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1 Cíle a východiska metodiky 

Mapování se provádí v územích, zasažených povodněmi s cílem získat informace o stavu říční sítě a 

údolní nivy, charakteru jejich antropogenní modifikace a zjevných následcích povodní, které není 

možné odečíst nebo odvodit z distančních zdrojů – map, ortofoto či satelitních snímků. 

Cíle mapování a následné analýzy jsou: 

 Získat informace o intenzitě a charakteru upravenosti vodních toků a údolní nivy v oblastech 

postižených povodněmi 

 Identifikovat geomorfologické změny, ke kterým v korytě toku a příbřežní zóně došlo 

v důsledku povodní. 

 Identifikovat potenciálně kritická místa v inundačním území a korytě toku a místa, která je 

možné využít pro využití přirozené retenční schopnosti údolní nivy. 

Metodika mapování, použitá pro mapování v povodí horní Lužnice představuje kombinaci 

metodiky hydromorfologického monitoringu HEM a metodiky mapování upravenosti toků a 

následků povodní HEM-F. 

Použitá metodika využívá pro popis upravenosti toků a nivy ukazatelů obecné metodiky HEM, 

které jsou doplněny o ukazatele popisující geomorfologické změny v tocích a údolní nivě 

v důsledku činnosti povodně, charakter protipovodňové ochrany a výskyt potenciálně kritických 

prvků z hlediska povodňového rizika z metodiky HEM-F. 

2 Metodika mapování  
Mapování probíhá formou terénního průzkumu, kdy se jednotlivé ukazatele upravenosti toků a 

následků povodní hodnotí v úsecích toku, vymezených mapovatelem. Výsledky terénního 

průzkumu jsou následně digitalizovány. 

Postup mapování 

Mapování postupuje směrem od ústí či soutoku k prameni, tj. proti proudu. 

Hodnocený tok je rozdělen na dílčí úseky s proměnlivou délkou.  

Tyto úseky představují základní jednotku mapování, pro kterou jsou zjišťovány hodnoty 

jednotlivých ukazatelů.  

Vymezení hranic úseků 

Hranice úseků jsou vymezeny při mapování a jsou voleny tak, aby vzniklý úsek byl homogenní 

alespoň v jednom z klíčových parametrů, kterými jsou v hierarchickém pořadí:  

- charakter trasy toku 

- využití údolní nivy. 

- upravenost koryta  

Primárním kritériem pro vymezení hranice úseku je průběh trasy toku. Hranice úseku jsou voleny 

tak, aby zvolený úsek měl charakter trasy toku homogenní. U částí toků, kde je charakter průběhu 

trasy toku na delším úseku stejnorodý, se jako doplňující parametr pro vymezení úseku volí 

charakter využití údolní nivy a dále upravenost koryta toku. 

Dělení do úseků dále respektuje typologii vod, tak aby daný úsek vždy zahrnoval pouze jeden typ 

vod.  

Typická délka úseku je 100 metrů u malých, 500 metrů u středních a 1 km u velkých toků, podle 

charakteru reliéfu a využití území se však může významně měnit. Hranice úseků jsou vyznačeny 
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v mapě a následně jsou spolu s kódem úseku převedeny do GIS, aby umožnily propojení s údaji o 

jednotlivých parametrech upravenosti, zaznamenanými v mapovacích formulářích.  
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Obrázek 1 Princip členění toku na úseky. 

Identifikace úseků 

Každý úsek je označen jednoznačným kódem, který umožňuje následné propojení dat z mapovacích 

formulářů s vrstvou GIS. 

Kódy jsou voleny tak, aby byly unikátní a umožňovaly popsat i složité struktury, jako např. větvení 

toku, přítomnost náhonů atp. Kód je sestává z třípísmenné zkratky, označující hodnocený tok a 

číslice, označující postupné pořadí úseku směrem od ústí k prameni. V případě větvení koryta je 

každé rameno hodnoceno i označováno odděleně. 

Příklad vymezení hranic úseků 

 
Obrázek 2Vymezení úseků u větvícího se toku. Kódy úseků jsou u voleny tak, aby každý úsek jednotlivých ramen měl 

unikátní identifikační kód. 
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3 Mapované ukazatele  

3.1 Princip hodnocení 

Metodika hodnotí popisné morfometrické charakteristiky toku a údolní nivy, charakteristiky 

antropogenní upravenosti prostředí koryta, břehů, příbřežní zóny a údolní zóny a charakter projevů 

a následků povodní. 

3.2 Přehled ukazatelů 

Identifikace úseku 

Morfometrie toku a nivy 

 Délka úseku 

 Šířka koryta a nivy  

 Zahloubení koryta 

 Tvar údolí 

Upravenost toku a nivy 

 Trasa toku 

 Historická trasa toku 

 Podélná průchodnost koryta 

 Zahloubení koryta 

 Variabilita hloubek 

 Struktury dna 

 Dnový substrát 

 Upravenost dna 

 Mrtvé dřevo v korytě 

 Upravenost břehů 

 Břehová vegetace 

 Využití příbřežní zóny 

 Využití údolní nivy  

 Průchodnost inundačního území 

 Charakter proudění 

 Ovlivnění hydrologického režimu 

 Variabilita průtoků 

Průběh a následky povodně 

 Charakter rozlivu 

 Geomorfologické projevy a následky povodně 

 Potenciální překážky proudění 

 Protipovodňová ochrana 

3.3 Mapovací formulář 

Pro každý úsek je vyplněn samostatný formulář, který je označen jednoznačným kódem úseku. 

Hodnoty ukazatelů jsou vyplněny vyznačním odpovídající varianty ve formuláři a mohou být 

doplněny slovním komentářem v poznámkách. 

Pokud je pořízena fotodokumentace, fotografie jsou označeny kódem úseku tak, aby je bylo možné 

jednoznačně identifikovat. 
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4 Metodika stanovení ukazatelů  

Morfometrické charakteristiky toku a nivy 

V rámci jednotlivých úseků jsou zjišťovány základní identifikační a morfometrické charakteristiky 

koryta a údolní nivy. 

4.1 Stanovení hranic úseku 

Metodika stanovení 

Hranice úseku jsou vyznačeny v mapě.  

4.2 Délka úseku 

Metodika stanovení 

Délka úseku je hodnocena z mapy nebo odpovídající GIS vrstvy. Délka úseku představuje 

vzdálenost mezi hranicemi úseku, měřenou po střednici hlavního toku úseku a je vyjádřena 

v metrech.  

Mapované kategorie 

Délka úseku (m)  

4.3 Šířka hladiny a koryta 

V rámci mapování je stanovena minimální a maximální šířka hladiny a koryta v rámci daného 

úseku. 

Metodika stanovení 

Šířka koryta toku se zjišťuje při terénním mapování, případně z ortofot snímků, pokud jsou k 

dispozici. Letecké snímky s ohledem na rozlišovací schopnost není vhodné používat pro malé toky 

s šířkou koryta do 10 m. Pro stanovení v rámci terénního mapování je vhodné použít ruční laserový 

dálkoměr.  

Šířka koryta je stanovena jako vzdálenost mezi břehovou linií, tj. hranou pravého a levého břehu 

(bankfull width), v případě asymetrického údolí mezi hranou břehu a protilehlým svahem (viz 

ilustrační obrázek). Břehová linie představuje rozmezí mezi korytem toku a inundačním územím, 

měření proto není ovlivněno aktuálním vodním stavem.  

Šířka hladiny naopak představuje aktuální šířku hladiny toku v době měření a vztahuje se k šířce 

aktuálně omočené části průtočného profilu. 

Šířka koryta

Šířka hladiny
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Stanovení šířky koryta toku jako vzdálenosti mezi břehovou linií pravého a levého břehu. 

Do formuláře se zaznamenává minimální a maximální hodnota šířky koryta zaznamenaná v 

hodnoceném úseku.  

Mapované kategorie 

Morfometrie toku Minimum Maximum 

Šířka hladiny (m)   

Šířka koryta  (m)   

4.4 Šířka údolní nivy 

Ukazatel hodnotí minimální a maximální šířku celého prostoru údolní nivy v daném úseku toku. 

Metodika stanovení 

Šířka údolní nivy je stanovena odečtem z mapy, z GIS podkladů nebo při terénním mapování. 

Zaznamenává se minimální a maximální šířka údolní nivy v rámci mapovaného úseku odděleně pro 

pravý a levý břeh.  

Pokud je šířka údolní nivy výrazně proměnlivá, např. díky změně charakteru morfologie terénu, je 

vhodné úsek rozdělit, neboť je pravděpodobné, že taková změna bude doprovázena odlišnostmi i 

v dalších ukazatelích.  

Morfometrie toku Minimum Maximum 

Šířka údolní nivy – L břeh (m)   

Šířka údolní nivy – P břeh (m)   

4.5 Tvar údolí 

Ukazatel hodnotí převládající charakter tvaru údolí v mapovaném úseku. Charakter tvaru údolí 

stanoví mapovatel na základě posouzení v terénu, přičemž charakter údolí přiřadí k jedné ze 

základních kategorií.  

Metodika stanovení 

Do formuláře se vyznačuje dominantní charakter tvaru údolí v daném úseku. Pro jeden úsek je 

možno zvolit pouze jeden typ tvaru údolí. 

Mapované kategorie 

Tvar údolí 
(zaškrtnout) 

Soutěska Tvar V Tvar U Neckovitý Plochý Asymetrický 

      

Charakteristika mapovaných kategorií 

Kaňonovité údolí – ostře zařízlé hluboké údolí. Svahy na obou březích jsou téměř rovnoběžné, 

jejich vzdálenost nahoře a u dna soutěsky je není příliš odlišná. Vodní tok má velký spád, podélný 

profil je nevyrovnaný. Koryto toku je tvořeno zpravidla stupni, peřejemi a vodopády. 

Údolí tvaru V - Stěny údolí se rozevírají, příčný profil připomíná písmeno V. Podélný profil je 

zpravidla nevyrovnaný, údolní niva bývá vyvinuta jen minimálně. 

Údolí tvaru U – Stěny údolí se do široka rozevírají, příčný profil údolím připomíná písmeno U. 

Vodní tok meandruje v prostoru mezi oběma svahy, údolní niva bývá vyvinuta. 

Neckovité údolí – Stěny údolí jsou od sebe již více vzdálené, údolní dno je ploché s vyvinutou 

nivou. Hranice údolní nivy bývá zřetelně ohraničená strmými svahy. Meandrování toku je 

doprovázeno výraznou boční erozí.  

Asymetrické údolí – údolí s výrazně odlišným sklonem svahů mezi oběma stranami údolí. 

Ploché údolí – Široké a ploché údolní dno s dobře vyvinutou údolní nivou. 
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Příklady mapovaných kategorií 

Tvar údolí Charakteristický tvar 

Kaňonovitý  

 
Údolí tvaru V  

 
 

Údolí tvaru U 

 
 

 
Neckovité údolí  

 
 

Asymetrické údolí 

 

 

 
 

Ploché údolí 
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Koryto toku 

4.6 Trasa toku 

Ukazatel hodnotí charakter půdorysného tvaru průběhu trasy toku v daném úseku. 

Metodika stanovení 

Mapováním se zaznamenává charakter trasy toku v daném úseku. 

Tento ukazatel slouží jako rozhodující pro vymezení úseku. V jednom úseku se proto může 

vyskytovat (a do formuláře se zaznamenává) pouze jedna kategorie charakteru trasy toku.  

Pokud je charakter trasy toku v rámci úseku částečně proměnlivý, tj. v rámci sousedních kategorií, 

zaznamenává se dominantní kategorie. Liší-li se charakter trasy toku výrazně, tj. o více než jednu 

kategorii, je třeba úsek rozdělit v místě změny na dva samostatné úseky. 

Údaje o historickém stavu průběhu trasy toku jsou odvozeny z historické mapy 2. vojenského 

mapování z let 1836-52, volně přístupné pomocí online mapové aplikace na www.mapy.cz.  

Mapované kategorie 

Trasa toku Převládající  
typ 

Známky 
napřímení 

Historický 
stav 

Divočící tok     

Rozvětvený tok    

Meandrující    

Zákruty    

Přímý úsek    

Charakteristika mapovaných kategorií 

Divočící – tok v daném úseku vytváří systém v rámci řečiště více aktivních koryt, od sebe 

oddělených lavicemi. Převažuje zde boční eroze nad hloubkovou, setkáváme se zde s hrubozrnným 

substrátem – štěrk, kameny až balvany. Jednotlivá koryta relativně často mění polohu. 

 

Rozvětvený tok – řeka se v daném úseku rozděluje do samostatných ramen, které se dále po toku 

následně opět slévají. 

 

Meandrující tok – trasa toku v daném úseku má vlnící se půdorys, charakteristické střídání 

nárazového a nánosového břehu, stupeň křivolakosti (sinuosity), představující poměr délky toku 

k délce údolnice, je vyšší než 1,5. 

 

Zákruty – trasa toku má v daném úseku zvlněný půdorys, jednotlivé zákruty mají nižší poloměr a 

nejsou v nich zřejmé stopy aktivní břehové erozní a akumulační činnosti 

 

Přirozeně přímý tok – půdorysný plán toku má v daném úseku relativně přímý charakter, přičemž 

přímý průběh trasy toku je zapříčiněn přírodními faktory, zejména morfologií údolí  

 

Uměle napřímený tok – trasa toku jeví známky umělého napřímení. Půdorysný průběh má zpravidla 

charakter mírných zákrutů nebo přímý průběh.  

 

Pokud trasa toku v hodnoceném úseku nese stopy revitalizačních úprav, je třeba tuto skutečnost 

vyznačit v poznámkách. 

 

http://www.mapy.cz/
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Příklady mapovaných kategorií 

 

   
Rozvětvený tok                                                                Divočící tok 

  
Meandrující tok 

     
Zákruty 

 
Přirozeně přímý tok 

 
Uměle napřímený tok 
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Stanovení historického průběhu trasy toku 

Pro vyhodnocení historického průběhu trasy toku je jako referenční datový podklad použita mapa 

II. Vojenského mapování Rakouského císařství z let 1836-52, zachycující stav krajiny v období 

před průmyslovou revolucí.  

Mapové dílo je pořízeno v měřítku 1: 28 800 a zachycuje stav vodních toků v období před 

budováním rozsáhlých hydrotechnických úprav na konci 19. a v průběhu 20. století. Zdrojová mapa 

je dostatečně podrobná pro zobrazení historického průběhu páteřních toků vodních útvarů a jejich 

přítoků a srovnání historického stavu se současným. 

Mapy jsou dostupné on-line na serveru www.mapy.cz, přičemž pro snadnou orientaci v mapě je 

možné přes historický mapový obsah přeložit vrstvy obcí a komunikací (viz ukázka).  

 
Ukázka mapy II. vojenského mapování na příkladu toku Volyňky. Mapa je zobrazená v běžném internetovém prohlížeči, 

kde přes historický podklad je zobrazena vrstva současných sídel a komunikací.  

Zdroj: www.mapy.cz  

http://www.mapy.cz/
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4.7 Podélná průchodnost koryta 

Ukazatel hodnotí charakter a četnost výskytu umělých příčných překážek v korytě, ovlivňujících 

migraci organismů i charakter proudění v korytě toku. 

Metodika stanovení 

Při mapování se do formuláře zaznamenává počet výskytu vybraných kategorií objektů 

v hodnoceném úseku toku.  

Příčné překážky jsou z hlediska výšky členěny na tři kategorie – nízké s výškou do 0,5 metru ode 

dna koryta po korunu hráze, střední s výškou od 0,5 do 1 metru a vysoké s výškou nad 1 metr. 

Výšku překážky a její následné zatřídění posuzuje mapovatel na základě změření nebo odhadu při 

terénním mapování. 

Mapované kategorie 

Charakter překážek v korytě Počet 
výskytů 

Úsek bez překážek  

Nízké stupně s výškou nižší než 0,5 m  

Stupeň nebo jez s výškou 0,5 - 1 m  

Stupeň nebo jez vyšší než 1 m  

Skluz  

Jez s  rybím přechodem  

Propustek  

Hráz  

 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Nízké stupně s výškou nižší než 0,5 m – stupeň s nižší než 0,5 m měřeno ode dna. Zpravidla se jedná 

o drobné stupně nebo prahy v korytě toku, vyskytující se zejména na malých a středních tocích. 

Umělý stupeň nebo jez s výškou nižší než 1 m – stupeň nebo jez s výškou koruny 0,5 m – 1 m 

měřeno ode dna toku.  

Jez  s výškou nad 1 m – jez s výškou koruny vyšší než 1 metr, měřeno ode dna koryta toku. Na 

rozdíl od nízkých a středních stupňů vysoké jezy představují vodní dílo, které je kvůli stabilitě 

koryta toku v daném místě zpravidla doprovázeno odpovídající úpravou břehů, případně i dna. 

Skluz – výškový stupeň v korytě, kde je výškový rozdíl překonáván nakloněnou rovinou. Zpravidla 

se jedná o stupně vyšší než 1 metr, nejčastěji na středních tocích. 

Jez s rybím přechodem – jez, vybavený rybím přechodem – zařízením, umožňujícím rybím 

společenstvím překonat překážku na toku. Technické provedení rybího přechodu bývá různorodé – 

od betonových schodů, které jsou součástí jezu až po obtokové kanály s členitým dnem a přírodě 

blízkým charakterem. 

Propustek – provedení toku pod tělesem náspu např. komunikace pomocí otvoru o omezené 

kapacitě. Rozdíl od mostu, kde má průtočný otvor charakter otevřeného koryta. 

Hráz – hráz nádrže, působící trvalé vzdutí toku 
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Příklady mapovaných kategorií 

  
Nízký stupeň v korytě             Stupeň s výškou 0,5-1 m  

  
Jez s výškou nad 1 m. Vlevo – jez na drobném toku, vpravo  střední tok. 

 
Skluz 

 
Propustek 
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4.8 Zahloubení koryta 

Ukazatel hodnotí variabilitu zahloubení koryta v podélném profilu toku. 

Metodika stanovení 

Zahloubení se stanovuje jako hloubka ode dna toku ke hraně břehu (viz ilustrační obrázek), proto 

výsledná kategorie zahloubení není závislá na aktuálním vodním stavu. Princip stanovení 

zahloubení koryta odpovídá principu stanovení šířky koryta. 

 

Stanovení zahloubení toku jako hodnotu hloubky vztažené ke spojnici břehové linie pravého a levého břehu. 

Mapuje se rozsah výskytu kategorií zahloubení koryta toku v rámci daného úseku.  U jednotlivých 

kategorií je dále rozlišeno, zda zahloubení odpovídá přirozeným poměrům, případně zda bylo uměle 

zvýšené nebo naopak snížené. 

Mapované kategorie 

Zahloubení koryta Rozsah  
% 

Uměle 
zvýšené 

Uměle 
snížené 

0-20 cm    

20-50 cm    

50 cm – 1 m    

1-2 m    

2-4 m    

Více než 4 m    

4.9 Variabilita hloubek  

Ukazatel hodnotí proměnlivost hloubky v příčném profilu koryta toku. 

Metodika stanovení 

Mapuje se charakter variability hloubek v příčném profilu. Do formuláře se uvádí výskyt 

jednotlivých typů variability hloubek a jejich rozsah v rámci mapovaného úseku.  

Pro stanovení odpovídajících kategorií se hloubky neměří, hodnotí se míra variablity na základě 

posouzení mapovatelem. 

Mapované kategorie 

Charakter variability  Rozsah % 

Vysoká  

Střední  

Přirozeně nízká  

Nízká z důvodu úpravy koryta  
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Charakteristika mapovaných kategorií 

Vysoká variabilita hloubek – výrazná proměnlivost hloubky v rámci příčného profilu. Zpravidla jde 

o úseky s nepravidelných charakterem koryta a kamenitým nebo balvanitým substrátem. 

Střední variabilita hloubek – příčný profil vykazuje známky nepravidelnosti hloubky, 

charakteristické pro střední i velké toky např. v místech meandrů a zákrutů.  

Přirozeně nízká variabilita hloubek – příčný profil korytem má jednoduchý charakter bez 

výraznějších nepravidelností v hloubce 

Nízká variabilita hloubek z důvodu úpravy koryta – příčný profil koryta vykazuje známky umělé 

upravenosti, v jejímž důsledku je variabilita hloubek minimální.  

Příklady mapovaných kategorií 

Vysoká 

variabilita 

hloubky koryta 

 

 
 

 
 

Střední 

variabilita 

hloubky koryta  

 

 
 

 

 
 

Přirozeně nízká 

variabilita 

hloubky koryta 
 

 

 
 

Nízká variabilita 

hloubky koryta 

v důsledku 

úpravy koryta 
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Dno a břehy 

4.10 Struktury dna 

Ukazatel hodnotí rozsah výskytu vybraných typů struktur dna, které významně ovlivňují charakter 

proudění v korytě toku. 

Metodika stanovení 

Mapuje se výskyt přirozených struktur dna a zaznamenává se rozsah výskytu vybraných kategorií 

struktur dna v rámci úseku. 

Kategorie jsou vymezeny podle poměrného rozsahu částí úseku, kde se vyskytuje alespoň jedna 

z níže uvedených výrazných přirozených struktur dna. Kritériem pro mapování jednotlivých 

struktur do hodnocení je jejich velikost, která by měla představovat alespoň 1/5 šířky toku.  

Rozsah výskytu je hodnocen na základě posouzení mapovatele při terénním mapování a je uváděn 

v celých desítkách procent celkové délky úseku. 

Jako přirozené struktury dna jsou identifikovány následující prvky: Lavice, ostrovy, mělčiny, 

peřeje, skalní stupně. 

Popis jednotlivých typů zaznamenávaných struktur s příklady je uveden v návodu pro mapovatele. 

Mapované kategorie 

Typy struktur dna Rozsah % 

Žádné pozorované struktury dna  

Lavice   

Ostrovy  

Mělčiny  

Tůně  

Peřeje  

Skalní stupně  

Charakteristika mapovaných kategorií 

Lavice, berma –splaveninový útvar v korytě toku se zpravidla protáhlým tvarem, případně podélný 

pruh břehové zóny, který je pravidelně zatápěný. V období nízkých průtoků vystaven nad vodní 

hladinou, při vyšších vodních stavech je zpravidla ponořen.. 

Ostrov – splaveninový útvar uprostřed koryta toku  

Mělčina – mělký úsek koryta toku se zpravidla vyšším sklonem a vyšší rychlostí proudění.  

Tůň – zahloubený úsek koryta s nižší rychlostí proudění vody. Při nižších vodních stavech zde voda 

vytváří bazény 

Peřej – úsek toku s vyšším spádem toku, charakteristický turbulentním prouděním, zpravidla 

v horských oblastech 

Skalní stupeň – skalní výchoz tvořící stupeň v korytě toku, přes který přepadává voda. 
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Příklady mapovaných kategorií 

 

  
Ostrov 

 
Lavice 

 
Mělčina 

 
Tůň v úseku s výraznou boční břehovou erozí 

 
Peřej 

 
Skalní stupeň 

 

 



HEM-F Metodika mapování upravenosti toků a následků povodní  Návod pro mapovatele 

Jakub Langhammer, 2012 21 

4.11 Dnový substrát 

Ukazatel hodnotí diverzitu substrátu dna, tj. materiálu, ze kterého je utvářeno dno koryta toku. 

Hodnotí se rozsah výskytu vybraných kategorií dnového substrátu v rámci úseku. 

Metodika stanovení 

Při mapování se do formuláře zaznamenává rozsah výskytu jednotlivých kategorií dnového 

substrátu v daném úseku. Rozsah výskytu je hodnocen na základě posouzení mapovatele a je 

uváděn v celých desítkách procent celkové délky úseku. 

Hodnoceny jsou následující hlavní typy dnového substrátu: Skalní podloží, balvany, kameny, štěrk, 

písek, prach/jíl, rašelina a umělý substrát. 

Mapované kategorie 

Typ dnového substrátu Rozsah % 

Skalní podloží   

Balvany (256 mm a více)  

Kameny (64-256 mm)  

Štěrk (2-64 mm)  

Písek (0,06-2 mm)  

Prach / jíl (<0.006 mm)  

Rašelina  

Umělý substrát  

Charakteristika mapovaných kategorií 

Skalní podloží – zřejmé výchozy skalního podloží v korytě toku 

Balvany - zrnitostní frakce nad 256 mm 

Kameny - zrnitostní frakce 64 – 256 mm  

Štěrk - zrnitostní frakce 2 – 64 mm  

Písek – zrnitostní frakce 0,06 - 2 mm  

Jíl a prach – anorganický materiál zrnitostní frakce < 0,06 mm, zpravidla má charakter bláta 

Rašelina - organická hmota vzniklá procesem rašelinní, obsahující části těl a částí vyšších rostlin 

rozložených do různého stupně a minerální příměsi. 

Umělý substrát – koryto tvořené umělým materiálem (kamenná dlažba, beton) 

 

 

Pomůcka pro odlišení klíčových kategorií substrátu 

Pro rychlé odlišení hlavních velikostních kategorií substrátu, rozlišitelných okem, lze použít 

jednoduchou vizuální pomůcku: 

Písek Štěrk Kameny
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Příklady mapovaných kategorií 

 

 
Skalní podloží 

 
Balvany v korytě 

 
Kameny v korytě 

 
Jemný štěrk 

 
Prach, bláto 

 
Rašelina - vodní tok protékající rašeliništěm 
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4.12 Upravenost dna 

Ukazatel hodnotí charakter antropogenních zásahů do struktury a stability substrátu dna 

Metodika stanovení 

Mapuje se charakter zásahů do substrátu dna toku. Kategorie hodnotí charakter umělých úprav dna 

toku – umělé zpevnění, případně zahlubování nebo zanášení koryta. 

Do formuláře se zaznamenává rozsah jednotlivých kategorií zjištěných mapovatelem v daném 

úseku, přičemž u jednotlivých kategorií je rozlišeno, zda zahloubení odpovídá přirozeným 

poměrům, případně zda bylo uměle zvýšené nebo naopak snížené. 

Mapované kategorie 

Charakter úprav dna Rozsah % 

Dno bez známek úprav  

Zpevnění dna kamennou dlažbou   

Zpevnění dna betonem   

Zatrubnění, zakrytí toku  

Pravidelné prohrábky koryta / zvýšené zahloubení  

Přidávání splavenin a umělého substrátu   

 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Zpevnění dna kamennou dlažbou – dno koryta je v daném úseku nebo jeho části antropogenně 

zpevněno kamenem – tato úprava často navazuje na úpravu břehu, může se však vyskytovat i 

samostatně. Úpravy staršího data mohou být obtížně identifikovatelné díky rozvolnění dlažby a 

jejím částečným překrytím substrátem dna. 

Zpevnění dna betonem – dno koryta je zpevněno pomocí betonu. Na malých tocích se zpravidla se 

jedná o prefabrikované lichoběžníkové profily, u větších toků se vyskytují i betonové panely. 

Zatrubnění, zakrytí úseku – zakrytí koryta toku, případně jeho svedení do trubkového profilu. 

Zatrubněné úseky se vyskytují zejména v intravilánech obcí, stejně jako v místech, kde tok protíná 

valy komunikací atp. 

Pravidelné prohrábky koryta – v hodnoceném úseku dochází k odstraňování dnového substrátu, 

které vede ke zvětšení míry zahloubení nad přirozenou úroveň. Odstraňování substrátu může 

souviset s těžbou, protipovodňovou úpravou nebo pravidelnou údržbou koryta správcem toku. 

Přidávání splavenin a umělého substrátu – v úseku dochází k přidávání substrátu do dna toku, což 

má za následek snížení zahloubení koryta. 

 



HEM-F Metodika mapování upravenosti toků a následků povodní  Návod pro mapovatele 

Jakub Langhammer, 2012 24 

Příklady mapovaných kategorií 

        
Dno bez známek úprav  

 
 

 
Souvislá úprava dna i břehů kamennou dlažbou 

 
Zpevnění dna kamennou dlažbou. 

   
Zpevnění dna betonem – prefabrikované profily 

. 

Zpevnění dna betonem – betonové desky  

 
Zatrubnění toku.  
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4.13 Mrtvé dřevo v korytě 

Ukazatel hodnotí přítomnost kmenů stromů, jejich částí, vývratů, případně shluků větví a části 

dřevin, které při průměrném ročním průtoku leží ve vodě nebo jsou do ní z velké části ponořeny.  

Metodika stanovení 

Mapuje se četnost výskytu jednotlivých nalezených kusů mrtvého dřeva v korytě a rozsah jejich 

výskytu vzhledem k celkové délce úseku. U středně velkých a velkých toků se pro mapování 

vybírají pouze kusy dřeva o délce větší než 3 m a průměru větším než 30 cm, případně kompaktní 

shluky větví o ploše nad 2 m
2
.  

U malých toků s šířkou koryta pod 10 m jsou tyto prahové hodnoty poloviční.  

Rozsah výskytu je hodnocen na základě zhodnocení mapovatele a je uváděn v desítkách procent 

celkové délky úseku. 

Mapované kategorie 

Výskyt mrtvého dřeva Počet 
výskytů 

Rozsah  
% 

Mrtvé dřevo a vývraty v korytě   

Kompaktní shluky větví   

 

Příklady  

 
Části kmenů stromů v korytě toku 
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4.14 Upravenost břehu 

Ukazatel hodnotí charakter úprav břehu koryta odděleně na pravém a levém břehu. 

Metodika stanovení 

Mapují se vybrané kategorie upravenosti koryta toku v hodnoceném úseku. Do formuláře se 

zaznamenává rozsah typů úprav břehu v daném úseku odděleně pro pravý a levý břeh. 

Tento ukazatel slouží jako doplňující charakteristika pro vymezení úseku. Proto liší-li se v rámci 

jednoho úseku významně charakter upravenosti (o více než jednu kategorii), je vhodné úsek rozdělit 

v místě změny na dva samostatné úseky. 

Mapované kategorie 

Charakter úprav břehů Rozsah výskytu % 
L břeh       P břeh 

Břeh bez známek úprav   

Vegetační opevnění břehu   

Gabiony    

Polovegetační tvárnice   

Kamenný pohoz   

Zpevnění břehu kamennou dlažbou    

Zpevnění břehu betonem   

Souvislá úprava profilu   

 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Vegetační opevnění – využití přírodních materiálů ke zpevnění břehové hrany – vrbové plůtky, 

kulatina aj. 

Gabiony – drátěný koš, obsahující kamenny, který je použitý pro zpevnění a ochranu břehu koryta.  

Polovegetační tvárnice – zpevnění břehu polovegetačními tvárnicemi, kde prostor uvnitř tvárnic je 

vyplněn trávou  

Kamenný pohoz – zpevnění břehu nezpevněným kamenným materiálem, např. lomovým kamenem, 

materiálem z dna koryta aj. 

Kamenná dlažba – zpevnění břehu kamenem, pevně spojeným vyzdívkou. 

Zpevnění betonem – zpevnění břehu betonem, zpravidla betonovými prefabrikovanými profily nebo 

panely, upravujícími břeh, případně i celý profil koryta včetně dna. 

Souvislá úprava profilu – dno i břehy toku jsou zpevněny zpravidla betonovými prefabrikáty, 

případně pevnou kamennou dlažbou. 
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Příklady mapovaných kategorií 

 
Vegetační opevnění – zatravnění hrany břehu  

 
Vegetační opevnění břehu kulatinou 

 
Gabiony na břehu koryta, koryto zpevněno kam.dlažbou  

Kamenný pohoz 

  
Zpevnění břehu kamennou dlažbou                  

 

 

Zpevnění břehu betonem 

                  
Souvislá úprava profilu - zpevnění břehu i dna betonovými deskami (vlevo), kam.dlažbou (vpravo) 
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Příbřežní zóna a inundační území 

4.15 Břehová vegetace 

Ukazatel hodnotí rozsah výskytu vybraných kategorií vegetace na pravém, resp. levém břehu toku. 

Metodika stanovení 

Mapují se základní kategorie břehové vegetace, vyskytující se na pravém a levém břehu. Do 

formuláře se zadává poměrný rozsah výskytu jednotlivých kategorií vzhledem k celkové délce 

úseku. Rozsah výskytu je hodnocen na základě posouzení mapovatele a je uváděn v celých 

desítkách procent celkové délky úseku. 

Pokud je v úseku zjištěna přítomnost invazních druhů rostlin, uvedou se zjištěné druhy do 

poznámky.  

Mapované kategorie  

Převládající charakter  
břehové vegetace  

Rozsah výskytu v % 

L břeh      P břeh 

Přirozený les   

Hospodářský les   

Galeriová vegetace   

Přerušované pásy vegetace   

Jednotlivé stromy, keře   

Vysoké byliny   

Břehy bez vegetace   

Charakteristika mapovaných kategorií 

Přirozený les  – výskyt souvislého lesa na břehu toku. Charakter a struktura lesního porostu je 

přírodní nebo přírodě blízká – lužní les, smíšený les aj. 

Hospodářský les – výskyt lesa s výraznou hospodářskou funkcí – typicky lesní monokultury 

Galeriová vegetace – souvislý pás stromů a keřů podél toku 

Přerušované pásy vegetace – přerušované pásy stromů a vysokých keřů na břehu toku, bez 

vzájemného propojení  

Jednotlivé stromy, keře – samostatně se vyskytující stromy nebo keře na břehu toku 

Vysoké byliny – břeh porostlý zejména vysokými bylinami, tj. bylinami o výšce cca 1 metr a vyšší. 

Příklady mapovaných kategorií 

 
Přirozený les 

 
Hospodářský les 
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Galeriová vegetace 

 

            
Přerušované pásy vegetace                                               P břeh - jednotlivé stromy, L břeh – přer. pásy vegetace 

 
Jednotlivé stromy 

 

 
Vysoké byliny 
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4.16 Využití příbřežní zóny 

Způsob využití plochy inundačního území se hodnotí ve dvou prostorových měřítcích – v tzv. 

příbřežní zóně, představující pás 50 m od koryta toku a v celém rozsahu údolní nivy. 

Metodika stanovení 

Mapují se hlavní kategorie využití území příbřežní zóny odděleně na pravém a levém břehu. 

Zaznamenává se výskyt všech typů využití území, přičemž do formuláře je vyznačen rozsah 

jednotlivých kategorií využití.  

Mapované kategorie 

Pro hodnocení využití příbřežní zóny a údolní nivy jsou použity shodné kategorie. Příklady 

jednotlivých kategorií využití území jsou uvedeny u ukazatele využití údolní nivy. 

 

Charakter využití příbřežní zóny  

(Rozsah výskytu %) 

L břeh           P břeh 

Les   

Louka   

Pastvina   

Vodní plochy   

Zemědělská plocha   

Roztroušená zástavba   

Intravilán, průmysl   

4.17 Využití údolní nivy  

Charakter využití údolní nivy je hodnocen v celém rozsahu inundačního území. 

Metodika stanovení 

Mapují se hlavní kategorie využití území údolní nivy odděleně na pravém a levém břehu. 

Zaznamenává se výskyt všech typů využití území, přičemž do formuláře je vyznačen rozsah 

jednotlivých kategorií využití.  

Mapované kategorie 

Pro hodnocení využití příbřežní zóny a údolní nivy jsou použity shodné kategorie. 

 

Charakter využití údolní nivy  

(Rozsah výskytu %) 

L břeh           P břeh 

Les   

Louka   

Pastvina   

Vodní plochy   

Zemědělská plocha   

Roztroušená zástavba   

Intravilán, průmysl   

Charakteristika mapovaných kategorií 

Les – přírodní nebo hospodářský les v příbřežní zóně, resp. údolní nivě  

Louka – trvalý travní porost v příbřežní zóně, resp. údolní nivě 

Pastvina – travní porost využívaný k pastvě 

Vodní plochy – výskyt vodních ploch v údolní nivě přirozeného nebo antropogenního původu – 

rybníky, nádrže, zatopené plochy aj. 
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Zemědělská plocha – orná půda, sady, chmelnice atp. 

Roztroušená zástavba – individuální objekty, chatové osady, okrajové části sídel s nespojitou 

zastavěnou plochou 

Intravilán, průmysl – souvisle zastavěná plocha příbřežní zóny či údolní nivy nebo výskyt 

průmyslových či skladovacích areálů v hodnoceném prostoru.  

Příklady mapovaných kategorií 

 

 
Les  

 
Louka 

 
Zemědělská plocha v příbřežní zóně a údolní nivě 

 

 
Intravilán 

 
Roztroušená zástavba 
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Proudění a hydrologický režim 

4.18 Charakter proudění 

Metodika stanovení 

Při mapování se zaznamenávají jednotlivé charakteristické typy proudění v daném úseku včetně 

rozsahu výskytu v rámci úseku.  

Kategorie typů proudění jsou identifikovány na základě posouzení mapovatele. Jednotlivé kategorie 

odrážejí typický charakter proudění, nikoliv hodnoty hydraulických parametrů. Použitá 

terminologie vychází z normy EN 14614.  

Rozsah výskytu je hodnocen na základě posouzení mapovatele a je uváděn v celých desítkách 

procent celkové délky úseku. 

Mapované kategorie 

 
Charakter proudění Rozsah %  

Vodopád  

Stupně, kaskáda  

Peřejnatý úsek  

Slapový proud  

Klouzavý proud  

Tůně  

Vzdutí  

 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Vodopád – Svislý nebo příkrý stupeň, resp. skalní stěna v říčním korytě, přes který přepadá vodní 

tok. 

Stupně, kaskáda – soustava více stupňů v korytě, přes které vodní tok přepadá. 

Peřejnatý úsek - mělký úsek toku s rychlým turbulentním prouděním a neklidnou hladinou, 

narušovanou prouděním přes hrubý substrát. V anglické terminologii odpovídá pojmu rifle 

Slapový proud - rychle tekoucí voda s víry, ale s nepřerušenou hladinou. V anglické terminologii 

odpovídá pojmu run 

Klouzavý proud - mírně proudící voda s klidnou hladinou, případně příležitostným vířením nebo 

víry s konstantní hloubkou v příčném průřezu koryta. V anglické terminologii odpovídá pojmu 

glide 

Tůně - zřetelně hlubší části koryta, které nejsou obvykle delší než 1-3násobek šířky koryta, 

udržované vymíláním. 

Vzdutí – ovlivnění proudění trvalým vzdutím v důsledku zahrazení toku jezem či hrází. 



HEM-F Metodika mapování upravenosti toků a následků povodní  Návod pro mapovatele 

Jakub Langhammer, 2012 33 

Příklady mapovaných kategorií 

 
Vodopád 

 
Stupně, kaskáda 

 
Peřejnatý úsek  

Peřejnatý úsek 

 
Slapový proud 
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Klouzavý proud 

 

 

 
Tůňě v úseku toku 

 

 
Vzdutí nad jezem 

 

 
Vzdutí na malém toku nad nízkým stupněm 
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4.19 Ovlivnění hydrologického režimu  

Ukazatel hodnotí míru umělých zásahů do hydrologického režimu v daném úseku toku. 

Metodika stanovení 

Při mapování se zaznamenává rozsah částí úseků s rozdílným charakterem ovlivnění průtoků.  

Rozsah výskytu je hodnocen na základě posouzení mapovatele a je uváděn v desítkách procent 

celkové délky úseku. 

Mapované kategorie  

Umělé ovlivnění průtoku Rozsah % 

Dynamika beze změn  

Trvalé vzdutí  

Periodické vzdutí  

Vypouštění / odběry vody   

 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Trvalé vzdutí – daná část úseku je pod vlivem trvalého vzdutí, např. jezu  

Periodické vzdutí – daná část úseku je pod vlivem vzdutí, které je má rámci roku výrazně 

proměnlivý charakter  

Vypouštění / odběry vody – v dané části úseku se vyskytuje místo odběru vody, zpravidla pro 

průmyslové nebo energetické účely, nebo vypouštění vody do koryta toku – výpusti průmyslových 

podniků, převody vody, derivační kanály malých vodních elektráren, čistírny odpadních vod aj.   
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4.20 Průchodnost inundačního území 

Pod pojmem průchodnost inundačního území se rozumí výskyt umělých objektů a staveb, které 

rozdělují záplavové území a staveb, které omezují pohyb říčního koryta a toku napříč inundačním 

územím. Zpravidla se jedná o povodňové a ochranné hráze, náspy komunikací aj. 

Metodika stanovení 

Zjišťuje se výskyt umělých staveb, protínajících inundační území a ovlivňující jeho průchodnost. U 

povodňových hrází a valů, resp. náspů vedených paralelně s korytem toku se dále vyznačuje jejich 

vzdálenost od koryta toku na pravém a levém břehu. 

Mapované kategorie 

Typ objektu v nivě Výskyt 

L břeh        P břeh 

Úsek bez objektů ovlivňujících 
průchodnost inundačního území 

             

Stavby vedené napříč nivou  

-náspy komunikací aj.      (počet)  

  

Protipovodňové a ochranné hráze 
podél koryta                (rozsah %) 

  

Stavby vedené paralelně s korytem - 
náspy komunikací aj.            (rozsah %) 

  

Odsazení hrází / valů od  koryta      (m)   

 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Stavby vedené napříč nivou – liniové stavby, protínající údolní nivu, které při rozlivu mimo koryto 

brání prostupnosti údolní nivy. Do formuláře se uvádí počet výskytu příčných liniových objektů 

v nivě odděleně na pravém a levém břehu. 

Protipovodňové a ochranné hráze podél koryta – představují stabilní ochranné hráze v podobě 

jednoduchých nebo složených valů, vedené paralelně s korytem. Při vyšších vodních stavech tyto 

stavby brání rozlivu vody do údolní nivy. Do formuláře se uvádí procentuální rozsah výskytu 

povodňových hrází odděleně na pravém a levém břehu. 

Jiné stavby vedené paralelně s korytem – liniové stavby, nejčastěji náspy silnic, železnic nebo 

jiného účelu, vedené paralelně s korytem. Při vyšších vodních stavech tyto stavby brání rozlivu 

vody do údolní nivy. Do formuláře se uvádí procentuální rozsah výskytu povodňových hrází 

odděleně na pravém a levém břehu, zároveň se uvádí vzdálenost odsazení hrází od koryta. 
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Příklady mapovaných kategorií 

    
Protipovodňové hráze podél koryta toku 

 
Liniové stavby vedené paralelně s korytem  

– násep silnice 

 
Liniové stavby vedené napříč nivou – násep silnice 
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Charakter rozlivu při povodni 

4.21 Charakter rozlivu  

Ukazatel hodnotí rozsah a hloubku rozlivu v příbřežní zóně a údolní nivě při poslední známé 

povodňové události. 

Formulář 

Charakter rozlivu Rozsah % 

Voda neopustila koryto  

Rozliv v rámci protip. hrází  

Rozliv přes protipov. hráze  

Rozliv v příb. zóně mělký  

Rozliv v příb. zóně hluboký  

Rozliv v nivě mělký  

Rozliv v nivě hluboký  

 

Metodika stanovení  

Pro stanovení hloubky zátopy, resp. maximální dosažené výšky hladiny nad úrovní údolní nivy je 

nutno využít nepřímé indikátory. Těmi mohou být stopy povodňových náplavů na vegetaci, plotech, 

stopy po povodni na budovách, v optimálním případě zdokumentované povodňové značky. 

Rozsah záplavy v příbřežní zóně či údolní nivě je hodnocen opět nepřímo, na základě výše 

uvedených indikátorů, případně sdělení místních obyvatel nebo odečtením z existující mapy či 

leteckých snímků zachycujících rozliv povodně. 

Výskyt a vypovídací hodnota uvedených nepřímých indikátorů se prudce snižují s časovým 

odstupem od povodně. 

Do formuláře se zaškrtnutím vyznačí výskyt dané kategorie popisující rozliv při povodni 

v hodnoceném úseku. 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Voda neopustila koryto – při povodni se v daném úseku voda nepřelila přes hranu koryta. 

Rozliv v rámci protipovodňových hrází – při povodni se v daném úseku voda vylila z koryta, ale 

zůstala v hranicích protipovodňových hrází. 

Rozliv přes protipovovodňové hráze – při povodni se voda v hodnoceném úseku přelila přes 

protipovodňové hráze. 

Rozliv v příbřežní zóně mělký – maximální hloubka rozlivu v příbřežní zóně byla nižší než 1 metr, 

měřeno od úrovně terénu. 

Rozliv v příbřežní zóně hluboký – maximální hloubka rozlivu v příbřežní zóně přesáhla 1 metr, 

měřeno od úrovně terénu. 

Rozliv v nivě mělký – maximální hloubka rozlivu v prostoru údolní nivy byla nižší než 1 metr 

měřeno od úrovně terénu. 

Rozliv v nivě hluboký – maximální hloubka rozlivu v prostoru údolní nivy přesáhla 1 metr, měřeno 

od úrovně terénu. 
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Příklady indikátorů výšky hladiny povodně 

 

    
Povodňová značka. Na stěně domu je zároveň patrná výška kulminace podle barevné stopy na omítce. 

    
Stopy po povodni na budově 

 
Stopy po dosažené výšce hladiny na plotu 

 
Stopy po dosažené výšce hladiny na vegetaci 
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Geomorfologické projevy a následky povodní 

4.22 Projevy povodně v korytě a nivě 

Ukazatel popisuje geomorfologické projevy a následky hodnocené povodně. 

Formulář 

Projevy v korytě toku Počet výskytů 

Přeložení koryta   

Drobné korytové akumulace  

Rozsáhlé korytové akumulace  

Destrukce/poškození mostu  

Destrukce/poškození jezu  

 

 

Projevy v příbřežní zóně a nivě  

Počet výskytů 

L břeh           P břeh 

Bez zjevných následků   

Drobné břehové nátrže   

Rozsáhlé břehové nátrže   

Rozsáhlá eroze v nivě   

Drobné akumulace v příbřežní zóně   

Rozsáhlé akumulace v příbřežní zóně   

Drobné akumulace v nivě   

Rozsáhlé akumulace v nivě   

Přemístění balvanů/vel. objemu hmoty   

Destrukce/poškození budov na břehu   

Destrukce/poškození budov v příb zóně   

Destrukce/poškození budov v nivě   

Destrukce/poškození komunikací v nivě   

Protržení/poškození hráze nádrže   

 

Metodika stanovení 

Zaznamenává se četnost výskytu jednotlivých geomorfologických forem, vytvořených činností 

povodně, pokud jsou při mapování ještě patrné. S výjimkou kategorií platných pro koryto toku se 

zvlášť se hodnotí projevy povodně na pravém a levém břehu. 

Hodnoceny jsou základní erozní a akumulační tvary, vytvářené v korytě toku, příbřežní zóně a 

údolní nivě v důsledku povodňových událostí. 

Do formuláře se vyplňuje počet výskytů daného projevu povodně v hodnoceném úseku toku na jeho 

pravém, resp. levém břehu. Specifické projevy povodně, neodpovídající uvedeným kategoriím je 

možné vypsat slovně do kategorie Jiné. 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Přeložení koryta – v důsledku činnosti povodně řeka přeložila koryto mimo stabilní trasu. Může se 

jednat jak o navrácení koryta do místa původního průběhu, tak o nalezení nového koryta. 

Drobné břehové nátrže – drobné poškození břehu boční erozí v rozsahu do 5 metrů délky pro 

jednotlivou nátrž.  

Rozsáhlé břehové nátrže – výrazné poškození břehu boční erozí v délkovém rozsahu přes 5 metrů  
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Rozsáhlá eroze v nivě – plošně i hloubkově významný odnos materiálu z plochy údolní nivy nebo 

údolního dna. Nejčastěji jde o plošnou erozi orné půdy, výskyt je však možný i mimo zemědělsky 

využívané oblasti. 

Drobné fluviální akumulace – fluviální akumulace v důsledku průběhu povodně v příbřežní zóně 

nebo údolní nivě o plošném rozsahu do 100m
2
. Akumulovaný materiál představuje zpravidla písek, 

štěrk nebo drobné valouny. 

Rozsáhlé akumulace v příbřežní zóně – plošně rozsáhlé fluviální akumulace v příbřežní zóně o ploše 

nad 00m
2
. Akumulovaný materiál představuje zpravidla písek, štěrk nebo drobné valouny. 

Rozsáhlé akumulace v nivě – plošně rozsáhlé fluviální akumulace v údolní nivě o celkové ploše nad 

100m
2
. Akumulovaný materiál představuje zpravidla písek, štěrk nebo drobné valouny. 

Přemístění balvanů/vel. objemu hmoty – zjevné přemístění balvanů nebo velkých objemů hmoty 

v rámci koryta nbo příbřežní zóny. 

Destrukce/poškození mostu – destrukce nebo poškození mostu při povodni. Poškození mostů může 

být patrné i po delší době od průběhu povodně díky přítomnosti provizorních vojenských mostů. 

Skutečnost, že k destrukci došlo při povodni je třeba ověřit. 

Destrukce/poškození jezu – poškození jezu působením povodně. Nejčastěji jde o rozvolnění 

kamenné dlažby opevňující břehy i o výraznější poškození konstrukce. U významných jezů bývají 

díky rekonstrukčním pracem stopy poškození odstraněny zpravidla záhy po povodňové události. 

Poškození konkrétních jezů určitou povodní je vhodné ověřit dotazem při terénním šetření. 

Destrukce/poškození budov na břehu – zjevná destrukce nebo poškození v důsledku průběhu 

povodně budov, umístěných na hraně koryta toku nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

Destrukce/poškození budov v příbř. zóně – zjevná destrukce nebo poškození v důsledku průběhu 

povodně budov, umístěných v příbřežní zóně, tj. do 50 m od toku 

Destrukce/poškození budov v nivě – zjevná destrukce nebo poškození v důsledku průběhu povodně 

budov, situovaných ploše údolní nivy. Souvislost poškození budov s průběhem povodně je vhodné 

ověřit dotazem při terénním šetření. 

Destrukce/poškození komunikací - zjevná destrukce nebo poškození komunikací nebo jejich náspů 

v důsledku průběhu povodně  

Destrukce/poškození hráze rybníka – poškození nebo protržení hráze rybníka nebo nádrže. 

Příklady mapovaných kategorií 

 
Přeložení koryta – při povodni si řeka našla nové koryto, 

které následně opustila 
 

Drobná fluviální akumulace v příbřežní zóně 
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Rozsáhlá fluviální akumulace 

 
Drobná břehová nátrž 

 
Rozsáhlé břehové nátrže na obou březích toku 

 
Rozsáhlá břehová nátrž 

 
Rozsáhlá plošná eroze v údolní nivě 
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Přemístění balvanů a velkého objemu hmoty 

 
Protržení hráze rybníka 

 
Stržený most, překrytý dočasnou mostní konstrukcí 

 
Stržený most 

             
Poškození silniční komunikace v důsledku povodně 

    
Destrukce a poškození budov 

 
Jiný typ projevů povodně – rozsáhlý vývrat stromů 
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4.23 Charakteristika erozních a akumulačních tvarů v úseku 

Doplněk metodiky pro přesnější lokalizaci tvarů v rámci jednotlivých úseků zaznamenávají 

jednotlivě. Pro záznam tvarů slouží samostatný formulář. 
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Metodika stanovení 

Každý hodnocený erozní a akumulační tvar má v rámci úseku přidělené jednoznačné ID. 

Zaznamenává se četnost výskytu jednotlivých geomorfologických forem, vytvořených činností 

povodně, pokud jsou při mapování ještě patrné. S výjimkou kategorií platných pro koryto toku se 

zvlášť se hodnotí projevy povodně na pravém a levém břehu. 

Hodnoceny jsou základní erozní a akumulační tvary, vytvářené v korytě toku, příbřežní zóně a 

údolní nivě v důsledku povodňových událostí. 

Každý hodnocený erozní a akumulační tvar má v rámci úseku přidělené jednoznačné ID. 

Tvary se zaznamenávají pomocí kódu do tabulky, přičemž kódy rozlišují typ tvaru, jeho polohu 

vzhledem k zakřivení toku, polohu v korytě a stabilitu. 

 

Akumulační tvary 

Jednotlivé erozní a akumulační tvary jsou v tabulce vyznačeny následujícími kódy 

Typ akumulace  

K = koryto, N = Niva, D = dejekční kužel, B = samostatný balvan 

Poloha akumulace vzhledem k zakřivení toku  

1 = jesep, 2 = rovný úsek, 3 = výsep  

Poloha akumulace v korytě  

1 = u LB, 2 = spíše L, 3 = střed, 4 = spíše P, 5 = u PB, 6 = na soutoku   

Poloha akumulace v nivě  

1 =  LB u toku, 2 = LB střed nivy, 3 = LB okraj nivy, 4 =  PB u toku, 5 = PB střed nivy,  

6 = PB okraj nivy 

Rozměry  

délka akumulace (m) šířka akumulace (m)  

Stabilita akumulace  

1 = stará (několikaleté stromky), 2 = středně stará (křoviny, vysoká tráva),  

3 = mladá (nízká tráva), 4 = čerstvá (bez vegetace)    

Materiál akumulace  

1 = balvany,štěrk,  2 = štěrk, 3 = štěrk, písek, 4 = písek, 5 = písek, jíl, 6 = jíl  

Vnitřní struktura akumulace  

1 = pozitivní gradace, 2 = bez gradace, 3 = negativní gradace 
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Erozní tvary 

Typ erozního tvaru  

N = břehová nátrž, S = sesuv, E = erozní rýha, Z = změna koryta, P = přehloubení koryta 

Velikost 

délka (m) šířka (m) hloubka (m) / objem (m3)  

Stabilita tvaru  

1 = starý (několikaleté stromky), 2 = středně starý (křoviny, vysoká tráva),  

3 = mladý (nízká tráva), 4 = čerstvý (bez vegetace)    

Poloha  

(1 = LB, 2 = PB)  

 

Šířka koryta a nivy 

šířka koryta (m), šířka nivy (m) 

 

Poloha vůči zákrutám  
Poloha (+/- m) 

 

Ukázka  
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4.24 Protipovodňová opatření 

Ukazatel identifikuje různé prvky systému aktivní nebo pasivní protipovodňové ochrany a struktury 

údolní nivy, využitelné k bezpečnému rozlivu při povodni. 

Formulář 

 

Charakter  protipovodňové ochrany 

Počet výskytů 

L břeh           P břeh 

Protipovodňová hráz pevná   

Mobilní protipovodňová hráz   

Zkapacitnění koryta   

Poldr   

Opuštěný meandr   

Lužní les   

Rašeliniště, mokřad   

Prostor pro bezpečný rozliv   

Objekty prioritní ochrany v nivě   

 

Metodika stanovení 

Do formuláře ze vyznačuje přítomnost jednotlivých prvků protipovodňové ochrany odděleně na 

pravém a levém břehu. 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Protipovodňová hráz – zvýšení břehu koryta, jednoduchý nebo složený val podél koryta toku, 

bránící při vyšších vodních stavech rozlivu do inundačního území. 

Mobilní protipovodňová hráz – osazení břehu zařízením pro uchycení mobilních protipovodňových 

stěn. 

Zkapacitnění  koryta – zvýšení kapacity koryta jeho zahloubením a zvýšením hrany koryta. 

Poldr – suchá nádrž v inundačním území, prostor určený k bezpečnému zaplavení při povodni. 

Opuštěný meandr – mrtvé rameno toku, úplně nebo částečně zaškrcené, kterým neprochází hlavní 

koryto toku. 

Lužní les – výskyt lužního lesa v příbřežní zóně / údolní nivě  

Rašeliniště, mokřad – výskyt rašeliniště nebo mokřadu v příbřežní zóně nebo inundačním území  

Prostor pro bezpečný rozliv – možnost bezpečného vybředení toku při povodni v daném úseku, 

které by nevedlo ke vzniku závažných škod na majetku a infrastruktuře. 

Objekty prioritní ochrany v inundačním území – v prostroru údolní nivy se vyskytují historicky 

intravilány obcí, památkově chráněné objekty či průmyslové provozy. 
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Protipovodňová  hráz 

 
Zkapacitnění koryta v intravilánu 

    
Mobilní stěny 

 
Rašeliniště 

 
Mrtvé rameno toku, zaplavené při povodni 

 
Prostor pro bezpečný rozliv 
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Objekty prioritní ochrany – historické centrum města (vlevo), průmyslový provoz (vpravo) 

 

 

4.25 Potenciální překážky proudění 

Potenciální překážky proudění představují objekty v korytě toku, příbřežní zóně a údolní nivě, které 

mohou negativně ovlivnit proudění vody při povodni a tím průběh a následky povodně. 

Formulář 

 

Charakter překážky  

Počet výskytů 

L břeh           P břeh 

Nedostatečně dimenzovaný most   

Překážka v korytě toku   

Snížená kapacita koryta   

Zúžení inundačního území   

Nevhodně umístěné budovy v nivě   

Střídání napřímené a přirozené trasy 
toku 

  

Jiný typ překážky (uvést)   

 

Metodika stanovení 

Při terénním mapování se identifikují vybrané typy potenciálních překážek proudění při povodni. 

Jde zejména o nesprávně dimenzované a lokalizované stavby mostů a propustků, dále různé 

překážky umístěné v korytě toku, objekty zužující profil koryta toku nebo vychylující proudění při 

povodni. 

Do formuláře se zadává počet výskytů jednotlivých typů potenciálních překážek proudění v daném 

úseku. 

Charakteristika mapovaných kategorií 

Most – jako potenciálně nebezpečné jsou zaznamenány mosty, které mají nízký nebo zjevně 

nedostatečně dimenzovaný profil mostní konstrukce vedený přes vodní tok.  

Propustek – obecně slouží k provedení toku přes násyp zemního tělesa. Nejčetnější propustky mají 

trubní charakter, materiál tvoří beton nebo dlažba. Přestože jsou dimenzované na provedení 

dostatečného objemu vody, při povodni zpravidla dochází k zanesení vstupního otvoru, zahrazení 

toku a následné erozi okolního tělesa. 

Překážka v korytě – objekty, stavby nebo jejich pozůstatky, umístěné v korytě toku. Při povodni 

mohou vychylovat proudění, případně se okolo nich akumuluje materiál, přinášený povodní. 

Snížení kapacity koryta – zpravidla zúžení koryta zástavbou, případně zanesení koryta materiálem, 

působící na snížení průtočné kapacity. 
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Zúžení inundačního území – náhlé zúžení prostoru inundačního území, buď z důvodu 

antropogenního využití území údolní nivy nebo geomorfologie údolí. 

Nevhodně umístěné budovy v inundačním území – samostatně stojící budovy v místech 

pravděpodobného vybředení při povodní, v místech, kde mohou přispívat ke zhoršení průběhu 

povodně vychýlením proudu nebo zúžením koryta či prostoru inundačního území. 

Střídání napřímených a meandrujících úseků –zaústění uměle napřímeného úseku toku do úseku 

s přirozenými zákruty, meandry nebo divočením. V těchto úsecích zpravidla dochází ke zvýšenému 

výskytu erozních a akumulačních projevů povodně. Vyznačuje se pro cílový úsek, tj. úsek do 

kterého je napřímený úsek zaústěn. 

Příklady mapovaných kategorií 

    
Nevhodně dimenzovaný most jako potenciální překážka proudění při povodni 

 
Propustek   

Nevhodně umístěné budovy v nivě 

 
Nevhodné střídání napřímené a meandrující části úseku toku jako potenciální zdroj povodňového rizika. Místo 

zaústění napřímeného úseku nese známky akcelerované břehové eroze, plošné eroze  v nivě, rozsáhlé fluviální 

akumulace a destrukce mostní konstrukce.  
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5 Digitalizace výsledků mapování  

5.1 Převod dat do databáze 

Pro převod dat, získaných terénním mapováním, je určen datový formulář HEM-F_form.mdb, 

pracující v prostředí MS Access. 

Prostřednictvím tohoto formuláře jsou data, zaznamenaná v papírových formulářích přenesena do 

databáze s pevně danou strukturou. 

Do formuláře se zadávají veškeré hodnoty, zjištěné při terénním mapování včetně poznámek. Každý 

záznam musí obsahovat kompletní údaje umožňující jeho identifikaci a lokalizaci, tj. kód úseku 

toku shodný s kódem uvedeným v mapě, číslo mapového listu, název toku, datum mapování a 

jméno mapovatele. 

Data jsou zadávána odlišnou formou podle charakteru datového typu: 

- Číselné hodnoty jsou zadávány číslem pomocí klávesnice 

- Kategorie jsou zadávány prostřednictvím roletových menu s přednastavenými hodnotami 

- Logické hodnoty (ano/ne) jsou zadávány prostřednictvím zaškrtávacích polí 

- Volný text – poznámky jsou zadávány standardně z klávesnice. 

 
Obrázek 3 Ukázka formuláře v prostředí MS Access 

5.2 Vymezení úseků v GIS 

Každý úsek, vymezený při terénním mapování, je vymezen v prostředí GIS a opatřen odpovídajícím 

kódem tak, aby jej bylo možné provázat s databází, vytvořenou digitalizací formulářů. 

Vymapované úseky se převedou do dodané GIS vrstvy – vodní tok se „rozstříhá“ na úseky, 

odpovídající úsekům v papírové mapě a jednotlivé úseky se opatří kódem tak, aby kód úseku 

v papírové mapě odpovídal kódu úseku v GIS vrstvě a databázi. 

Jako mapový podklad jsou použity vrstvy vodních toků geodatabáze DIBAVOD, odpovídající 

měřítku 1:10 000. 

Výstupem je vrstva obsahující ucelené úseky vodních toků, opatřené kódem úseku. 
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6 Podkladové materiály 
Pro mapování dostane mapovatel k dispozici kompletní a úplné podklady v následující struktuře: 

- Topografické mapy 1:10 000 pro mapované území 

- Topografické mapy  

- Mapovací formuláře 

- Návod pro mapovatele (tento dokument) 

- Aplikaci HEM-F_form.mdb pro digitalizaci mapovacích formulářů 

- GIS vrstvu vodních toků pro digitalizaci mapovaných úseků 

- Potvrzení, že mapování je realizováno v rámci projektu PřF UK a MŽP ČR 

 

S výjimkou topografických map jsou všechny podklady mapovatelem k dispozici ke stažení na 

datovém serveru projektu na adrese http://floodserv.natur.cuni.cz v podobě pdf souborů. 

Metodické, mapové a datové podklady, dodané pro terénní mapování, je možné použít pouze pro 

účelové mapování.  

Využití podkladových materiálů i výsledků mimo rámec projektu je možné pouze na základě 

souhlasu řešitele projektu, kterým je RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D, kontakt – 

langhamr@natur.cuni.cz.  

 

7 Výstupy  

7.1 Předávané výstupy 

Předávané výstupy představují: 

- Rukopisné originály topografických map 

- Originály mapovacích formulářů se záznamem výsledků mapování 

- Databáze HEM-F_form.mdb s vyplněnými výsledky z mapovacích formulářů 

- GIS vrstva úseků toků ve formátu ESRI shapefile s kódy uvedenými v připojené atributové 

tabulce. 

- Pokud byla při mapování pořízena fotodokumentace digitálním fotoaparátem, snímky 

označte kódem úseku, ke kterému se vztahují (např. BLA009_obr3.jpg). 

7.2 Předání výsledků 

Data 

Výsledné datové soubory – vyplněnou databázi a GIS vrstvu - mapovatel zašle e-mailem J. 

Langahmmerovi na adresu langhamr@natur.cuni.cz. 

Mapy 

Mapové listy a originály mapovacích formulářů předá mapovatel po domluvě termínu osobně  J. 

Langhammerovi. 

7.3 Kontrola výsledků 

Výsledky mapování je nutné odevzdat kompletní, věcně i formálně správné. Dodané výstupy jsou 

následně projdou kontrolou. Nekompletní nebo chybné výsledky, zjištěné při kontrole předaných 

výstupů, je mapovatel povinen opravit v co nekratším časovém termínu.  

http://floodserv.natur.cuni.cz/
mailto:langhamr@natur.cuni.cz
mailto:langhamr@natur.cuni.cz
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8 Termíny 
Pro zrychlení zpracování a kontroly výsledků je vhodné hotové výsledky odevzdávat řešiteli 

průběžně hned po dokončení mapování. 

Nejzazším termínem pro dodání digitalizovaných výsledků terénního mapování v povodí Volyňky 

je 15.9.2012. 

 

9 Zásady a omezení pro práci v terénu 
Mapovatel je povinen respektovat omezení, plynoucí z obecně platných zákonů ČR, 

majetkoprávních vztahů v mapovaném území a je povinen dbát pokynů policie a orgánů místní 

správy. Zaštítění uvedeným projektem nezakládá nárok na vstup na soukromé pozemky, do míst 

vyžadujících speciální povolení ke vstupu atp. 

Mapovatel je dále povinen respektovat Opatření děkana č. 8/2011 k zajištění školení studentů pro 

výuku v terénu a výuku tělesné výchovy (http://www.natur.cuni.cz/fakulta/dekan-a-

kolegium/opatreni-dekana/rok-2011/opatreni-dekana-c8-2011/). 

 

10 Kam se obrátit při problémech 
Mapování probíhá v rámci grantu GAČR  P209/12/0997 Vliv disturbancí horské krajiny na 

dynamiku fluviálních procesů, řešitel doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.  

Většinu problematických situací jde zpravidla vyřešit domluvou s místními občany, kteří jsou navíc 

často neocenitelným zdrojem informací o území, provedených úpravách toků a nivy a především o 

průběhu a následcích hodnocených povodní. 

V případě problémů s orgány policie, místní samosprávy, ochrany přírody, vlastníky pozemků nebo 

potřebě potvrzení, že mapování probíhá v rámci uvedeného projektu kontaktujte, prosím, řešitele na 

výše uvedené adrese, případně sekretariát katedry Fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze. 

 

11 Kontakty 
Dotazy, konzultace a metodická pomoc, vymezení území  

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.,  

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK,  

Albertov 6, Praha 2, 128 43 

tel.: 221951364  

mobil: 739488268 

sekretariát katedry tel.: 221951367, 1366 

fax: 221951367 

e-mail: langhamr@natur.cuni.cz 
 

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/dekan-a-kolegium/opatreni-dekana/rok-2011/opatreni-dekana-c8-2011/
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/dekan-a-kolegium/opatreni-dekana/rok-2011/opatreni-dekana-c8-2011/
mailto:langhamr@natur.cuni.cz
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Poznámky 


