o návrhu záplavového území, na
jejichž základě bylo záplavové území stanoveno
a vymezena jeho aktivní zóna, a základní údaje
o jejich dostupnosti, informaci o stanoveném
záplavovém území, u kterého dojde opatřením
obecné povahy ke změně, případně zrušení.

(3) Není-li předložený návrh záplavového
území zpracován v souladu s touto vyhláškou, vrátí
jej vodoprávní úřad správci vodního toku k doplnění
nebo změně.

(4) Vodoprávní úřad zašle opatření obecné po-
vahy, kterým se záplavové území stanovuje, mění či
ruší, Ministerstvu životního prostředí a pořizovate-
lům územně analytických podkladů s vyznačením
nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací
v elektronické podobě. Správci vodního toku předá
jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí
účinnosti v listinné podobě.

§ 9

Způsob a rozsah vedení dokumentace

Dokumentace záplavového území se zpracovává
a uchovává v elektronické podobě a v listinné podo-
bě podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 10

Přechodné ustanovení

Pro návrhy na stanovení záplavového území,
jejichž zpracování bylo zahájeno přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, se použijí ustanovení vy-
hlášky č. 236/2002 Sb.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu
zpracovávání návrhu a stanovování záplavových
území, se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2018.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2018 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2018 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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