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Ministerstvo životního prostředí

 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2000 č. 382 ke Strategii ochrany před povodněmi na území 
České republiky a na základě schváleného programu ISPROFIN 215 120 „Podpora prevence v územích ohrožených 
nepříznivými klimatickými vlivy“, jehož součástí je také podprogram ISPROFIN 215 123 „Pořízení dokumentace zá-
plavových území“, odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí pověřil Výzkumný ústav vodohospodářský 
T.G.Masaryka v Praze vydáváním státního tématického mapového díla Mapy záplavových území ČR 1 : 10 000 
(MZÚ10).
 Jednou z forem výstupu tohoto projektu jsou předkládané atlasy záplavového území vodních toků, které jsou 
jako pracovní podklad určeny povodňovým a krizovým orgánům obcí a krajů. Atlasy záplavového území jsou výře-
zem MZÚ10 podél jednotlivých vodních toků. MZÚ10 je pak kartografickou vizualizací evidencí stanovených zápla-
vových území podle § 28 vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních 
vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, v platném 
znění, a dále skutečností souvisejících se zabezpečením ochrany před povodněmi.
 Základní informace související s evidencí záplavových území citlivě reagují na data, která budou předána 
vodoprávním úřadům podle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování zápla-
vových území, v platném znění. Základní informace související s ochranou před povodněmi v rozsahu značkového 
klíče MZÚ10, např. nebezpečné skládky, jsou v prvním vydání MZÚ10 převzaty ze Základní báze geografických dat
ČR 1 : 10 000 (ZABAGED®). Protože tato data nemusí být vždy vybavena přesnou tematickou referencí z oblasti 
ochrany před povodněmi, uvítáme spolupráci při aktualizaci tématického obsahu v rozsahu zveřejněného značko-
vého klíče.
 Atlasy záplavového území jsou k dispozici na internetové adrese http://mapy.vuv.cz/website/isp ve formě 
webové aplikace. Tato aplikace je podporou povodňových orgánů krajů a obcí zabezpečovanou Ministerstvem ži-
votního prostředí jako ústředním povodňovým orgánem. Pořízení sady výtisků jednotně pokrývajících potřeby po-
vodňových orgánů nebo speciální tiskové služby jsou komerční službou Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka zajišťovanou prostřednictvím internetu.
 Doporučuji kombinovat využívání atlasů záplavového území s informacemi dosažitelnými v internetové apli-
kaci, na níž jsou ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství dostupné další významné informace o aktuálnosti sta-
novených záplavových územích, příp. o připravovaných projektech pro navrhování záplavových území, informace o 
stavu vyhotovování MZÚ10 a další odborné informace Českého hydrometeorologického ústavu.
 Vydáním MZÚ10, atlasů záplavového území a provozem internetové aplikace naplňuje s předstihem Česká 
republika doporučení Evropské komise zabezpečit vydání mapy rizik povodní.
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Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální jako účelový náklad pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Zpracoval a vytiskl Zeměměřický úřad s využitím 
Základní mapy ČR 1 : 10 000 a Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®), Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) a Informačního systému 
veřejné správy - VODA (ISVS-VODA). Gestor tematického obsahu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha. Vydáno v roce 2006. 1. vydání. 
Náklad 100 výtisků.
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