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Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

1 Důvody zpracování aktualizace díla
Při zpracování studie proveditelnosti (podzim 2015) byly nastíněny předpokládané zdroje
možného financování. Jednalo se především o financování tohoto projektu z Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020: Integrovaná územní investice Pražské metropolitní
oblasti (zkráceně ITI PMO).
Účelem této aktualizace je úprava studie proveditelnosti Systém podpory operativního řízení
při povodních (dále jen OŘPP) tak, aby splňovala hodnotící kritéria specifického cíl 1.4, Aktivity
1.4.3 - Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na
lokální úrovni, digitální povodňové plány – obce, města, svazky obcí, kraje. Tato hodnotící
kritéria jsou nastavena na žádosti o podporu na digitální povodňové plány, lokální výstražné
systémy a varovné informační systémy a v současné podobě OŘPP nesplňuje tato kritéria a
OŘPP by tak bylo v rámci hodnocení vyřazeno ze žádosti o finanční podporu. Cílem je tedy
aktualizovat OŘPP tak, aby vyhovovalo hodnotícím kritériím. Důraz je kladen především na
vylučující kritéria, u kterých v případě nesplnění dochází k zamítnutí projektu.
V Praze, říjen 2016.

Důvody pro druhou aktualizaci studie:
Aktualizace této studie navazuje na usnesení Rady hlavního města Prahy (dále jen Rada), ze
dne 15. 8. 2017 číslo 1877. Rada bere na vědomí Aktualizaci díla Systém podpory operativního
řízení při povodních – Studie proveditelnosti.
Rada schvaluje:
1. předložení projektového záměru do vyhlášené 11. výzvy nositele ITI PMO - realizace
opatření pro řešení povodní dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2. schvaluje předložení žádosti o podporu do vyhlášené 83. výzvy Operačního programu
Životní prostředí pro období 2014 - 2020 projektu "Systém podpory operativního řízení při
povodních" dle projektového záměru.

Rada ukládá:
1. primátorce hl. m. Prahy
a. podepsat a předložit projektový záměr dle bodu II.1. tohoto usnesení nositeli ITI
PMO
Termín: 21. 8. 2017
b. podepsat a předložit kompletní žádost o podporu z Operačního programu
Životní prostředí pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu "Systém podpory
operativního řízení při povodních" dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 15. 3. 2018
2. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
a. zajistit aktualizaci Studie proveditelnosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31. 10. 2017
b. zajistit odborizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu"
poskytnutí nezbytné součinnosti IPR hl. m. Prahy při zpracování zadávací
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dokumentace pro pořízení "Dokumentace pro výběr zhotovitele" a žádosti o
podporu z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 na
realizaci projektu "Systém operativního řízení při povodních"
Termín: 15. 3. 2018
3. MHMP - RED MHMP
a. zajistit zpracování kompletní žádosti o podporu z Operačního programu
Životní prostředí pro období 2014 - 2020 na realizaci projektu "Systém
podpory operativního řízení při povodních"
Termín: 28. 2. 2018
b. zajistit zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti zadávací
dokumentace na zpracování projektu "Systém podpory operativního řízení při
povodních"
Termín: 28. 2. 2018
V textu byly dále změněny některé faktické údaje z původní studie zpracované v roce 2015,
které jsou v současné době neaktuální, jedná se například o majitele významných vodních
děl, stanovených stupňů povodňové aktivity, správce vodních toků a podobně.

V Praze, říjen 2017.

8/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

2 Cíle studie proveditelnosti
Hlavním cílem SP je ve variantách navrhnout základní parametry systému pro poskytování
informací o vývoji povodňové situace příslušným orgánů krizového řízení Magistrátu hlavního
města Prahy.
Výsledná varianta SP bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky projektu OŘPP.
Poskytované informace o vývoji povodňové situace musí splňovat následující vlastnosti:
•

dostatečný časový předstih,

•

spolehlivost,

•

prostorovou a časovou podrobnost.

Časový předstih musí být natolik velký, aby umožňoval s dostatečnou mírou zabezpečení
provést kroky, které je nutné učinit před dosažením určitého předpovídaného stavu.
Prostorová podrobnost informace musí být dostatečná pro zajištění jasné představy o
sledovaném jevu v zájmovém území ve vazbě na rozhodování povodňových orgánů.
Pro potřeby naplnění hlavního cíle bude systém poskytovat mapové výstupy zobrazující
rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku.
SP OŘPP bude zpracována v cca 2-3 variantách návrhu v následujících fázích:
•

vymezení řešeného území

•

návrh řešení

•

časová náročnost

•

projednání a doporučená optimální varianty

Projednaná a odsouhlasená výsledná varianta SP bude pro potřeby veřejné zakázky
dopracována následovně:
•

definice předmětu plnění (etapy projektu)

•

termíny plnění (etapy projektu)

•

slepý rozpočet (výkaz výměr projektu)
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3 Analýza stávajícího stavu
Systém podpory operativního řízení při povodních řeší povodňovou situaci na
území dvou krajů (Praha, Středočeský kraj), 8 ORP (Beroun, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Černošice, Kladno, Neratovice, Praha, Rakovník, Říčany) a 99 obcí. Na území hl.
m. Prahy se nachází 18 místních částí, které mají status ORP a OŘPP řeší povodňovou situaci
v jejich správním území. 61 obcí bude moci využít částečně či plně výstupy z OŘPP a dojde
ke zvýšení protipovodňové ochrany v jejich správním území. Přičemž v uvedeném počtu obcí
není započítáno 38 městských částí hl. m. Prahy, které mají status obce a na jejichž území
Systém podpory operativního řízení při povodních řeší povodňovou situaci. Celkový počet obcí
je 99.
Dle provedené analýzy se v záplavovém území Q100 v řešeném území nachází přibližně
34 500 obyvatel.

3.1 Popis řešeného území
Obecně je širší zájmové území definováno jako plocha všech hydrologických povodí těch
toků, které mohou způsobit lokální záplavy v Praze. Naopak užší zájmové území je dáno
rozsahem katastrálního území Hl. m. Prahy.
Páteřními toky s významným povodňovým ohrožením v katastrálních hranicích Hlavního
města Prahy jsou Vltava od říčního kilometru 39,350 (nad obcí Roztoky u Prahy) do kilometru
70,019 (přívoz ve Vraném nad Vltavou), a Berounka od soutoku (ř.km 0,000) nad obec
Černošice (ř.km 8,000).
Stručný vodohospodářský popis současného stavu inundačních území Vltavy a Berounky:
Spodní hranice zájmového území je umístěna do km cca 39 říčního staničení nad obec
Roztoky. Zde je údolí Vltavy již sevřené, s úzkými inundačními územími, ohraničenými
vysokými, skalnatými svahy. Levý břeh řeky je navíc poměrně vysoký, takže rozsah rozlivu je
zde minimální. Řeka od Roztok proti proudu vede delším rovným úsekem, nad kterým
následují dva oblouky, mezi kterými leží obec Sedlec. Ve spodním oblouku se inundace mírně
rozšiřuje, nad ním naopak vysoké břehy vytváří soutěsku, ve které se řeka koncentruje do
úzkého hrdla. Dále proti proudu se již roztahuje do širokého inundačního území v oblasti Troje,
kde je rozdělena Císařským ostrovem na hlavní koryto a plavební kanál ke zdymadlu Podbaba.
Na horním konci hlavního koryta vzdouvá vodu klapkový jez Troja, který je při vysokých
vodních stavech vyhrazen. Vedle jezu při pravém břehu je bývalá vorová propust, dnes sloužící
jako umělý kanál pro vodní slalom. Zatímco jez je dostatečně kapacitní, koryto pod ním okolo
ostrova se zužuje, dno se zdvihá a stává kamenitým, místy řeka tvoří peřeje a mělčiny. Břehy,
hlavně ostrovní, jsou zde porostlé hustým, neprostupným porostem, stromy a keři. Na
Císařském ostrově leží ve spodní části čistírna odpadních vod Troja, která je po obvodě
ohrázována protipovodňovou hrází, původně projektovanou na cca Q100. Proti ní se na pravém
břehu nachází Zoologická zahrada, která je rovněž oddělena od řeky protipovodňovou hrází,
která ale není koncipována na tak vysokou hladinu jako hráz čistírny odpadních vod (je
projektována na cca Q25). Nad Zoologickou zahradou na pravém břehu je inundační území
relativně širší. Na levém břehu je zátopa omezena náspem dráhy, který nad jezem Troja
zabíhá do parku Stromovka. V oblasti Stromovky je v tělese náspu několik průjezdů, které však
jsou osazeny drážkami pro hradidla a před povodní by měly být uzavřeny.
Nad jezem Trója je nový silniční a tramvajový most. Dalším mostem, silničním mostem
Barikádníků, fakticky končí Trojská kotlina. Nad ním řeka prochází relativně úzkým hrdlem,
přemostěným mostem železniční přeložky. Pravý břeh řeky zde tvoří skály, na levém,
holešovickém břehu, je šířka inundace omezena příčným sklonem území.
Nad tímto hrdlem se údolí opět rozšiřuje v kotlinu Karlína a Libně na pravém a Holešovic
na levém břehu. Na obou březích jsou po straně řeky vybudovány rozsáhlé přístavy. Přístav
Holešovice má jeden velký bazén a je v současnosti stále využíván, kromě funkce ochranného
přístavu při povodni, pro obchodní účely. Přístav Libeň na pravém břehu oproti tomu je již jen
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přístavem sportovním a ochranným. Sestává ze dvou bazénů, bazénu bývalých loděnic, jejichž
areál je nyní využíván komerčními firmami převážně ke skladovacím účelům, a bazénu
vlastního sportovního přístavu. Břehy a okolí obou bazénů jsou poměrně hustě zarostlé, jsou
zde uložena malá plavidla a postaveny četné provizorní přístřešky.
Kotlinu Karlína odděluje od přístavu Libeň vysoký násep Libeňského mostu. Území nad
tímto mostem se v rámci realizace protipovodňových úprav a celkové přestavby Karlína
Karlína stále vyvíjí.
V řece se při horním konci Karlína nachází ostrov Štvanice, oddělující řeku od plavebního
ramene s plavebními komorami. Řeka je při horním konci ostrova přehrazena vysokým
pevným Helmovským jezem, u jehož ostrovního konce leží malá vodní elektrárna Štvanice.
Plavební rameno je pod komorami přehrazeno dvoudílným klapkovým uzávěrem. Řeku i
ostrov překračuje ve spodní části železniční Negrelliho viadukt, který představuje díky svým
úzkým mostním otvorům poměrně značnou překážku proudění, a hlavně hrozí ucpáním
připlavenými předměty. V horní části pak vede silniční Hlávkův most. Nad ním již následuje
vlastní centrum města. Řeka zde teče v nábřežních zdech a je přemostěna několika mosty za
sebou. Nejvýznačnější z hydraulického hlediska je Karlův most, o němž platí podobné jako o
Negrelliho viaduktu, tzn. mostní otvory jsou úzké a v případě povodně se na pilířích zachytává
pláví. (To také bylo při stoleté povodni v roce 1890 příčinou zřícení dvou mostních oblouků po
ucpání otvorů.)
Nad Karlovým mostem je šikmý Staroměstský jez, starý pevný jez s vorovou propustí. Nad
Staroměstským jezem následuje most Legií a nad ním lomený Šítkovský jez – taktéž pevný
jez s vorovou propustí. Spád obou jezů překonává plavební komora Smíchov.
Mezi jezy rozdělují řeku tři ostrovy; největší Střelecký ostrov, dlouhý a úzký Dětský ostrov
(oddělující plavební rameno s komorou Smíchov) a Slovanský ostrov při pravém břehu proti
Národnímu divadlu. Z plavebního ramene nad komorou Smíchov odbočuje nejprve
zatrubněním, posléze volným tokem náhon Čertovka, který se vrací zpět do Vltavy pod
Karlovým mostem.
Nad Šítkovským jezem přemosťují Vltavu nejprve Jiráskův, nad ním pak Palackého most.
Následuje Železniční most, pod ním končí na levém, Smíchovském břehu řeky nábřežní zeď.
Nad železničním mostem ústí vjezd do přístavu Smíchov, odděleném od řeky poloostrovem
Císařská louka. Přístav slouží jako ochranný v době povodní, je zde vybudována překladní
hrana pro sypké materiály, a též rozsáhlá sportovní část. Na pravém břehu řeky dominuje
Vyšehradská skála, pod níž řeka dosahuje poměrně velkých hloubek. Nad Vyšehradskou
skálou leží sportovní přístav Českého Yacht klubu, oddělený od řeky úzkým, vysokým
násypem. Nad ním při pravém břehu leží v řece Veslařský ostrov, dále pak pokračuje řeka ve
volných březích, po levém se zvýšeným náspem ulice Strakonická, na pravém břehu
s areálem Žlutých lázní a Podolskou ulicí.
Dalším objektem v řece je Barrandovský most, nad nímž leží na pravém břehu bývalá
ledárna pivovaru; dále proti proudu je pravý břeh – Bráník a Modřany – nízký a plochý. Obytná
část obou čtvrtí je od řeky oddělena náspem železniční a za ní tramvajové tratě, která dle
projektu KOMOKO plní též funkci protipovodňové ochrany. V řece leží nad Barrandovským
mostem úzký ostrov, zarostlý náletovými dřevinami. Levý břeh je zvýšen náspem výpadovky
„Strakonická“, za níž následují až k Malé Chuchli barrandovské skály. Pod obcí Malá Chuchle
překračuje řeku a obě inundace železniční most. Nad ním se údolí otvírá i po pravé straně,
kde leží mezi řekou a Strakonickou silnicí volné neudržované plochy, skladové areály a hřiště,
podél silnice pak následuje obec Velká Chuchle - zóna obytných domů a za silnicí dostihové
závodiště.
Nad jezem Modřany již následuje soutok s Berounkou, v níž leží těsně nad ústím do Vltavy
přístav Radotín, sloužící nyní jako překladiště sypkých substrátů. Okolí soutoku má charakter
říční nivy, jež je zaplavována i při nižších povodních zhruba od úrovně Q1.
Nad soutokem s Berounkou se údolí Vltavy uzavírá, pravý břeh má strmý skalnatý
charakter, levý je zpočátku až k Zbraslavi povlovný, za obcí se ale taktéž zdvihá. Tento
charakter mají břehy až ke konci zájmového území na řece Vltavě pod přívozem ve Vraném
nad Vltavou.
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Řeka Berounka se od soutoku s Vltavou naopak klikatí širokou, jen částečně zastavěnou
údolní nivou až k obci Černošice, kde ji přehrazuje jez. Konec zájmového území na řece
Berounce je nad obcí, kde se údolí u skály Kazín poněkud uzavírá.
Kromě výše uvedených hlavních toků, Vltavy a Berounky je zájmové území odvodňováno
několika významnými menšími toky (viz např. Kap. 2.3.2. nebo Obr. 20) a také druhotně
kanalizační sítí.

3.2 Dotčené subjekty a zajištěné podklady
Magistrát hlavního města Prahy
V rámci zajišťování podkladů proběhla 15. 5. 2015 schůzka u objednatele (Institut plánování a
rozvoje hl. m. Prahy) za účasti Ing. Michal Novák vedoucího oddělení technické infrastruktury.
Dále proběhlo jednání 20.5.2015 na Odboru bezpečnosti a krizového řízení za účasti Bc.
Libora Hadravy radního HMP.
Zajištěné podklady:
Povodňový plán hlavního města Prahy
Povodňový plán obsahuje všechny přílohy,
např.: seznam ohrožených objektů, kritické
úseky, hlásné profily, evakuační místa, činnosti
povodňové komise atd.
Generely drobných vodních toků
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy poskytl
generely následujících vodních toků:









Botič (říjen 2003)
Dalejský potok (prosinec 1999)
Kunratický potok (březen 2008)
Kyjovský potok (duben 2009)
Lipenecký potok (květen 2009)
Litovecko-Šárecký potok (červenec 2005)
Motolský potok (květen 2001)
Rokytka (červen 2008)

Lesy hlavního města Prahy
V rámci zjišťování podkladů proběhlo 11. 5. 2015 jednání se zástupcem vedoucího střediska
pro vodní toky Ing. Richardem Benešem.
Zajištěné podklady:
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Plán operativního řízení při povodních na v. t. Botič,
Rokytka a Litovecko-Šárecký
Plán operativního řízení obsahuje přílohy jako vymezení
území, účel operativního řízení VT, organizační členění
povodňového štábu nebo sledování předpovědní situace
a hydrotechnické situace.
Stanovená SPA pro Botič a Rokytku
Obsahem dokumentací jsou stanovené stupně
povodňových aktivit, vybrané profily, protipovodňové
zábrany, scénáře provedených výpočtů a výsledné
hodnoty vodních stavů pro dané SPA.
Seznam a popis srážkoměrů a hladinoměrů
Popis obsahuje na 14 hladinoměrů, 5 srážkoměrů a 10
teplotních čidel
Umístění 4 nových vodočetných latí na Botiči
Geodetické zaměření toků ve správě Lesů HMP
Český hydrometeorologický ústav
V rámci zajišťování podkladů proběhlo 29. 4. 2015 jednání s Ing. Danielem Kurkou, ředitelem
pobočky Praha.
Zajištěné podklady:
Srážky
Vodní stavy a průtoky
48 hodinová předpověď
pravděpodobnostní
66 hodinová předpověď deterministická
Radarová informace ČR
Otevřené zdroje
Předpověď teplot, srážek
Model ALADIN (72 hodin, krok 3 hodin)
Radarové informace Evropa
Otevřené zdroje
Seznámení s prevencí přívalových srážek na území ČR
Využití nowcastingu a srážkoodtokového modelu

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
V rámci zajišťování podkladů proběhlo 25. 5. 2015 jednání s Ing. Radomírem Tůmou.
Zajištěné podklady:
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Povodňový plán stokové sítě 2014
v povodí ÚČOV
Obsahem plánu jsou např. měrné
křivky významných profilů, evidenční
listy hradidlových komor nebo
seznamy protipovodňových zařízení
Povodňový plán ÚČOV – 2006 –
schválení
Povodňový plán obsahuje jak věcnou
část dokumentace tak organizační.
Popsány jsou zde průtoky a hladiny velkých vod, situace a popis ÚČOV,
ale i povinnosti provozovatele, vyhlašování SPA nebo činnosti při jednotlivých SPA.
Povodňový plán stokové sítě - Zbraslav 2
Dokumentace obsahuje např. operační listy, harmonogram opatření na stokové síti,
povodňovou komisy provozovatele stokové sítě, povodňovou komisy provozovatele čerpacích
systémů vnitřních vod nebo povodňovou křivku limnigrafu Malá Chuchle.

Pražské vodovody a kanalizace a.s.
V rámci zajišťování podkladů proběhlo 27. 4. 2015 jednání s manažerem útvaru stokové sítě
Ing. Michalem Dolejšem.
Zajištěné podklady:

Informace o systému krizového řízení
Systém obsahuje informace o fungování za povodně i mimo povodeň, popis používaného
software a hardware vybavení nebo popis spolupráce s ČHMÚ, CVHD PVL a Lesy HMP.
Popis a umístění srážkoměrů vč. souřadnic
Popis a umístění průtokoměrů
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Povodí Vltavy, státní podnik
V rámci zajišťování podkladů proběhlo 30. 4. 2015 jednání s vedoucím centrálního
vodohospodářského dispečinku Ing. Karlem Březinou.
Zajištěné podklady:






Tabulka s informacemi o měřících stanicích v majetku Povodí Vltavy, státní podnik
Popis používaného software a hardware vybavení
Spolupráce s dispečinky správců vodních toků a provozovatelů sítí (ČHMÚ, PVL, PVK,
Lesy HMP,...)
Seznam hladinoměrů (8 hladinoměrů) a popis přenosu informací.

3.3 Informace pro operativní řízení ochrany při povodni
Informace pro operativní řízení při povodních můžeme rozdělit do tří základních kategorií, které
jsou mezi sebou provázané. Jedná se meteorologickou situaci, hydrologickou situaci a
vodohospodářskou situaci. Této problematice se budou věnovat následující kapitoly.

3.4 Hydrologické a vodohospodářské poměry
Územím hlavního města Prahy protéká několik vodních toků, z nichž několik je dle vyhlášky č.
178/2012 Sb. klasifikováno jako významné vodní toky. Všechna významné vodní toky, které
se nacházejí v řešeném území, jsou zobrazeny v tabulce níže.
Tabulka 1 – Přehled významných vodních toků na území HMP
Název
vodního
toku

Identifikátor
vodního toku

Číslo
hydrologického
pořadí

Délka
vodního
toku v
kategorii
významný
v km

Berounka

10100011

1-10-04-002

138,6

Vymezení
úseku VT v
kategorii
významný
(upřesnění) ř.
km od-do

Správce
toku

PVL
(od hranice
HMP po
pramen)

Botič

10100145

1-12-01-014

15,0

Loděnice
Mratínský
potok
Radotínský
potok

10100041

1-11-05-001

65,7

PVL

10100496

1-05-04-022

15,2

PLA

10100255

1-11-05-047

5,5
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Rokytka

10101068

1-05-02-068

9,5

Vltava

10100001

1-06-01-055

376,7

(od hranice
HMP po
pramen)

PVL
PVL

Z vodních toků se jedná především o Botič, Rokytku, Kunratický potok, Dalejský potok,
Šárecký potok, Litovický potok, Říčanský potok, Vrutici, Rokytku, Pitkovický potok, Prokopský
potok a Mratínský potok.
V současné době dostávají krizové orgány hlavního města Prahy (dále jen HMP) informace o
meteorologické a hydrologické situaci především od Českého hydrometeorologické úřadu
(dále jen ČHMÚ), státního podniku Povodí Vltavy (dále jen PVL) a Lesů hlavního města Prahy
(dále jen Lesy HMP).

Vltava a Berounka
Vltava
Řeka Vltava pramení na Šumavě v nadmořské výšce 1173 m n. m., následně protéká
například Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi, Prahou a v Mělníku se jako
levostranný přítok vlévá do Labe. S délkou toku 430 km, činí celková plocha povodí 28 090
km2. Mezi nejvýznamnější přítoky Vltavy patří Malše, Lužnice, Otava, Sázava a Berounka.
Tabulka 2 – Přehled hlásných profilů na řece Vltavě

Hydr. Pořadí Tok

Název stanice

Provozovatel

ORP

Kat.

1-06-01-121

Vltava

Vyšší Brod

ČHMÚ České Budějovice

Český Krumlov

A

1-06-01-156

Vltava

Zátoň

Povodí Vltavy České Budějovice Český Krumlov

A

1-12-02-095

Vltava

Vraňany

ČHMÚ Praha

Mělník

A

1-08-05-009

Vltava

VD Orlík

Povodí Vltavy Praha

Příbram

A

1-08-05-081

Vltava

VD Slapy

Povodí Vltavy Praha

Černošice

A

1-12-01-005

Vltava

Praha - Chuchle

ČHMÚ Praha

Hl. m. Praha

A

1-12-01-025

Vltava

Praha - Na Františku

ČHMÚ Praha

Hl. m. Praha

A

1-06-01-214

Vltava

Březí

ČHMÚ České Budějovice

České Budějovice

A

1-09-04-009

Vltava

VD Vrané

Povodí Vltavy Praha

Černošice

A

1-06-01-158

Vltava

Český Krumlov

Povodí Vltavy České Budějovice Český Krumlov

1-06-03-001

Vltava

České Budějovice

České Budějovice

B
A

Na Vltavě se rovněž nachází několik významných vodních děl. Ze závodu Horní Vltavy jsou to
zejména přehrady Lipno I a II, přehrada Hněvkovice a Kořensko. Ze závodu Dolní Vltavy se
jedná o Přehrady Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané nad Vltavou. Zmíněná díla jsou
součástí Vltavské kaskády, s jejíž výstavbou se začalo již ve 30. letech 20. století. Správcem
toku je Povodí Vltavy, státní podnik.
Tabulka 3 – N-leté průtoky ze stanice LG Praha – Malá Chuchle

N-leté průtoky [m3∙s-1]
Q1 Q2
Q5
Q10 Q20 Q50 Q100
856 1220 1770 2230 2720 3440 4020
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Tabulka 4 – Stanovená SPA v profilu LG Praha – Malá Chuchle

LG Praha Malá Chuchle
Stav vody [cm] Průtok [m3∙s-1]
1. SPA
127
450
2. SPA
228
1000
3. SPA
306
1500
Tabulka 5 – Postupové doby

[km]

min.
doba
[hod]

max.
doba
[hod]

0,000

35

5

12

44,900

16,6

2

5

úsek

od

do

délka úseku

(mapa)

[ř.km]

[ř.km]

Berounka

Beroun - Praha - Chuchle

35,000

Vltava

Praha - Chuchle - Praha - Trója

61,500

Vltava

Orlík - Kamýk

145,000 133,000

12

1

Vltava

Kamýk - Slapy

133,000 91,500

41,5

2

Vltava

Slapy - Štěchovice

91,500

83,700

7,8

1

Vltava

Štěchovice - Vrané n.Vlt.

83,700

71,700

12

0,5

1,5

Vltava

Vrané n.Vlt. - Praha - Chuchle

71,700

61,500

10,2

1

3,5

název toku

Historie potvrzuje, že extrémní jevy se v Praze vyskytovaly i dříve. Po tzv. době povodňového
klidu jsme se dostali do doby povodňového neklidu, kdy se zvětšuje povodňová intenzita a to
i přesto, že je Praha částečně chráněna Vltavskou kaskádou. Za posledních přibližně 50 let
prošla Prahou 50-letá voda (1940), 2-5-letá voda (2006), 500-letá voda (2002) a 50-letá voda
(2013). Níže je vypsán soupis historických povodní na území Prahy za dobu jejich sledování.
1272 – Juditin most poškozen
1342 – Juditin most nápor ledu definitivně zničil
1432 – Karlův most velká voda zbořila 5 pilířů
1845 – odhadovaný průtok Vltavy 4500 m3/s
1890 – Karlův most pobořen, průtok 4000 m3/s
1940 – průtok 3245 m3/s
2002 – největší změřená povodeň – průtok 5300 m3/s
2013 – průtok 3210 m3/s

Povodeň 2002
Nejničivější byla povodeň z roku 2002. Tato povodeň je označována za 500-letou vodu. Dle
dochovaných záznamů se jedná o největší povodeň, která kdy prošla Prahou, nejblíže se této
povodni blíží povodeň z roku 1845. Při povodni v roce 2002 došlo v Praze k zaplavení 169
domů (v záplavovém území Q100 MČ Praha 1 se nachází 56 objektů). Povodňové škody v
Praze 1 činily 400 milionů korun, v rámci celé Prahy jsou škody odhadovány na 27 miliard
korun, z toho cca 10 miliard korun byla škoda na městské hromadné dopravě, především
metru. Evakuovat bylo nutné desítky tisíc obyvatel.
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Povodeň v roce 2002 byla významným impulsem pro vybudování systému protipovodňové
ochrany hlavního města. Nejprve probíhala výstavba v centrální části města a následně i
v okrajovějších částech. Ve městě najdeme mobilní protipovodňové bariéry, které jsou
instalovány na místě a to až v době ohrožení, v některých úsecích nalezneme protipovodňové
hráze ze zeminy nebo železobetonové stěny. K protipovodňové ochraně je ale využíváno
například i železničních náspů nebo jiných bariér tvořených tělesy komunikaci, u nichž se
následně zabezpečují krizová místa, jakými jsou podchody, podjezdy apod. Významným
prvkem jsou rovněž uzávěry a přečerpávací systémy instalovány do kanalizační sítě.
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Berounka
Berounka je jedna z nejvýznamnějších řek západních Čech. Zdrojem Berounky je soutok Mže
a Radbuzy v Plzni odkud tok pokračuje Plzeňskou kotlinou, následně přírodním parkem Horní
Berounka a Berounem až do Prahy, kde se z levé strany vlévá do Vltavy. S plochou povodí
8 855,5 km2 dosahuje tok délky 139 km. Nejvýznamnějšími přítoky jsou hlavně Úslava,
Klabava, Střela, Javornice, Rakovnický potok, Klíčava, Litavka a Loděnice. Průměrný průtok v
ústí je 36 m3/s. Na Berounce ani jejich přítocích se nenachází velké množství vodních nádrží,
mezi nejvýznamnější patří VD Hracholusky a VD Lučina na Mži, VD Záskalská na Červeném
potoce a VD Klabava na Klabavě.
Tabulka 6 – Přehled hlásných profilů na řece Berounce

Bílá Hora

136,9

4 016,55 km²

průměrný
průtok [m3∙s-1]
20,0

Liblín

101,3

6 454,88 km²

30,1

1270

Zbečno

53,4

7 518,96 km²

32,8

1440

Beroun

34,2

8 284,70 km²

35,6

1560

místo

říční km

plocha povodí

stoletá voda [m3∙s-1]
790

Tabulka 7 – N-leté průtoky ze stanice Beroun

N-leté průtoky [m3∙s-1]
Q1
Q5
Q10
Q50
Q100
270 615 799 1310 1560
Tabulka 8 – Stanovená SPA v profilu Beroun

Beroun
Stav vody [cm] Průtok [m3∙s-1]
1. SPA
260
217
2. SPA
320
330
3. SPA
400
488
Tabulka 9 – Postupové doby

název toku
Berounka

[km]

min.
doba
[hod]

max.
doba
[hod]

35

5

12

úsek

od

do

délka úseku

(mapa)
Beroun - Praha Chuchle

[ř. km]

[ř. km]

35,000

0,000
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Obrázek 1 – území Prahy ohrožené stoletou povodní na Vltavě a Berounce – část 1.
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Obrázek 2 – území Prahy ohrožené stoletou povodní na Vltavě a Berounce – část 2.
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Významné přítoky Berounky a Vltavy
Síť pražských vodních toků tvoří Botič, Rokytka, Kunratický potok, Motolský potok, Dalejský
potok, Radotínský potok, Šárecký potok, Únětický potok, Litovický potok, Říčanský potok,
Vrutici, Pitkovický potok, Prokopský potok a jejich přítoky. Jedná se přítoky Vltavy odvodňující
pražskou kotlinu, jejichž povodí se rozkládá buď přímo na území hl. m. Prahy nebo je jen málo
přesahuje. Z vodotečí, které zasahují na severním okraji Prahy do hydrologického povodí
Labe, lze zmínit jen Mratinský potok. Ten však zasahuje do správního obvodu Prahy pouze
nejvyšší malou částí svého povodí a proto povodňovou situaci na něm nelze předpovídat.

Loděnice (1-11-05-027)
Nejvýznamnější přítok Berounky v řešeném území. Na konci správního území města Beroun
se zleva vlévá do Berounky. Loděnice je dle vyhlášky významný vodní tok, pramení v obci
Lány severozápadně od Prahy v nad mořské výšce 497 m n.m. Celková délka toku je 64,72
km s plochou povodí 270,24 km2. Správcem vodního toku je PVL. Na Loděnici se nacházejí
dva hlásné profily kategorie B. Přibližně v polovině spádového území toku se v obci Bratronice
leží první hlásný profil (ř. km 28,30). Druhý hlásný profil se nachází v obci Loděnice (ř. km) a
zahrnuje všechny významné přítoky Loděnice.

Tabulka 10 – Přehled hlásných profilů na Loděnici

Hydr. Pořadí Tok
Název stanice
1-11-05-017 Loděnice Dolní Bezděkov

Provozovatel
OÚ Bratronice

ORP
Kladno

Kat.
B

1-11-05-027 Loděnice Loděnice

ČHMÚ

Beroun

B

Tabulka 11 – N-leté průtoky

Název stanice
Dolní Bezděkov
Loděnice

Q1
13
15

N-leté průtoky [m3∙s-1]
Q5
Q10
Q50
Q100
26
33
50
58
30
38
57
67

Tabulka 12 – Stanovená SPA (hodnoty SPA jsou návrhové)

Dolní Bezděkov
Stav vody [cm]
1. SPA 2. SPA 3. SPA -

Loděnice
Stav vody [cm]
160
190
230

Rokytka (1-12-01-034)
Rokytka je vodní tok v povodí dolní Vltavy pramenící v Říčanském lese mezi obcemi Tehov a
Tehovec, v nadmořské výšce 453 m. S délkou toku 37,5 km disponuje povodím o rozloze
134,85 km2 a jedná se o jeden z nejdelších pražských potoků vůbec (31,5 km toku na území
Prahy). Správcovství toku připadá na Hlavní město Praha, oddělení péče o zeleň (úsek
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0,00 až 15,835 km) a Povodí Vltavy, státní podnik (úsek 15,835 až 37,465 km). Rokytka
protéká obcí Nedvězí u Říčan, pokračuje katastrálním územím Královice, Hájek u Uhříněvsi,
Koloděje, Běchovice, Dolní Počernice, Hostavice, Kyje, Hloubětín, Hrdlořezy, Vysočany a
Libeň kde nakonec vtéká ve výšce 185 m n. m. do Vltavy. Mezi nejvýznamnější přítoky řadíme
Říčanský potok, Křenický, Běchovický, Svépravický, Hostavický, Vackovský, Prosecký potok,
Chvalku a Malou Rokytku.
Tabulka 13 – Přehled hlásných profilů na Rokytce

Hydr. Pořadí
1-12-01-034

Tok
Rokytka

Název stanice
Provozovatel
Kyjský rybník – hráz Hl. m. Praha

ORP
Hl. m. Praha

Kat.
B

Tabulka 14 – N-leté průtoky ze stanice Kyjský rybník - hráz

N-leté průtoky [m3∙s-1]
Q1
Q5
Q10
Q50
Q100
2,7 11,6 17,5 37,8
50
Tabulka 15 – Stanovená SPA v profilu Kyjský rybník - hráz

Rokytka: Kyjský rybník - hráz
Stav vody [cm] Průtok [m3∙s-1]
1. SPA
120
8,03
2. SPA
150
12,01
3. SPA
200
20,03
Botič (1-12-01-020)
Botič nebo také Vinný potok je nejdelším pražským potokem (34,5 km). Pramen se nachází
lese Okrouhlík na území Čenětic u Křížkového Újezdce. Následně potok protéká velmi
rozmanitým terénem a jeho údolní niva zde vytváří přírodní památku meandry Botiče. Ústí
toku se nachází už v Praze na Výtoni, kde Botič vtéká z pravé strany do Vltavy. Celé povodí
Botiče zabírá plochu o rozloze 135,79 km2. Nejvýznamnějšími přítoky jsou Slatinský potok,
Odpad od Hamerského rybníka, Chodovecký potok, Měcholupský, Košíkovský, Hájecký,
Mlýnský náhon, Milíčovský, Dobrá Voda, Pitkovický potok a 4 bezejmenné přítoky. Správce
má tento vodní tok opět dva. Jedním z nich je Hlavní město Praha zastoupené, kde správu
zajišťuje oddělení péče o zeleň (úsek 0,00 – 17,449 km) a druhým je Povodí Vltavy, státní
podnik (úsek 17,449 – 35,809 km).
Tabulka 16 – Přehled hlásných profilů na VT Botič

Hydr. Pořadí Tok

Název stanice

Provozovatel

ORP

Kat.

1-12-01-020

VD Hostivař

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

B

Botič

Tabulka 17 – N-leté průtoky ze stanice VD Hostivař

N-leté průtoky [m3∙s-1]
Q1
Q5 Q10
Q50
Q100
4,8 18
26
48,9
60,3
Tabulka 18 – Stanovená SPA v profilu VD Hostivař

Botič: VD Hostivař
Stav vody [cm] Průtok [m3∙s-1]
1. SPA
120
9,56
2. SPA
150
15,4
3. SPA
230
35,4
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Litovicko - Šárecký (1-12-02-006)
Horní část toku až k ústí do nádrže Džbán je označována Litovické potok, Šáreckým potokem
bývá poté označován dolní úsek toku Litovecko-Šáreckého potoka pod nádrží. Toto vodní dílo
slouží především k rekreačním účelům. Potok pramenní u obce Chýně. Voda z LitovickoŠáreckého potoka byla dříve využívána jednak pro pohon vodních mlýnů, ale také jako zdroj
užitkové vody pro Pražský hrad. Délka toku činí 21,28 km a celé povodí má rozlohu 62,9 km 2.
Mezi významné přítoky řadíme Jenečský, Zličínský, Nebušický a Lysolajský potok. Správcem
toku je Hlavní město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m. Prahy.
Na Litovicko-Šáreckém potoce se nevyskytuje žádný hlásný profil spravovaný ČHMÚ,
nicméně SPA jsou zde vyhlašovány dle příslušnosti k vodnímu dílu Jiviny.

Kunratický potok (1-12-01-006/001)
Kunratický potok pramenní jižně za hranicemi Prahy, protéká přes rybníky Šeberák a Labuť
až se nakonec před Barrandovským mostem vlévá v Braníku do Vltavy. Potok disponuje
délkou toku 13,5 km. Nejvýznamnějšími levými přítoky jsou odpad od DUN IKEM, Vestecký
potok, pravostrannými poté Roztylský potok, potok u ZOO, potok K Jelenám, Kateřinský potok,
od Újezda, od Sladkovského rybníka a od Šmatlíka. O správcovství toku se opět dělí Hlavní
město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m. Prahy a Povodí Vltavy, státní podnik.
Na Kunratickém potoce se nevyskytuje žádný hlásný profil spravovaný ČHMÚ, nicméně SPA
jsou zde vyhlašovány dle příslušnosti k vodnímu dílu Hostivař.

Motolský potok (1-12-01-022)
Motolský potok pramení v Praze ve Stodůlkách, nedaleko stanice metra Zličín, ve velmi
zastavěné nákupní oblasti. Horní část potoka dlouhého 9,9 km byla ještě v nedávné době
vedena otevřeným korytem, zakrytým jen v místě křížení s komunikací, nicméně postupem
času došlo v osmdesátých letech k jeho k postupnímu zakrytí téměř poloviny trasy horní části
toku. V dolní části toku je koryto střídavě otevřené a zakryté, až se vlévá do Vltavy u Palackého
mostu. Tok a jeho povodí (15,705 km2) jsou ve správě Hlavního města Prahy zastoupeného
organizací Lesy hl. m. Prahy. Hlavními přítoky jsou Cibulka, Větvený potok, Hlinitý a
Z Krematoria.
Na Motolském potoce se nevyskytuje žádný hlásný profil spravovaný ČHMÚ, nicméně SPA
jsou zde vyhlašovány dle příslušnosti k vodnímu dílu Jiviny.

Dalejský potok (1-12-01-008)
Dalejský potok pramenní v obci Chrášťany a to v její jižní části, tedy mimo území Prahy. Na
území hlavního města poté vtéká za retenční nádrží Třebonice. Postupně potok protéká
městskými částmi Třebonice a Řeporyje a poté vtéká do Prokopského údolí, kde protéká
přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. Celý potok je společně s přilehlým povodím od
Hlubočep až po Řeporyje v celkové délce přibližně 5,5 km chráněnou přírodní rezervací, jak
z pohledu přírodně biologického, tak z pohledu geologického. Do Vltavy se konečně potok
vlévá v oblasti Zlíchova. V povodí Dalejského potoka je vybudováno několik retenčních nádrží
sloužících k zachycení a transformaci velkých vod. Jedná se především o nádrž Třebonice,
která je určena především k zachycení odtoku z dálničního okruhu. Mezi významné přítoky
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Dalejského potoka patří mimo jiné Prokopský, Jinočanský, Klukovický, Mirešický, Holyňský
nebo Ořešský potok. Dalejský potok, s plochou povodí bezmála 37 km2, disponuje délkou toku
13,5 km a je spravován Hlavním městem Praha, zastoupeným organizací Lesy hl. m. Prahy.
Na Dalejském potoce se nevyskytuje žádný hlásný profil spravovaný ČHMÚ, nicméně SPA
jsou zde vyhlašovány dle příslušnosti k vodnímu dílu Jiviny.
Radotínský potok (1-11-05-047)
Radotínký potok je levostranným přítokem Berounky, který pramenní u obce Ptice ve výšce
přibližně 400 m n. m. Následně protéká obce Ptice, Úhonice, Rudnou, Krahulov, Nučice,
Tachlovice, Chýnice, Choteč, samotou Cikánka a městskou částí Praha – Radotín. Na
rozhranní Chotečského a Radotínského údolí, se do toku vlévá pravděpodobně jeho
nejvýznamnější přítok, Mlýnský potok, který převádí vodu ze Zmrzlíka a Zadní Kopaniny.
Značná část toku se nachází v CHKO Český Kras. Vodní tok s délkou 2,6 km a rozlohou
povodí 68,5 km2 patří pod správu Povodí Vltavy, státní podnik.
Tabulka 19 – N-leté průtoky ze stanice Praha - Radotín

N-leté průtoky [m3∙s-1]
Q1
Q5
Q10
Q50 Q100
4,1 10,7
14,6
26
32
Únětický potok (1-10-05-041)
Únětický potok (původně Stativnice) pramenní v obci Kněževes, následně protéká obcemi
Tuchoměřice, Statenice, Černý Vůl a Únětice, odkud má své jméno. Odtud také vtéká na
území Prahy, tvoříce její hranici. V těchto místech protéká přírodní památkou Údolí Únětického
potoka a přírodní rezervací Tiché údolí a Roztocký háj. V Roztokách se Únětický potok vlévá
do Vltavy v blízkosti zámečku – Středočeského muzea. Povodí Únětického potoka dlouhého
zhruba 15 km zaujímá plochou povodí bezmála 45 km2.
Říčanský potok (1-12-01-029)
Říčanský potok pramení v obci Tehov v nadmořské výšce 436 m n. m. Ústí do Rokytky v
Praze – Běchovicích. Délka toku je 21 km a plochou povodí 36,92 km2.
Na okraji katastrálního území Praha – Kolovraty se nachází prostor tvořený bylinným patrem
a občasnými stromy a keři. Toto území je charakterizováno jako velmi mělké údolím, kterým
Říčanský potok protéká. Pravý břeh koryta je tvořen lužním lesem s povalovým chodníkem.
Koryto Říčanského potoka je opevněno, břehy polovegetačními tvárnicemi, dno dlažbou. Tvar
koryta je lichoběžníkový se šířkou ve dně cca 0,1 m a v březích cca 4 m. Hloubka koryta u
čistírny je cca 0,5 m. Proti vodě, mezi čistírnou odpadních vod a silnicí č. 101 se nachází
revitalizační úpravy dokončené v dubnu 2015. Dominantou je tůň se dvěma brody doplněna o
doprovodnou vegetaci. Vodní tok vede ve složeném profilu v nové trase s rozvlněnou kynetou.
Původní přímé koryto je zavezeno. Začátek i konec revitalizace jsou opevněny kamenným
záhozem. Z Mlýnského rybníka je v současnosti odtěžován sediment a měla by proběhnout
sanační opatření. Pod budovou sokolovny vedle fotbalového hřiště je Říčanský potok veden
propustkem – Benešův rám – o výšce cca 1,5 m a šířce cca 3 m. Problémem při vtoku do
propustku je nevhodné umístění ocelové trubky. Při vyšších průtocích může dojít k zanášení.
Nátok do propustku je opevněn betonovou opěrnou zdí. Hloubka vody v korytě je cca 15 cm.
Potok je veden pod povrchem až za silnici č. 107. PBP2 Říčanského potoka pramení pod
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Ořechovkou v Říčanech, vede klenbovým mostkem pod železnicí a pak mělkým údolím s
opevněným korytem a přímou trasou. V údolí se nacházejí vlhkomilné traviny a dřeviny. Než
boční přítok zaústí do Říčanského potoka, je veden trubním propustkem pod pěší cestou.
Vodní nádrž Srnčí nádrží nejvýše položenou a dostávají se do ní splaveniny z pramenné
lokality PBP1 Říčanského potoka na katastru obce Tehov. Vtok do nádrže Srnčí je zanesen
plávím. Nad křížením s železnicí je koryto toku úzké a vede uzavřenou údolnicí. Okolní
pozemky jsou charakteru lesa.
Tabulka 20 – N- leté průtoky

místo
ústí do Rokytky
nad přítokem do Podleského rybníka
Říčany pod ČOV
pod obcí Světice

ř. km
0,000
6,048
13,701
17,842

Q5 (m3/s)
7,6
5,8
3,9
2,4

Q20 (m3/s)
14,9
11,5
7,7
4,8

Q100 (m3/s)
27,3
21,0
14,1
8,8

Vrutice (1-12-01-004)
Vrutice pramenní v blízkosti obce Slivenec v nadmořské výšky zhruba 350 m n. m., v této části
má tok bystřinný charakter, koryto je místy opevněno kamennou dlažbou, popřípadě vybaveno
kamennými hrázkami, které zabraňují vymílání koryta. Na dolním toku dochází k problémům
s ukládáním sedimentu a poměrně častými záplavami. Povodí spadá zejména pod městské
části Slivenec a Velká Chuchle, odkud Vrutice posléze ústí do Vltavy v nadmořské výšce
přibližně 188 m n. m. Délka toku je 4,5 km a plocha povodí zabírá území o rozloze 533,7 ha.
Správcem toku je Hlavní město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m. Prahy.

Pitkovický potok (1-12-01-119)
Pitkovický potok pramenní za Prahou, u obce Svojšovice pod cementárnou a u obce Dobrá
voda se poté vlévá do Botiče. Pitkovický potok protéká několika obcemi, mezi něž patří
například Voděrádky, Benice, Pitkovice nebo Křeslice. Koryto není nijak uměle stabilizováno
nebo jinak upraveno. Břehy jsou většinou zpevněny kořeny vzrostlé vegetace a dno je přírodně
stabilizováno. Na obou březích navazují převážně luční pozemky, popřípadě strmé zalesněné
svahy. Pitkovický potok má délku kolem 14 km a povodí zabírá plochu o rozloze necelých 32
km2. Do roku 2004 byla správcem toku tehdejší Zemědělská vodohospodářská správa, po
jejím zrušení se stal správcem toku hlavní město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m.
Prahy (říční km 0,0-7,4) a Povodí Vltavy, státní podnik (říční km 7,4-15)
Pitkovický potok mimo jiné protéká také kolem přírodní památky Pitkovická stráň. Jedná se o
vzácné xerotermní společenstvo, které je součástí přírodního parku Botič-Milíčov.
Tabulka 21 – N-leté průtoky z profilu pod Jažlovickým potokem

N-leté průtoky [m3∙s-1]
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20
Q50 Q100
1,80 3,00 5,60 8,40 11,90 17,70 23,20
Prokopský potok (1-12-01-011)
Prokopský potok, neb také Stodůlecký potok, je drobný vodní tok na území Prahy 13,
pramenící ve Stodůlkách poblíž kostela sv. Jakuba Většího. N toku je vybudováno několik
vodních nádrží a zajímavostí je přemostění trasy B pražského metra křížící se s vodním tokem.
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Významným přítokem je levostranný Jinonický potok. Prokopský potok nakonec v Prokopském
údolí ústí do Dalejského potoka. Délka toku je 4,3 km a plocha povodí necelých 9 km2.

Mratínský potok (1-05-04-022)
Mratínský potok pramenní na katastrálním území Ďáblice. Zpočátku protéká obcemi Čakovice
a Miškovice, poté opouští území hlavního města, stáčí se na severovýchod a tento směr drží.
Následně protéká obcemi Veleň, Sluhy a Mratín. Před zaústěním do Mlýnského potoka se také
dostává na území Kostelcem nad Labem. Délka celého toku je 15,2 km a plocha povodí 74,603
km2. Správcem Mratínského potoka je Povodí Labe, státní podnik.
Tabulka 22 – Přehled podílů zpevněných ploch v jednotlivých povodích

Vodní tok

podíl zpevněných
ploch

Vltava
Berounka
Rokytka
Botič
Litovicko-Šárecký p.
Loděnice
Kunratický p.
Motolský p.
Dalejský p.
Radotínský p.
Únětický p.
Říčanský p.
Vrutice
Pitkovický p.
Prokopský p.
Mratínský p.

[%]
47
33
31
49
27
10
36
49
31
16
26
20
21
11
50
28
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Obrázek 3 - území Prahy ohrožené stoletou povodní z významných přítoků Berounky a Vltavy
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Vodní díla
VD Orlík
Přehrada Orlík se nachází na řece Vltavě na říčním kilometru 144,650. Jedná se jak o největší
vodní dílo v republice a zároveň o nejvýznamnější dílo celé Vltavské kaskády. Přehradní dílo
je tvořeno přímou, tížnou betonovou hrází délky 450 m v koruně. Po koruně hráze vede silnice
II. třídy. Výška koruny je 81,5 m. Celkový objem betonové hráze činí přes 1 milion m 3.
K převádění vody slouží korunový hrazený přeliv o třech polích a pod přelivy jsou situovány
dvě spodní výpusti. U levého břehu je poté vybudována elektrárna, vybavena čtyřmi
Kaplanovými turbínami. Na pravém břehu je poté umístěno plavební zařízení pro malá
sportovní plavidla, kdy je přeprava řešena pomocí plošinového vozíku. Plavební zařízení pro
lodě do výtlaku 300 t je řešeno jako šikmé lodní zdvihadlo, přičemž dokončena je zatím jen
jeho stavební část a v současnosti probíhá jeho technologické dovybavení.
Vybudováním přehrady vznikla vodní plocha délky 68 km na Vltavě, zasahující i na Otavu a
Lužnici. Celková zatopená plocha je 2732,7 ha a objem nádrže činí 716,5 mil·m3. Hlavními
účely vodního díla jsou akumulace vody pro nalepšování průtoků a dolní části Vltavy a Labe,
částečná ochrana před velkými vodami a výroba elektrické energie.
VD Kamýk
Vodní dílo Kamýk bylo vybudováno z důvodu vyrovnávání špičkových odtoků z hydrocentrály
Orlík, ale zároveň je také využito k výrobě elektrické energie. Přehradní hráz VD Kamýk je
opět tvořena přímou, tížnou betonovou hrází, celkové délky 158 m. Výška hráze nad
základovou spárou je 24,5 m. Korunový přeliv je tvořen čtyřmi poli, které jsou osazeny
segmentovými uzávěry. Elektrárna je umístěna opět při levém břehu a je vybavena čtyřmi
Kaplanovými turbínami. U pravého břehu je situována plavební komora pro přepravu plavidel
do 300 t. Vedle plavební komory je vybudována kolejová dráha pro přepravu malých
sportovních plavidel. Hlavní účely vodního díla jsou vyrovnávání špičkových odtoků
z elektrárny Orlík a využití průtoku a spádu ke špičkové výrobě elektrické energie a k odběrům
pitné i průmyslové vody. Délka vodní nádrže je 9,92 km s plochou 195 ha a celkovým objemem
12,98 mil·m3.
VD Slapy
Vodní dílo Slapy bylo v pořadí třetí vybudovaný stupeň Vltavské kaskády. Stavba se nachází
na řece Vltavě přibližně 40 km nad Prahou. První napuštění Slapské přehrady proběhlo
nečekaně rychle, a to díky povodni v roce 1954, kdy byla nádrž plná doslova během několika
dní. Přehradním tělesem je přímá, tížná betonová hráz s délkou v koruně celých 260 m a
výškou 67,5 m nad základy. Korunový přeliv je tvořen čtyřmi hrazenými poli, dvě spodní výpusti
jsou umístěny v krajních blocích. Elektrárna se třemi turbínami typu Kaplan, je zde
konstruována jako přelévaná a je situována v patě hráze po její celé délce. Z finančních a
časových důvodů nebylo při stavbě realizováno navržené plavební zařízení, na jeho dokončení
je zpracována řada studií. V současné době se malá plavidla do 3,5 t převážejí na Slapech
přes vodní dílo pomocí speciálních vleků tažených traktorem.
Hlavními účely přehrady je využití průtoku a spádu ke špičkové výrobě elektrické energie,
nalepšování průtoků na dolní vltavsko-labské plavební trati a k odběrům pitné i průmyslové
vody. Dále také částečná ochrana území pod vodním dílem a zejména Prahy před velkými
vodami, využití pro rybí hospodářství, sportovní využití a rekreaci. Vodní plocha dlouhá 43 km
s rozlohou 1162,6 ha a objemem 269,30 mil·m3 se tak stala vyhledávaným rekreačním
místem.
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VD Štěchovice
Stavba Štěchovické přehrady má tři části. Těleso přehrady, plavební komoru a středotlakou
elektrárnu. K těmto částem byla již za stavby přidána ještě elektrárna vysokotlaká. Samotná
přehrada je tvořena z betonového tělesa s pěti přelivnými poli hrazenými stavidlovými uzávěry.
Výška hráze na základovou spárou je 22 m a délka v koruně činí 124 m. K ochraně betonových
konstrukcí je celé vodní dílo obloženo kopákovým žulovým zdivem. Plavební zařízení je zde
umístěno u pravého břehu, jedná se o dvě plavební komory situované za sebou a vysunuté
do dolní vody. Plavidla zde překonávají rozdíl hladin 20 m, vrata komory jsou vzpěrná a svou
výškou představují unikát ve vodním hospodářství v celé Evropě. Středotlaká elektrárna je
umístěna u levého břehu, vybavena je dvěma Kaplanovými turbínami.
Během výstavby bylo rozhodnuto o začlenění přečerpávací elektrárny vzhledem k tomu, že ve
Štěchovicích byla pro její vybudování příznivá terénní konfigurace. V letech 1992-1995 prošla
tato elektrárna zásadní rekonstrukcí. Hlavním účelem Štěchovického vodního díla je
vyrovnávání špičkových odtoků z vodních elektráren Slapy a Orlík a jejich následné
energetické využití.

VD Vrané
Vodní dílo Vrané nad Vltavou je prvním a tedy nejstarším stupněm Vltavské kaskády. Hlavním
důvodem jeho výstavby byly plavební účely. Vodní dílo se skládá ze tří hlavních částí – jezu,
dvou plavebních komor a elektrárny. Stavební konstrukci jezu tvoří betonový práh obložený
žulovými kvádry a pilíře dělící jez do čtyř polí. Jezová pole jsou 9,7 m vysoká a hrazená
ocelovými stavidly. Plavební komory byly dimenzovány podle tehdejších statistických dat o
vnitrozemské plavbě s výhledem perspektivního růstu. Komory jsou umístěny vedle sebe při
levém břehu a jsou předsunuty do horní vody. Velká komora měla sloužit normální nákladní
dopravě a k proplavování vorů a malá komora měla sloužit zejména k proplavování zejména
osobních parníků. Vodní elektrárna je umístěna u pravého břehu a je osazena dmi
Kaplanovými turbinami. V současnosti je hlavním účelem stupně vyrovnávání špičkových
odtoků z VD Slapy a Štěchovice, jejich využití a zajištění minimálního průtoku v korytě pod
vodním dílem. Jezová zdrž disponuje délkou 13 km a sahá až pod vodní dílo Štěchovice.

VD Želivka – Švihov
Hlavním účelem vodního díla, situovaného na řece Želivce 4 km od soutoku se Sázavou, je
zásobování pitnou vodou hlavního města Prahy, středočeské oblast a části jihočeské a
východočeské oblasti České republiky. Těleso hráze je přímé, zemní s návodním hlinitým
těsněním. Výška hráze nade dnem údolí dosahuje 58,3 m, délka koruny potom 860 m.
Vzdušný líc hráze je zatravněn. Celkový objem tělesa hráze činí 2,342 mil·m3 materiálu.
V podélném směru hráze je umístěna injekční chodba. Zajímavostí díla jsou rovnou dvě
odběrné věže, komunikační věž a šachtový bezpečnostní přeliv. V odběrných věžích jsou dvě
samostatné větve vodárenských odběrů v pěti úrovních. Pro převádění povodňových průtoků
je vybudován šachtový bezpečnostní přeliv, na něhož navazuje odpadní štola. Od roku 2004
je dílo rovněž vybaveno malou vodní elektrárnou, která se však zapojuje pouze při vyšších
průtocích. Prioritní je vodárenská funkce nádrže.
Vzdutí nádrže dosahuje délky 39,1 km, celkový objem nádrže činí 309,0 mil·m3 a zatopená
plocha představuje 1602,64 ha. Součástí jsou také představné nádrže k zachycení naplavenin
a sedimentů – Trnávka, Sedlice a Němčice.
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VD Hostivař
Vodní dílo Hostivař v Praze-Hostivaři na Botiči bylo vybudováno v letech 1959–1961 s
prioritním účelem zajistit rekreaci občanů. VD Hostivař dále slouží omezeně ke zmírnění
průchodu velkých vod (účinněji do cca PV20), ke krátkodobému zmírnění rozkolísanosti
odtoku v období přechodu hladiny ze zimního na letní režim a naopak a ke sportovnímu
rybaření.
VD Hostivař tvoří zemní hráz s obtokovou štolou, do níž jsou zaústěny základové výpusti,
odběrné potrubí a odpad od přelivu. Pod vyústěním obtokové štoly je umístěn vývar půdorysně
„ledvinovitého“ tvaru. (Popis a technické parametry byly převzaty z dokumentu „Vyhodnocení
povodňové situace v roce 2013“, který zpracoval v září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.)

Tabulka 23 – Přehled hydrologických a technických parametrů vodních děl

Vodní dílo

VD Švihov
(Želivka)
VD Vrané
nad Vltavou
VD
Štěchovice
VD Slapy
VD Kamýk
VD Orlík
VD Hostivař

TOK

Celkový Retenční Zatopen
objem
objem á plocha

Kóta
koruny

Výška Délka
hráze koruny

Q100

Kategorie
VD

[mil∙m3]

[mil∙m3]

[ha]

[m n.
m.]

[m]

[m]

[m3/s]

Želivka

309

42.4

1602.64

381.7

58.3

860

316

I.

Vltava

11.1

0

263

203.6

22

96.8

2670

II.

Vltava

10.4

0

95.7

220.8

22

124

2250

II.

Vltava
Vltava
Vltava
Botič

269.3
12.98
716.5
1.3

0
0
93.4
0.375

1162.6
195
2732.7
408

279.2
287.1
361.1
249.6

60
17
81.5
13

260
158
450
101.4

2250
2065
2180
60.3

I.
II.
I.
II.
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Obrázek 4 – Přehled významných vodních děl v okolí hl. m. Prahy
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Tabulka 24 – Významná vodní díla dle seznamu významných vodních děl podle TBD v okolí hl. m. Prahy
Plocha Objem
poř. Ohrožené
Kategorie
Provozovat
Název VD
Tok
ČHP
Vlastník
hladiny nádrže
č.
MČ HMP
VD
el
[m2]
[m3]
Český
Kopaninský
Kopaninský
Letiště
1
Praha 6
IV
1-12-02-011 Aeroholding,
poldr
potok
Praha
a.s.
Praha 8,
9, 14, Dol.
Velký
Počernice,
Lesy HMP,
2
Počernický
IV
Rokytka
1-12-01-030
MHMP
19 400 310 000
Kyje,
ČRS
r.
Koloděje,
Běchovice
3
Praha 14
Čihadla
IV
Rokytka
1-12-01-032
MHMP
Lesy HMP 391 650 681 835
4

Praha 22

Podleský r.

IV

Říčanský
potok

1-12-01-029

ČR - PF

Štičí líheň
ESOX

5

Prah 4

Šeberák

III

Kunratický
potok

1-12-01-006

HMP

HMP

6

Prah 5

Nádrž N4

III

1-12-02-011

HMP

7

Praha 6

Džbán

III

1-12-02-004

8

Praha 6

Jiviny

III

9

Praha 7

Troja

III

Jinonický
potok
Šárecký
potok
Litovický
potok
Vltava

10

Praha 7

Štvanice

III

11

Praha 12
Praha 2,
4, 10, 15,
Petrovice,
Újezd
Praha 2,
4, 10 a
Petrovice

Modřany

12

13

14
15
16

141 000

355 000

Lesy HMP

27 270

115 560

HMP

Lesy HMP

130 000

302 000

1-12-02-004

HMP

Lesy HMP

90 000

138 000

1-12-02-001

ČR - PV s.p.

PV s.p.

Vltava

1-12-02-004

ČR - PV s.p.

PV s.p.

III

Vltava

1-12-01-003

ČR - PV s.p.

PV s.p.

Hostivař

III

Botič

1-12-01-020

HMP

Lesy HMP

1 310
000

349 000

Práče

IV

Botič

1-12-01-020

HMP

Lesy HMP

1 475

1 853

Nedvězí,
Královice

nádrž
Interiér

IV

Rokytka

1-12-01-034

CONTERA
Investment
III. s.r.o.

CONTERA
Investment
III. s.r.o.

Praha 8,
Praha 9
Praha 8,
Praha 9

Hloubětín
koupaliště
Kyjský
rybník
Koupaliště v
Motole
Libocký
rybník
Mlýnský
rybník
Olšanský
rybník

IV

Rokytka

1-12-01-034

HMP

Lesy HMP

IV

Rokytka

1-12-01-034

HMP

Lesy HMP

127 620

455 480

1-12-01-022

HMP

Lesy HMP

30 007

35 171

1-12-02-004

HMP

Lesy HMP

27 035

44 933

1-12-01-006

HMP

Lesy HMP

1-12-01-006

HMP

Lesy HMP

44 000

69 000

17

Praha 5

18

Praha 6

19

Praha 4

20

Praha 4

IV
IV
IV
IV

Motolský
potok
Litovický
potok
Kunratický
potok
Kunratický
potok
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Tabulka 25 - Prvky protipovodňové ochrany na území hl. m. Prahy

poř. Ohrožené
č. MČ HMP

Název VD

Kategorie
VD

Tok

ČHP

Vlastník

Provozovatel

1

Praha 5

PPO Smíchov (etapa
005), úsek železniční
most - Janáčkovo
nábřeží

IV

Vltava

1-12-01-021

HMP

HMP

2

PPO Zbraslav Praha 16 Radotín (etapa 006),
úsek Velká Chuchle

IV

Vltava

1-12-01-003

HMP

HMP

3

Praha 1

PPO Staré Město Josefov (etapa 001)

III

Vltava

1-12-01-023

HMP

HMP

4

Praha 1

PPO Malá Strana Kampa (etapa 002)

III

Vltava

1-12-01-023

HMP

HMP

5

Praha 7

PPO Holešovice Stromovka (etapa
004), úsek Hlávkův
most - Most
Barikádníků

III

Vltava

1-12-02-001

HMP

HMP

6

Praha 8

PPO Karlín a Libeň
(etapa 0003)

III

Vltava

1-12-01-023

HMP

HMP

7

PPO Zbraslav Praha 16 Radotín (etapa 006),
úsek Zbraslav

III

Vltava

1-12-01-011

HMP

HMP

8

Praha 5

III

Vltava

1-12-01-023

ČR - PVL

PVL

Smíchov

Stanovená záplavová území
Všechny řešené vodní toky mají stanovené záplavové území. Detailnější informace o
záplavovém území jsou zobrazeny v tabulce níže. Rozsah záplavového území je dostupný na
digitálním povodňovém plánu České republiky v Grafické části – www.dppcr.cz. Hl. m. Praha
pro vybrané vodní toky poskytuje rozsah záplavového území, AZZU, příčné profily a podélný
profil na stránkách - http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/zaplavova-uzemi/ a
http://mpp.praha.eu/app/map/zaplavova_uzemi/. Rozsah záplavového území je v shape file
poskytuje IRP na svých stránkách - http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata.
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Tabulka 26 – Stanovená záplavové území na řešených vodních tocích, zdroj: dPP ČR
IDVT

Název toku

Název recipientu

Správce

10100011
10100011
10100145
10100145
10100145
10256475
10100625
10100230
10100230
10100230
10100230
10100230
10100230
10100041
10100041
10100041
10100496
10100496
10261965
10100255
10100255
10100106
10100106
10100106
10100298
10100298
10100001
10100001
10100001

Berounka
Berounka
Botič
Botič
Botič
Dalejský potok
Kunratický potok
Litovicko-Šárecký p.
Litovicko-Šárecký p.
Litovicko-Šárecký p.
Litovicko-Šárecký p.
Litovicko-Šárecký p.
Litovicko-Šárecký p.
Loděnice
Loděnice
Loděnice
Mratínský potok
Mratínský potok
Pitkovický potok
Radotínský potok
Radotínský potok
Rokytka
Rokytka
Rokytka
Říčanský potok
Říčanský potok
Vltava
Vltava
Vltava

Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Vltava
Berounka
Berounka
Berounka
Labe
Labe
Botič
Berounka
Berounka
Vltava
Vltava
Vltava
Rokytka
Rokytka
Labe
Labe
Labe

PVL, s.p.
PVL, s.p.
OCP MHMP
PVL, s.p.
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
OCP MHMP
PVL, s.p.
PVL, s.p.
PVL, s.p.
PLA, s.p.
PLA, s.p.
OCP MHMP
OCP MHMP
PVL, s.p.
OCP MHMP
OCP MHMP / PVL
OCP MHMP / PVL
PVL, s.p.
PVL, s.p.
PVL, s.p.
PVL, s.p.
PVL, s.p.

Ř. km začátek

Ř. km konec

Platnost od

Stanovená QN

Zpracovatel

9.800
0.000
0.000
0.000
7.349
0.000
0.000
0.000
1.674
3.436
13.507
0.000
0.000
0.000
14.500
16.400
0.000
10.170
0.000
0.000
5.731
0.000
0.000
11.136
0.000
0.000
66.800
39.500
0.000

30.750
9.800
20.841
34.500
7.783
13.330
13.341
1.000
1.900
3.866
14.457
16.114
19.500
14.500
18.200
47.600
9.319
15.200
7.327
5.731
22.971
16.860
21.300
30.216
13.300
21.400
70.000
70.000
154.000

10.5.2012
21.8.2003
31.1.2007
7.9.1999
7.7.2015
27.11.2013
5.11.2008
19.1.2011
7.1.2015
7.1.2015
3.3.2016
1.10.2008
7.9.1999
12.12.1994
22.5.1995
3.5.1995
27.1.2015
18.4.2005
31.1.2007
13.10.2014
?
5.2.2008
7.9.1999
11.2.1987
20.11.2013
7.9.1999
6.3.2006
21.8.2003
30.5.1989

Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Neuvedeno
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Q5,Q20,Q100
Neuvedeno
Neuvedeno
Q5,Q20,Q100
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno

ČVUT Praha
Berounka
Dolní Vltava
Sweco a.s.
Dolní Vltava
D-plus a.s.
D-plus a.s.
D-plus a.s.
+ úseky ř.km 4.3-4.8, 13,1-13.6
Ing. Hybášek
Ing. Hybášek
Ing. Hybášek
Ing. Hybášek
Berounka
Berounka
Berounka
VRV a.s.
Sweco a.s.
Dolní Vltava
SVIP
SVIP
Sweco a.s.
Dolní Vltava
VRV a.s.
DHI a.s.
Dolní Vltava
Dolní Vltava
Dolní Vltava
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Kanalizační síť na území hl. m. Prahy
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) provozují pro své potřeby vlastní síť srážkoměrných
stanic s přenosem dat do centrálního dispečinku (CD). Stanice jsou umístěny na objektech
PVK vodojemech, čerpacích stanicích apod.
V případě povodňového stavu CD PVK vede povodňový deník, zajišťuje hlásnou službu,
koordinuje činnosti a zajišťuje příjem a předávání potřebných informací.
V případě vyhlášení krizového situace, o které bude vyrozuměn CD dle platného plánu spojení
Krizového plánu HMP, postupuje CD dle Plánu krizové připravenosti, případně dle
povodňového plánu. CD v těchto případech dle charakteru mimořádného stavu buď
samostatně nebo na základě pokynů a rozhodnutí krizové komise či štábu řídí a koordinuje
potřebná nápravná opatření, zajišťuje veškerou komunikaci uvnitř i vně PVK, vede veškerou
evidenci, atd.
Stěžejními informačními systémy PVK jsou: Technický Informační systém Helios Green,
Informační a řídící systém Telemat (SCADA), Geografický informační systém na platformě
ESRI, sledování polohy vozidel a techniky GPS (Radium), systém elektronického zabezpečení
objektů (C4), Zákaznický informační systém (USYS). Veškeré IS jsou provozovány na
příslušně dimenzovaném a zabezpečeném HW.
V rámci dispečerského řízení komunikuje CD se všemi organizačními jednotkami PVK, s
externími subjekty, zajišťujícími služby a činnosti, s dispečinky ostatních správců inženýrských
sítí, s dispečinky dopravních podniků, s OS KŠ HMP, PČR, MP, HZS, TSK, ČIŽP, HES apod.
a to formou emailových a sms zpráv, případně telefonicky, atd. V případě KS (včetně povodní)
je hlavní komunikace vedena prostřednictvím OS KŠ HMP.

Obrázek 5 - mapa rozmístění srážkoměrných stanic PVK
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Hydrologické situaci
Pro práci povodňových orgánů jsou jedny z nejdůležitějších dat informace z předpovědích
hlásných profilů, které poskytují předpověď až na 48 hodin dopředu. V řešené lokalitě se jedná
o profily Beroun - Berounka, Praha Chuchle - Vltava a VD Vrané - Vltava, které zahrnuje i
předpovědní profil Nespeky – Sázava a díla Vltavské kaskády. Dále se v metropolitní oblasti
hl. m. Prahy nachází velké množství hlásných profilů, pro potřeby systému OŘPP se
předpokládá využití hlásných profilů, které jsou vybaveny automatickým měřením a přenosem
dat, data budou využita především pro kalibraci modelu během zkušebního provozu a
případně budou využita pro zobrazení aktuální záplavu v daném úseku vodního toku. Mapa
hladinoměrné stávající hladinoměrné sítě je zobrazena níže. Hlásné profily provozované
státním
podnikem
Povodí
Vltavy
jsou
zobrazeny
na
stránkách
http://www.pvl.cz/portal/SaP/pc/, případně na stránkách http://voda.gov.cz/portal/cz/, kde jsou
souhrnně zobrazeny hlásné profily všech podniků Povodí. Na území hl. m. Prahy se dále
nacházejí hlásné profily a automatické hladinoměrné stanice provozované ČHMÚ (informace
o průtocích jsou dostupné na stránkách http://hydro.chmi.cz/hpps/) a Lesy hl. m. Prahy, které
informace o stavech a průtocích neposkytují veřejně, ale jsou dostupné na stránkách
http://meteo.libordanes.cz až vyplnění přihlašovacích údajů.
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Obrázek 6 - Hladinoměrná síť v okolí hl. m. Prahy

Stav na vodních dílech
Nejvýznamnější vodní díla, která jsou schopna transformovat povodňové průtoky, se naházejí
na Vltavě, jedná se o Vltavskou kaskádu. Největší schopnost transformovat povodňové
průtoky má vodní dílo Orlík, které po změně manipulačního řádu dosahuje nově retenčního
objemu 93,422 mil. m3, místo předchozích 62,072 mil. m3. Jediné další vodní dílo, které má
vyčleněný stálý retenční prostor je vodárenská nádrž Švihov na řece Sázavě, která disponuje
retenčním objemem 42,4 mil. m3. Obě vodní díla jsou ve správě PVL, informace o stavu na
vodním díle je dostupná na stránkách http://www.pvl.cz/portal/Nadrze/cz/pc/?data=1. Vodní
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dílo Hostivař, která leží na toku Botič, má také nezanedbatelný transformační účinek, přestože
retenční objem činí „pouze“ 0,375 mil. m3. Při povodni 2013 kulminační průtok dosáhl 84 m3/s,
přičemž udávaný 100-letý průtok je 60,3 m3/s. Maximální odtok činil 74,5 m3/s, došlo tedy
k transformaci povodňového průtok přibližně o 11% a oddálení kulminace o 1,5 h, čemuž
přispěla i velkou měrou obsluha vodního díla. Správcem vodního díla jsou Lesy hl. m. Prahy,
které provádějí i měření stavu a průtoku. Tyto informace nejsou veřejně dostupné.

Hydrodynamické modely
Hlavní město Praha má v rozsahu svého katastrálního území k dispozici povodňový model
toků Vltavy a Berounky. Povodňový model Prahy byl zpracován a je průběžně aktualizován na
základě dvoustranných dohod mezi Magistrátem Hlavního města Prahy a Povodím Vltavy,
státní podnik.
Zpracování prvního Povodňového modelu Prahy zahájila firma DHI a.s. (resp. její právní
předchůdci: do 1.1. 1996 Hydroinform s.r.o.; do 4.7.2000 pak Hydroinform, a.s.) v roce 1994.
K vytvoření modelu byla použita technologie 1D+ schematizace. Do užívání byl model předán
v roce 1997.
Hlavním cílem zpracování bylo vytvoření efektivního nástroje pro stanovení záplavových
území a hloubek záplavy a dále nástroje pro ověření připravované koncepce protipovodňové
ochrany.
Vzhledem k intenzivnímu využívání modelu v prostředí dynamicky se rozvíjející Prahy byl
Povodňový model Prahy na přelomu let 1998/1999 aktualizován. A současně bylo také
zahájeno jednání o přechodu na vyšší technologickou platformu.
Od roku 2000 je proto Magistrátu hlavního města Prahy a státnímu podniku Povodí Vltavy k
dispozici Povodňový model Prahy, který firma DHI a.s. (resp. její právní předchůdce: do
13.6.2007 DHI Hydroinform a.s.) realizovala s využitím technologie 2D schematizace.
Od té doby je Povodňový model Prahy využíván ve dvou modifikacích. Pro potřeby státního
podniku Povodí Vltavy je to model „aktuálního stavu území“ – ten je využíván zejména pro
stanovování záplavových území a pro posuzování staveb/terénních úprav lokálního významu.
Pro potřeby Magistrátu hlavního města Prahy je to pak model „výhledového stavu území“ –
ten je využíván zejména pro ověřování koncepcí v rámci územního plánování. Samozřejmě
mnohdy se účely prolínají jako např. u otázek koncepce protipovodňové ochrany a posuzování
konkrétních protipovodňových opatření.
I tento 2D Povodňový model Prahy je průběžně (nepravidelně) aktualizován. Jednak dle
aktuálních potřeb Magistrátu hlavního města Prahy a státnímu podniku Povodí Vltavy a jednak
s ohledem na případné povodňové situace, které se na území Prahy vyskytnou. Poslední
taková celková aktualizace byla firmou DHI a.s. provedena v roce 2010.
Současný 2D model Prahy
Aktuálně je k dispozici několik variant 2D modelu Prahy (pozor, vodohospodářsky se jedná o
model řešící problematiku inundací toků Vltavy a Berounky na území hl. m. Prahy). Tyto
varianty jsou používány pro účelové studie a posudky, v poslední době např. „ovlivnění
průchodu velkých vod Trojskou kotlinou vlivem výstavby nové ÚČOV.
V současnosti se dokončuje studie odtokových poměrů pro území „pod“ Prahou (zadavatel
Povodí Vltavy s.p.). V rámci této studie probíhá i re-kalibrace 2D modelu Prahy na zatím
poslední velkou povodeň z roku 2013.
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Operační mapy rozlivů
Operační mapy rozlivů je název dílčího informačního systému zpracovaného pro MHMP Prahy
jako podpora krizového řízení za povodně.
Základní myšlenkou je poskytnout zodpovědným pracovníkům magistrátu záplavové mapy
nezbytné pro operativu krizového řízení. Protože současná úroveň HW a SW stále ještě
neumožňuje generovat požadované mapy „on-line“ podle právě aktuálního vodního stavu /
průtoku nebo podle jejich krátkodobé předpovědi, vychází systém z předem připravených (a
autorizovaných) map, které je možné v uživatelsky přívětivém informačním subsystému
vybírat na základě zadané hodnoty vodního stavu nebo průtoku ze zásobníku map, zobrazovat
je jako vrstvu v rámci jiných IS a provádět příslušné analýzy.
Operační mapy rozlivů jsou aktualizovány přibližně každé dva roky, v zásadě vždy následují
aktualizaci vlastního 2D povodňového modelu Prahy.

Obrázek 7 - Uživatelské prostředí operačních map rozlivů

Hydrodynamické modely přítoků
Na území hl. m. Prahy jsou kromě modelů Vltavy a Berounky k dispozici i modely některých
dalších menších vodních toků. Tyto byly zpracovávány v posledních cca 20 letech v rámci
různých studii a projektů. Některé jako recipienty v rámci Generelu kanalizace, některé v rámci
samostatných lokálních studií odtokových poměrů a některé poslední v rámci přípravy Zprávy
o povodni 2013.
Protože tyto modely měly různé zadavatele a samozřejmě i různé zpracovatele nejsou
všechny zpracovány na stejné SW platformě a jejich koncepce se také liší. Nicméně řada
z těchto modelů je použitelná minimálně jako prvotní datový zdroj. Časový postup znázorňují
data vyhlášení záplavových území.
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3.5 Meteorologické situaci
Dlouhodobé informace o meteorologické situace zajišťuje dle vodního zákona ČHMÚ, které
vydává především skrz Hydrologické a meteorologické výstrahy, respektive přes Systém
integrované výstražné služby (SIVS), který je popsán v kapitolách níže. Další informace o
krátkodobé nebo spíše aktuální meteorologické situaci lze získat i ze sítě srážkoměrů.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
ČHMÚ je státní příspěvkovou organizací. Jeho základním účelem je dle zřizovací listiny
vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší,
hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby
poskytované přednostně pro státní správu.
Pro oblast ochrany před povodněmi jsou důležité zejména informace o srážkách
(pozorovaných a předpovídaných) a výstrahy vydávané v případě povodňového nebezpečí.
Předpověď srážek a dalších meteorologických veličin na období 72 hodin s krokem 3 hodin
poskytuje ČHMÚ na základě výpočtů meteorologického modelu ALADIN. Informace jsou
dostupné na webu ČHMÚ na adrese:
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

Obrázek 8 - předpověď srážkového pole modelu Aladin; zdroj: ČHMÚ

Pozorované srážky ve formě srážkových úhrnů jsou měřeny pozemními srážkoměry a
meteorologickými radary. Tyto informace jsou kombinovány a poskytovány ve formě
mapových výstupů na adrese: http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php.
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Obrázek 9 - aktuální srážkové pole vychází z radarového měření zpřesněné o pozemní srážkoměry,
zdroj: ČHMÚ

Hlásná a předpovědní povodňová služba
Dle vodního zákona (zákon 254/2001 Sb.) zabezpečuje informace o nebezpečí, průběhu a
vývoji povodně pro povodňové orgány Český hydrometeorologický ústav. ČHMÚ tuto služba
zajišťuje prostřednictvím vydávání výstrah před povodňovými jevy, intenzivními srážkami a
bouřkami. V rámci hlásné a předpovědní povodňové služby vydává ČHMÚ na předpovědních
profilech předpovědi vodních stavů a průtoků. Během povodně ČHMÚ vydává informační
zprávy o aktuální situaci v zasažených povodích. ČHMÚ dále zajišťují vydávání hydrologických
informačních zpráv (HIZ) a vydávání hydrologické regionální zprávy (HRIZ). Tyto zprávy jsou
distribuovány prostřednictvím OPIS HZS na úroveň krajů a ORP.
Na Centrálním předpovědním pracovišti (CPP) probíhaly v průběhu roku 2016 práce na novém
editačním a zobrazovacím prostředí výstražných informací SIVS a smogových signálů SVRS
Alert Editor, které bude součástí již používaného pracovního a prezentačního prostředí Visual
Weather. Aplikace mimo jiné umožní používat mezinárodní protokol CAP (Common Alert
Protocol), který vyžaduje evropský projekt Meteoalarm. Vývoj prostředí byl náročnější a delší,
než se očekávalo, a tak testování, příprava dokumentace, školení meteorologů a jeho
zavedení do provozu se posunulo až do roku 2017. Současně bylo nutno nově upravit
kompetence CPP a RPP pro vydávání výstražných informací.
Výstražné zprávy
ČHMÚ vydává na svém webovém portálu výstrahy na různé nebezpečné meteorologické a
hydrologické jevy (povodně, bouřky, přívalové srážky, vysoké teploty, nebezpečí požárů …).
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Tyto zprávy jsou poskytovány pro území jednotlivých krajů a upozorňují na možnost výskytu
výše uvedených jevů. Podle nebezpečnosti jsou kategorizovány do 3 stupňů:
1. nízké nebezpečí
2. střední nebezpečí
3. vysoké nebezpečí.
K jednotlivým očekávaným jevům je také přiřazena pravděpodobnost jejich výskytu.
Informace jsou pravidelně aktualizovány. Informace je
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

vydávána

na

adrese:

Systém integrované výstražné služby (SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba
ČHMÚ a Odboru hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a
hydrometeorologického úřadu (Odboru HMZ VGHMÚř - meteorologická služba armády ČR)
pro území ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie.
Výstražné informace SIVS vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Praze po
konzultaci s regionálními předpovědními pracovišti ČHMÚ a po konzultaci s Odborem HMZ
VGHMÚř.
Výstražná informace pro účely SIVS je informace, která se vydává na nebezpečné
meteorologické a hydrologické prvky a jevy (dále jen jevy). Ke každému jevu se na základě
míry jeho intenzity přiřazuje jeden ze 3 stupňů nebezpečí. Přitom se bere do úvahy i úroveň
pozornosti, kterou je třeba předpovídané situaci věnovat, možných škod, rozsahu postiženého
území, příp. i ohrožení životů. V rámci SIVS může být výstražná informace vydána na celkem
32 nebezpečných jevů, rozdělených do 8 skupin:
I. Teplotní a vlhkostní podmínky
II. Vítr
III. Sněhové jevy
IV. Námrazové jevy
V. Bouřkové jevy
VI. Dešťové srážky
VII. Povodňové jevy
VIII. Požáry

Vydávání výstražných informací
Výstraha ČHMÚ se vydává, jestliže je předpovídán kterýkoliv z nebezpečných jevů dle kritérií
SIVS, nebo jestliže se tento jev již vyskytuje a je předpoklad jeho dalšího trvání.
Výstraha ČHMÚ - výskyt nebezpečných jevů se vydává, jestliže se právě vyskytl (byl naměřen
nebo pozorován) nebo je předpoklad bezprostředního výskytu některého z následujících
nebezpečných jevů, které mají rychlý vývoj: silné sněžení, sněhová bouře, velmi silné bouřky,
extrémně silné bouřky, extrémní srážky, povodňové ohrožení a extrémní povodňové ohrožení.
Tato informace má za cíl oznámit výskyt tohoto jevu a popsat jeho vývoj na nejvýše 3 hodiny
(platnost této informace je maximálně 3 hodiny).
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V případě, že se informace týká i bouřkových jevů, dešťových srážek nebo povodňových jevů,
je součástí názvu i Výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ.
V kterémkoliv čase může být v platnosti nejvýše jedna předpovědní výstražná informace (nově
vydaná předpovědní výstražná informace automaticky ruší předcházející). Informací o výskytu
nebezpečných jevů může být v platnosti více.

Obrázek 10 - informace o vydaných výstrahách ČHMÚ
Stupeň
Úroveň
nebezpečí nebezpečí

Popis nebezpečí a aktivit

Žádný

B zelená

Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento
stav se nevydává žádná výstražná informace.

Nízký

N žlutá

Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý
nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým
podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.

V oranžová

Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo
meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování
hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším
území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných
aktivit.

E červená

Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní
hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost
a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze
očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické
následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení
prováděných aktivit.

Vysoký

Extrémní
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Predikce přívalových povodní
ČHMÚ několik let pracuje na možnostech predikce přívalových povodní (anglicky Flash Flood),
jejichž výskyt za poslední 2 dekády výrazně vzrostl. Proto se již několik let zabývá ČHMÚ
možnostmi predikce přívalových povodní, označovaných také jako bleskové povodně.
Důvodem tohoto označení je pro tyto povodně charakteristický rychlý průběh povodně
lokálního charakteru a těžká lokalizace jejího výskytu. Výsledkem dlouhého výzkumu je služba
„Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)“ a „Nowcasting“ – viz text níže.
Indikátor přívalových povodní
Jedná se o službu provozovanou na následujících webových stránkách ČHMÚ:
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg (viz Obrázek 11 - Indikátor přívalových
srážek, zdroj: ČHMÚ).
Služba zobrazuje:
 nasycení půdy, vypočtené z bilanční rovnice s denním přepočtem,
 velikost srážkového úhrnu (suma srážek za 1, 3 a 6 hodin), který by mohl způsobit
přívalovou povodeň.
 souhrnné riziko přívalové povodně – v současné době funguje v experimentálním
provozu

Obrázek 11 - Indikátor přívalových srážek, zdroj: ČHMÚ

Nowcasting – okamžitá předpověď srážek
Další nově poskytovanou službou je srážkový nowcasting (okamžitá předpověď nebo také
velmi krátkodobá předpověď, predikce do 2 hodin), který je založen na extrapolaci radarových
dat a poskytuje poměrně přesnou předpověď na následující hodinu. V současné době se
využívá pouze jedna extrapolační metoda ze tří vzhledem k dlouhým výpočetním časům
a nedostatečnému výpočetnímu výkonu hardwarového vybavení ČHMÚ. Služba je dostupná
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na stránkách: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/short.html (viz Obrázek 12
- Nowcasting ČHMÚ, zdroj: ČHMÚ)

Obrázek 12 - Nowcasting ČHMÚ, zdroj: ČHMÚ

Rozšířená předpovědní služba pro povodňové orgány - Souhrnné riziko přívalové
povodně
Tato služba navazuje na předchozí již volně veřejné služby indikátoru přívalových povodní a
nowcastingu srážek. Stávající služba Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance)
byla doplněna o nový modul Souhrnné riziko přívalové povodně. Testovací verze mapové
aplikace na ArcGIS Online byla spuštěna na jaře 2017. V současné době je modul „Souhrnné
riziko přívalové povodně“ provozován v experimentálním provozu a zobrazuje aktuální riziko
přívalové povodně pro obce s rozšířenou působností (ORP), které je odvozováno na základě:


adjustovaného odhadu spadlých a předpovídaných srážek (nowcasting) dle pozorování
meteorologického radaru



výpočtu odhadu odtoku na plochách o jednotné velikosti 3x3 km, pomocí kterého se
vyhodnocuje míra rizika lokálního zatopení



výpočtu odhadu odtoku v soustavě hydrologicky propojených povodí, pomocí kterého se
vyhodnocuje obecné riziko přívalové povodně, a to i na území, které nebylo přímo
zasaženo srážkami
Srážkoměrná síť

V pražské metropolitní oblasti jsou 4 provozovatelé automatických srážkoměrů: ČHMÚ, PVL,
Lesy HMP a PVK. Srážkoměry poskytují cenné informace o aktuální srážkové situace
v povodí, jedná o přesná kvantifikovaná data, které jsou využívána širokým spektrem
organizací, především ČHMÚ, ale také správci povodí, správci vodních toků a nádrží, správci
stokové sítě a povodňovými organy.
Síť srážkoměrů na území hl. m. Prahy a jeho nejbližším okolí je poměrně hustá, čítá 41
srážkoměrných stanic. Nejvíce stanic provozuje PVK. Celkový počet srážkoměrných stanic je
zobrazen v následující tabulce.
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Organice
ČHMÚ
Lesy HMP
PVL
PVK
Celkový počet stanic

Počet srážkoměrů
11
6
1
23
41

Data ze srážkoměrů jsou zpravidla měřena a přenášena v krizovém stavu v intervalu 10 minut.
V současné době není jednotný portál, na kterém by data ze srážkoměrné, ale i hladinoměrné
sítě byly zobrazeny. Data zobrazuje každý provozovatel zvlášť na svém portálu, což stěžuje
práci povodňovým orgánům při povodni. Stávající síť srážkoměrů bude doplněna o 2
srážkoměry budované v rámci dPP Praha. Srážkoměrná sít i s navrhovanými stanicemi je
zobrazena níže.
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Obrázek 13 - Srážkoměrná síť na území hl. m. Prahy a jeho nejbližším okolí

INCA-CE
Do projektu INCA-CE se zapojilo 16 organizací z 8 zemí střední Evropy (Česká republika,
Polsko, Slovensko, Slovinsko, Německo, Itálie, Maďarsko, Rakousko), přičemž 7 organizací
tvořilo národní a regionální meteorologické instituce. Projekt byl spolufinancován z Evropského
fondu regionálního rozvoje a poskytuje výstupy predikce meteorologické situace pro oblast
střední Evropy.
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Systém INCA-CE je soubor modelů, které umožňují kombinaci meteorologických prvků
nowcasting (předpověď cca do 2 hodin) a velmi krátkodobou předpověď numerických modelů
(až na 12 hodin) v horizontálním rozlišení 1 km, vertikálním 100 m.
Analýza meteorologických prvků probíhá na základě následujících vstupů:






Předpověď numerického modelu ALADIN – horizontální rozlišení upraveno na 1 km
(standardně je horizontální rozlišení modelu 4,7 km)
Záznamy ze srážkoměrných stanic
Záznamy z meteorologických stanic
Satelitní snímky
Radarové měření

Výsledky provedených analýz by měly co nejpřesněji reprezentovat aktuální stav počasí ve
střední Evropě. Tento systém je neustále ve vývoji, z toho důvodu dochází o občasných
chybám ať už z důvodu výpadku měřící sítě či nedokonalosti používaných metod (např.
nowcasting, který se v posledních 10 letech vykonal velký progres). Výsledky jsou následující:


Krátkodobá předpověď srážek, teploty, rychlosti a směru větru.

Výsledky jsou zobrazovány na stránkách: http://www.inca-ce.eu/CE-Portal/index.html

Ostatní měření
Sdružené radarové informace pro evropskou radarovou síť jsou k dispozici na adrese:
http://www.radareu.cz/.

Obrázek 14 - sdružená informace o srážkách z evropských meteorologických radarů

3.6 Toky informací
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Jestliže povodňové orgány
ma7jí kvalitně a v dostatečné míře vykonávat svojí funkci, je nezbytné, aby měli dostatek
relevantních podkladů. Základní informace o povodňové problematice a tocích informací by
měl obsahovat povodňové plány, který si správní celky pro tento účel nechávají zpracovat.
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Dále je nezbytné, aby povodňové orgány měli dostatečné informace o aktuálním a budoucím
vývoji počasí a stavech na vodních tocích a vodních dílech.

Veřejně dostupné informace
Dostupnost informací meteorologického a hydrologického charakteru je popsána
v předchozích kapitolách. Další informace potřebné pro ochranu před povodněmi jsou
dostupné na následujících internetový portálech.
POVIS
Povodňový Informační Systém (POVIS) je oficiálním informačním portálem pro ochranu před
povodněmi zajišťovaným Ministerstvem životního prostředí ČR.
POVIS slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech
organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajistí včasné
a adresné informování všech zainteresovaných složek veřejné správy o aktuálním stavu a
historickém vývoji povodňové situace v jakémkoli místě České republiky.

Obrázek 15 - internetový portál POVIS

Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní platformu pro
kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací
a v neposlední radě zajistit jednotné formáty předávaných informací. Jedná se o modulární
systém, který nad centrálním skladem dat vytváří koordinační a přístupové aplikace.
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Obrázek 16 - schéma systému POVIS

Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi:


umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů,



publikuje data do digitálních povodňových plán,



kontroluje přijetí a verifikaci zápisů a adekvátní reakce na ně,



umožňuje koordinovanou aktualizaci dat,



tvoří ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí.

POVIS je tvořen jednotlivými moduly:


Digitální povodňová kniha



Digitální povodňové plány (ČR, krajů, ORP a obcí)



Editor dat povodňového plánu
o

LVS – Evidence lokálních výstražných systémů

o

VIS – Evidence varovných informačních systémů



Modul ČHMÚ



Modul POVODÍ



Modul ISVS



Specializované moduly
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Obrázek 17 - schéma modulů systému POVIS

Informace o ochraně před povodněmi na portálu MŽP
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední povodňový orgán informuje o svých aktivitách na
portálu http://www.mzp.cz/cz/ochrana_pred_povodnemi.

Obrázek 18 - Internetový portál MŽP

Na portálu jsou k dispozici zejména legislativní a metodické dokumenty týkající se oblasti
ochrany před povodněmi.
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Veřejně nedostupné informace
Dostupnost informací meteorologického a hydrologického charakteru mohou být poskytovány
i z jiných zdrojů než veřejných zdrojů, které jsou v absolutní většině poskytovány státními
organizacemi – ČHMÚ a státními podniky Povodí.

Povodí Vltavy, s. p. (PVL)
Ve správním území státního podniku Povodí Vltavy se nachází mnoho vodních děl, které
významně ovlivňují povodňovou situaci na území hlavního města. Jedná se především o
manipulaci s Vltavskou kaskádou (vodní díla Orlík a Slapy) a za nižších povodňových průtoků
to mohou být i manipulace na vodních dílech na Berounce (Hracholusky a Klabava) a na
Sázavě na vodárenské nádrži Švihov (Želivka).
Jednotlivé vodohospodářské dispečinky závodů Povodí Vltavy koordinují manipulace na
provozovaných vodních dílech. Situace v Praze je ovlivněna především manipulací na
Vltavské kaskádě, která je řízena centrálním vodohospodářským dispečinkem (dále jen CVHD
PVL).
PVL by výhledově chtělo umísťovat větší množství informací na svůj webový portál.

Lesy hlavního města Prahy (Lesy HMP)
Lesy HMP v současné době provozují 8 hladinoměrů (6 hladinoměrů přešlo v roce 2015 do
majetku ČHMÚ a tyto profily byly osazeny měřící technikou dle požadavků ČHMÚ) a 5
srážkoměrů. Data z hladinoměrů a srážkoměrů jsou odesílána na server poskytovatele, firmu
Ing. Libor Daneš, k dispozici jsou na http://meteo.libordanes.cz po přihlášení do systému.
Lesy HMP má zpracovanou obdobu povodňového plánu, Plán operativního řízení při povodni,
kde jsou vymezeny základní činnosti a povinnosti zaměstnanců při povodni, telefonní kontakty
na odpovědné pracovníky, povodňové orgány a ostatní účastníky povodňového řízení. Dle
toho dokumentu provádějí pracovníci hlásnou povodňovou službu (informují o nebezpečí a
průběhu povodně povodňový orgán ORP, správce vodních toků, příslušného správce povodí,
pracoviště ČHMÚ a Hasičský sbor ČR).

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK)
Běžné i mimořádné provozní stavy řeší centrální dispečink (dále jen CD). Mimořádné a krizové
stavy jsou řešeny podle Plánu krizové připravenosti. Za povodňových stavů komunikuje CD
PVK s OS KŠ, PČR, MP, HZS apod. Data z provozovaných srážkoměrů jsou dostupná na
stránkách ČHMÚ.
Organizace a technologie přenosu informací
Dle § 77 vodního zákona si řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány.
Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a
kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně
po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před
povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
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povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,
povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové,
komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
povodňové komise krajů,
Ústřední povodňová komise.

Ostatními účastníky povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném
území, jsou zejména:







pracoviště předpovědní povodňové služby ČHMÚ,
správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik),
správci vodních toků (Povodí Vltavy, státní podnik a Lesy HMP),
vlastníci nebo správci vodních děl (především Povodí Vltavy, státní podnik a Lesy
HMP),
složky integrovaného záchranného systému (především operační a informační
střediska Hasičského záchranné sboru),
vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují
průběh povodně (správci inženýrských sítí – Pražské vodovody a kanalizace a. s. a
Pražská vodohospodářská společnost a. s.).

Technologie přenosu informací se liší v závislosti na typu poskytované informace. Veřejně
poskytované informace jsou poskytovány na webových stránkách organizací a veřejnými
sdělovacími prostředky. Jedná se o nejrychlejší a nejsnazší způsob jak distribuovat informaci
širokému spektru subjektů. Neveřejné zprávy jsou přenášeny jak pomocí informačních
technologií (webové stránky chráněné přístupovým heslem, intranet, e-mailová
korespondence), tak pomocí telefonních hovorů a SMS zpráv.

Hasičský záchranný sbor
Generální ředitelství koordinuje a řídí přeposílání informací na jednotlivá krajská operační a
informační střediska HZS. Tyto informace jsou zasílány GŘ OPIS HZS na základě dohody
mezi Ministerstvem vnitra, GŘ OPIS HZS a MŽP, ČHMÚ na straně druhé z roku 2001.
GŘ OPIS HZS převezme výstrahu nebo informační zprávu od ČHMÚ a neprodleně ji
distribuuje na jednotlivá KOPIS HZS, která obdrženou informaci neprodleně a bez úprav
předávají na dohodnutá příjmová místa krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a
ostatním subjektům podle povodňového plánu daného území (povodí) nebo uzavřených
součinnostních dohod (viz Obrázek 19 - Schéma přenosu výstražných informací). Krajské
středisko potvrdí generálnímu ředitelství OPIS HZS přijetí zasílané informace. V případě
obdržení hydrologické informační zprávy od RPP ČHMÚ, je postup obdobný (viz Obrázek 20
- Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ). Krajské operační středisko
zprávu neprodleně přepošle na GŘ OPIS HZS a na dohodnutá příjmová místa jako v případě
příjmu výstrahu nebo informační zprávu od ČHMÚ.
KOPIS HZS HMP v období povodně zajišťuje také distribuci informací mezi jednotlivými
povodňovými a krizovými orgány. Na území hlavního města Prahy tuto funkci zastává
Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy.
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KOPIS HZS HMP prokazatelně vedou a archivují v textové podobě pod dobu nejméně 3 let. U
informací od ČHMÚ se zaznamenává datum a čas přijetí výstrahy nebo informační zprávy. A
u informací povodňové hlásné služby, způsobu a času potvrzeného předání na určená místa
(v případě telefonického předání čas převzetí a jméno osoby).
Předávání informací probíhá pomocí informačních
korespondence), faxem, ojediněle telefonicky.

technologií

(intranet,

e-mailová

Schéma přenosu informací se řídí metodickým pokynem č.9/2011 odboru ochrany vod MŽP.

Obrázek 19 - Schéma přenosu výstražných informací
Pozn.: PVI - předpovědní výstražné informace, IVNJ - informace o výskytu nebezpečných jevů
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Obrázek 20 - Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
ČHMÚ zajišťuje veškeré informační výstupy z oblasti synoptické meteorologie a operativní
hydrologie. A dle § 73 Vodního zákona zajišťuje ve spolupráci se správcem povodí
Předpovědní a hlásnou povodňovou službu. Předpovědní povodňová služba informuje
povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku
povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích
charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve
vybraných profilech. Schéma přenosu informací je zobrazeno v předchozí kapitole.

Veřejné informace
Všechny veřejné informace jsou zobrazovány na webových stránkách (www.chmu.cz). Jedná
se především o Systém integrované výstražné služby (SIVS) a Informační zprávy hlásné a
předpovědní povodňové služby ČHMÚ.

Neveřejné informace
Neveřejná data a informace jsou předávána a zajišťována pomocí informačních technologií
(intranet, e-mailová korespondence), faxem a telefonicky (např. v případě plánovaných
manipulací na VD).

Data z hladinoměrné a srážkoměrné sítě jsou odesílána v 10 minutovém kroku (řídící jednotky
LEC 3000, Fiedler-Mágr M4016, Libor Daneš DN4000) pomocí mobilního sítě a GPRS.

56/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Povodí Vltavy, s. p. (PVL)
Během povodně a těsně před ní přecházejí všechny dispečinky do nepřetržitého provozu.
Probíhá převážně telefonická komunikace CVHD s dispečinkem Pražských vodovodů a
kanalizací, s Lesy HMP jakožto správcem vodních děl a toků na území HMP (jedná se
především o manipulaci na VD Hostivař) a operačním střediskem krizového štábu hlavního
města Prahy, které na území HMP zajišťuje jednotný příjem a distribuci informací mimo
zákonný režim hlásné povodňové služby, dále zajišťuje komunikaci mezi povodňovým
orgánem kraje (hl. m. Prahy) a ostatními povodňovými orgány, rozhodnými pro řešení
povodňové situace v hl. m. Praze a složkami IZS. Schéma přenosu informací mezi jednotlivými
organizacemi je zobrazeno na Obrázek 13 - schéma přenosu informací za povodně mezi
nejdůležitějšími organizacemi.
Informační zpráva obsahuje informace o aktuálním stavu (slovní popis situace, hladiny vody v
nádržích, průtoky v tocích) a o odhadu budoucího vývoje a plánovaných manipulacích.
Informační zpráva je rozesílána obvykle 1x za 6 - 8 hodin. Telefonická komunikace probíhá
častěji dle aktuální situace.
Zvláštní informační zprávou je informováno MŽP a MZe.

Obrázek 21 - schéma přenosu informací za povodně mezi nejdůležitějšími organizacemi

Veřejné informace
Všechny veřejné informace jsou zobrazovány na webových stránkách státního podniku Povodí
(www.pvl.cz). Jedná se především informace o stavu na provozovaných hlásných profilech,
data z provozovaných srážkoměrných stanic a stavy na provozovaných vodních dílech.
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Neveřejné informace
Neveřejná data a informace jsou předávána a zajišťována pomocí informačních technologií
(intranet, FTP, e-mailová korespondence), faxem a telefonicky (např. v případě plánovaných
manipulací na VD).

Data z hladinoměrné a srážkoměrné sítě jsou odesílána v 10 minutovém kroku (řídící jednotky
LEC 3000 a Fiedler-Mágr M4016) pomocí mobilního sítě a GPRS. Přenos dat z významných
vodních děl probíhá po intranetu (podniková počítačová síť).

Obrázek 22 - Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy (OS KŠ)
Za předávání výstrah nebo informačních zpráv od ČHMÚ a hydrologických informačních zpráv
od CVHD PVL je odpovědné OS KŠ, které tyto informace dále předává na zainteresovaným
subjektům. OS KŠ dále koordinuje a zajišťuje tok informací mezi všemi povodňovými orgány,
složkami a organizacemi podílejícími se na řešení povodňové situace (viz Obrázek 23 Schéma přenosu informací OS KŠ). Pro potřeby rychlého vyrozumění všech výše uvedených
subjektů byla vytvořena „skupina VODA“, která obsahuje kontakty na:


členy PK HMP, členy krizového štábu, hejtmana Středočeského kraje a vedoucího
oddělení pro řízení krajského úřadu Středočeského kraje,



členy PK MČ se statutem ORP (Praha 1 - 22),



členy PK MČ ohrožených povodní na Vltavě a Berounce (Lipence, Suchodol, Troja,
Velká Chuchle, Zbraslav),

58/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.



ředitele odborů magistrátu HMP (Kancelář ředitele Magistrátu – především oddělení
krizového managementu; Bezpečnosti; Dopravních agend; Zdravotnictví, sociální péče
a prevence; Ochrany prostředí; Legislativní a právní),



operační střediska složek odboru Záchranného bezpečnostního systému (Policie
České republiky, HZS HMP, Zdravotnická záchranná služba, městská policie HMP,
Správa služeb HMP,



centrální dispečinky organizací (PVK, PVS, PRE, DP, Pražská plynárenská a. s.,
Pražská teplárenská a. s., Kolektory Praha a. s., Eltodo a. s., Pivovary Staropramen s.
r. o., Zoologická zahrada HMP),



ostatní organizace (Úřad vlády České Republiky, Společné informační centrum MO
ČR, starosta obce Černošice – dosažené SPA)

Zprávy jsou předávány především formou SMS, případně telefonicky.

Základní složky IZS:


Hasičský záchranný sbor České republiky,



Jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární
ochrany,



Zdravotnická záchranná služba,



Policie České republiky.

Ostatní složky IZS:


Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,



Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě Policie České republiky),



Ostatní záchranné sbory (kromě Hasičského záchranného sboru české republiky),



Orgány ochrany veřejného zdraví,



Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,



Zařízení civilní ochrany,



Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním
pracím.
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Obrázek 23 - Schéma přenosu informací OS KŠ

Lesy hlavního města Prahy (Lesy HMP)
Za povodňového stavu postupuje povodňový štáb Lesů HMP podle dokumentu „PLÁN
OPERATIVNÍHO ŘÍZENÍ PŘI POVODNÍCH NA V. T. BOTIČ, ROKYTKA A LITOVICKOŠÁRECKÝ (OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VT)“. Na základě aktuálního stavu na vodních díle, vodních
tocích a dosažených stupňů povodňové aktivity dochází ke komunikaci s OS KŠ, povodňovými
orgány ORP, MČ a VHD PVL. Informace za povodňového nebo krizového stavu jsou
předávány především telefonicky.

Data z hladinoměrné a srážkoměrné sítě jsou odesílána v 10 minutovém kroku (řídící jednotky
Libor Daneš DN4000) pomocí mobilního sítě a GPRS.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK)
V rámci dispečerského řízení komunikuje CD PVK se svými organizačními jednotka a
externími subjekty (ostatní správce inženýrských sítí, dispečink dopravního podniku, PČR, MP
atd.) především formou emailové korespondence, SMS zpráv a telefonicky. Při krizovém a
povodňovém stavu je hlavní komunikace vedena přes OS KŠ.
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3.7 Časová analýza potřebnosti poskytovaných informací
Poskytovatelé základních informací pro povodňové řízení
Fungování jednotlivých organizací, poskytované informace a schémata přenosu informací byla
popsána v kapitole 3.6.3 Organizace a technologie přenosu informací. V této kapitole jsou
popsány základní úkony a jejich časová náročnost.
Hasičský záchranný sbor
poskytovaná informace

předpokládaná
časová náročnost v
minutách

KOPIS HZS HMP předávání informací od ČHMÚ a VHD podniků
Povodí povodňovým orgánům

1-2

Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy (OS KŠ)
poskytovaná informace

předpokládaná
časová náročnost v
minutách

ověřování předávání informací od ČHMÚ a VHD podniků Povodí
povodňovým orgánům a jednotlivým účastníkům povodňového řízení

1-2

předávání informací mezi jednotlivými účastníky povodňového řízení
(PK HMP, PK ORP, PK MČ a další organizace)

1-2

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
poskytovaná informace

předpokládaná
časová náročnost v
minutách

předání výstrahy nebo informační zprávy GŘ OPIS HZS

1–2

sběr srážkových dat odvozených od radarové odrazivosti

5

zpracování radarových dat (verifikace dat, nowcasting)

2–3

sběr srážkových dat z pozemních srážkoměrů

10

výpočtový čas srážkoodtokového modelu (výpočtový čas je závisí na
velikosti zájmového území a hardwarovém vybavení)

5 - 15

celkový čas na povedení analýzy (sběr dat radarových dat, zpracování
radarových dat, výběr zájmového území, výpočet srážkoodtokového
modelu a kontrola výstupů)

15 - 20
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Povodí Vltavy, s. p. (PVL)
poskytovaná informace

předpokládaná
časová náročnost v
minutách

předání hydrologické informační zprávy KOPIS HZS

1–2

Lesy hlavního města Prahy (Lesy HMP)
poskytovaná informace

předpokládaná
časová náročnost v
minutách

předání aktuálních informací z CD PVK na OS KŠ

1–2

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK)
poskytovaná informace

předpokládaná
časová náročnost v
minutách

předání aktuálních informací z CD PVK na OS KŠ

1–2

Pražská vodohospodářská společnost, a. s. (PVS)
Společnost nezaslala žádné informace o poskytovaných datech a informacích.
Příjemci informací pro povodňové řízení
Příjemcem informací pro operativní povodňové řízení jsou především povodňové orgány
městských částí, povodňové komise 22 správních obvodů (statut ORP) a povodňová komise
hlavního města Prahy. Dále se povodňového řízení účastní další organizace a složky, tak jak
je popsáno v předchozích kapitolách.
Potřebný časový předstih pro operativní řízení
V případě výskytu povodně je důležité, aby povodňové orgány včas vydaly příkazy a přijaly
příslušná opatření pro záchranu lidských životů a minimalizaci škod způsobených povodní. Je
tedy bezpodmínečně nutné, aby povodňové orgány, složky a organizace podílející se na
řešení povodňové situace měli potřebné informace s časovým předstihem.
Významným faktorem pro vydání operativních příkazů k zabezpečení ochrany před povodněmi
je také časová prodleva mezi obdrženou informací o blížící se povodni (výstrahy ČHMÚ,
informační zprávy od CVHD PVL, dosažení směrodatných limitů na VD a HP atd.) a
zasednutím povodňové komise. Tato časová prodleva může mít výrazný vliv na povodňové
škody a ochranu obyvatel, především na přítocích Vltavy a Berounky, kde jsou doby dotoku
relativně malé a dochází k rychlé odezvě povodí na spadlé srážky. Tento aspekt však často
není v povodňových plánech jednotlivých orgánů povodňové ochrany zakotven! Stejně tak
jako mají jednotlivé složky IZS stanovené dojezdovou dobu, je na zvážení, zda podobný
koncept zavést i pro zasednutí povodňové komise či krizových štábů zainteresovaných složek
a organizací. Obvykle se v povodňových plánech uvažuje o zasednutí povodňové komise do
jedné hodiny od přijetí informací o blížící se povodni.
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Vltava a Berounka
Největší povodňové ohrožení pro správní území HMP je z řeky Berounky a Vltavy, podél
kterých se nachází velkém množství prvků protipovodňové ochrany. Aby protipovodňová
ochrana plnila svojí funkci, tak jak byla navržena, je nutném, aby došlo k včasné výstavbě
prvků mobilního hrazení, provedení příslušných manipulací a opatření na inženýrských sítích.

Protipovodňová ochrana
V případě povodňového ohrožení z Berounky a Vltavy je časový předstih na provedení
příslušných opatřeních stanovený v povodňových a krizových plánech zajištěn soustavou
předpovědních profilů a stanovených postupových dob. Pro předpovědní profil je zobrazována
predikce vodního stavu a průtoku na 48 hodin dopředu. Seznam předpovědních profilů a
postupových dob využívaných pro operativní řízení za povodně pro správní území HMP je
zobrazen níže. Profily Beroun, VD Vrané a Nespeky slouží pro předpověď povodňové situace
na území HMP. Profil Praha – Chuchle slouží pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové
aktivity a je něj navázán i harmonogram činností za povodně. Výstavba části úseků s mobilním
hrazení ve správním obvodu Prahy 16 je řízena předpovědním profilem Beroun na Berounce.
Tabulka 27 - Předpovědní profily ČHMÚ

Tok

Název stanice

Berounka

Beroun
VD Vrané

Vltava
Sázava

Praha - Chuchle
Nespeky

Tabulka 28 - Postupové doby

Vodní tok
Berounka

Vltava

Sázava

Délka v km

Postupová doba v
hod.

Plzeň- Beroun

101

9 - 12

Beroun – V. Chuchle

34

4-7

V. Chuchle – ústí do Labe

62

7 - 14

Vrané - Modřany

15

4

Modřany- Troja

17

3

Světlá nad S. - Zruč n. S.

39

4-6

Zruč nad S. - Kácov

18

2-4

Kácov- Nespeky

60

9 - 16

Úsek

Časové požadavky na výstavbu PPO
Protipovodňová ochrana podél Vltavy a Berounky je rozdělena do 104 úseků a výstavba (či
manipulace) jednotlivých úseků se řídí harmonogramem výstavby PPO, který je vázán na
předpovědní profily Praha – Chuchle a Beroun. Pro každý úsek je v harmonogramu uvedený
předpokládaný čas výstavby úseku a počet pracovníků potřebných na výstavbu daného úseku.
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Časová náročnost se pohybuje od 1 hodiny po 10 hodin. Časový předstih informací pro potřeby
výstavby PPO je v současné době dostatečný.

Energetická síť
Pro minimalizaci škod na energetické síti je nutné provést uzavírky zaplavovaných trafostanic.
Pro tyto účely byl zpracován plán vypínání trafostanic, které se nacházejí v záplavovém území
povodně ze srpna 2002. Trafostanice jsou vypínány dálkově. Časový předstih je v současné
době dostatečný.

Krizová dopravní obslužnost
V případě vyhlášení dobrovolné nebo samovolné evakuace je potřebné zajistit krizovou
dopravní obslužnost. Pro oblast Vltavy a Berounky bylo před povodní v roce 2002 počítáno
s evakuací přibližně 6800 obyvatel, které by zajistilo cca 60 autobusů. Počet evakuovaných
osob za povodně 2002 byl téměř 49 000, s přihlédnutím na poměrně značnou výstavbu v okolí
vodních toků na území hl. m. Prahy je v případě extrémní povodně (obdobné jako v roce 2002)
nutné počítat s celkovým počtem evakuovaných osob cca 54 000. Časová dostupnost
náhradní dopravy pro případnou „řízenou“ evakuaci obyvatel v záplavovém území je
zobrazena v Tabulka 29 - Krizová dopravní obslužnost.
Tabulka 29 - Krizová dopravní obslužnost

Technické prostředky s
obsluhami

Počet ks

Doba dodání do

Autobusy

20

2 hodin

Autobusy

40

12 hodin

Autobusy

65 - 70

24 hodin

Významné přítoky Berounky a Vltavy
Na menších vodních tocích na území HMP je situace výrazně komplikovanější, předpovědní
profily se na těchto vodních tocích nevyskytují, nacházejí se zde jen hlásné profily, na
některých tocích v nedostatečné míře, které mohou poskytnout malý časový předstih pouze
pro městské části nacházející se v dolních částech povodí. Městské části nacházející se
v horní části povodí nemají téměř žádné informace o časovém předstihu a odhadu možného
povodňového nebezpečí. Vzhledem ke krátkým postupovým dobám na menších vodních
tocích je však časový předstih pro operativní řízení i pro MČ v dolních částech povodí
nedostatečný. Postupové doby pro drobné vodní toky nejsou známy. Doba dotoku není
stanovena ani v zajištěných generelech vodních toků (Botič, Dalejský potok, Kunratický potok,
Motolský potok, Rokytka, Šárecký potok).

Protipovodňová ochrana
Protipovodňová ochrana v okolí menších vodních tocích je vybudována v podstatně menší
míře než jak je tomu u území podél Vltavy a Berounky, což je do jisté míry dáno menším
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povodňovým ohrožením z menších vodních toků na území HMP. Vzhledem ke krátkým dobám
dotoku není často ani realizace protipovodňových opatření formou mobilního hrazení možná,
protože by se nedalo včas postavit. Přesto se takové prvky s mobilním hrazením na drobných
vodních tocích nacházejí. Nově se jedná o úsek v Hostivaři podél Botiče, v současné době
nejsou známé časové požadavky na výstavbu mobilního protipovodňového opatření.
Současná provedená liniová PPO jsou soustředěna na zamezení zpětného vzdutí z Vltavy a
Berounky, jako například ústí Rokytky do Vltavy nebo zaústění Lhoteckého a Libušského
potoka do Vltavy, kde je nutné čerpat přitékající vodu do recipientu. Rozhodujícím hlásnými
profily pro vyhlášení SPA slouží hlásné profily kategorie B a C viz Tabulka 30 - Směrodatné
hlásné profily pro přítoky Vltavy. Tyto hlásné profily však oproti předpovědním hlásným
profilům nejsou schopny poskytnout informace o průtoku či stavu hladiny s předstihem, ale
pouze zobrazují aktuální stav na toku.
Tabulka 30 - Směrodatné hlásné profily pro přítoky Vltavy

Název stanice

Kategorie profilu

VD Hostivař

B

VD Jiviny

C

VD Kyjský rybník

B

Tok
Botič
Kunratický potok
Litovicko-Šárecký potok
Dalejský potok
Motolský potok
Rokytka

Časové požadavky na výstavbu PPO
Časová náročnost výstavby PPO není známa. Přečerpávání vody z drobných vodních toků a
vnitřních vod z chráněného území je možné zajistit v rámci jedné až dvou hodin.

Energetická síť
Plán uzavírek zaplavovaných trafostanic není pro drobné vodní toky na území HMP
zpracován.

Krizová dopravní obslužnost
Plán pro krizovou evakuaci není stanoven pro území ohrožených přítoky Vltavy a Berounky.

65/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

3.8 Zhodnocení současného stavu
Hydrologická předpověď
Hydrologická předpověď na Vltavě a Berounce je v dostatečné míře zajištěná hlásnou a
předpovědní povodňovou službou, která zajišťuje předpověď na 48 hodin pro předpovědní
hlásné profily Beroun na Berounce, Praha-Chuchle a VD Vrané na Vltavě. Pro ostatní řešené
vodní toky však obdobný systém chybí, což je jeden z hlavních důvodů pro zadání této studie
proveditelnosti.
Hladinoměrná síť
Na nejvýznamnějších řekách (Vltava a Berounka) je síť dostatečná a díky předpovědním
hlásným profilům mají povodňové orgány odhad situace na toku v dostatečném časovém
předstihu. Na drobnějších řešených vodních tocích je hladinoměrná síť nevyrovnaná.
Loděnice, Botič, Litovicko-Šárecký potok mají síť dostatečnou, spádové povodí Botiče je
popsáno velmi podrobně. Na Rokytce se nachází také velké množství hladinoměrů, ty se však
nacházejí až za soutokem s Říčanským potokem a všechny jsou umístěny ve spodní části
toku. Proto bylo v rámci projektu dPP Praha navrženo doplnění hlásných profilů do horní části
povodí Rokytky a Říčanského potoka, které budou poskytovat o situaci hydrologické situaci
v horní části toku. Nedostatečná situace je na Dalejském, Kunratickém a Mratínském potoce,
kde je taktéž navrženo doplnění hladinoměrné sítě v rámci projektu dPP Praha. Výhledově by
bylo vhodné doplnit hladinoměr na Radotínský potok do střední části.

Meteorologická předpověď
Poskytovaná předpověď ČHMÚ v současné době se jeví být dostatečná, v posledních
přibližně dvou letech byla rozšířena o nové služby, z kterých jsou z hlediska operativního řízení
při povodni nejvýznamnější Nowcasting a Indikátor přívalových povodní. I přes dobrou úroveň
poskytovaných předpovědí a služeb ČHMÚ neustále pracuje na vylepšení stávajících
technologií a zakomponování nových služeb. Za zmínku stojí pořízení nových radarů,
plánované vypuštění části výstupů ze srážko-odtokového modelu zatěžovaného srážkami
z Nowcastingu či vývoj nové verze numerického modulu ALADIN, který měl pracovat
s menším časovým krokem a menším horizontálním rozlišením.
Srážkoměrná síť
Srážkoměrná síť je dostatečná, její drobné doplnění je navrženo v rámci projektu dPP Praha.
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4 Návrh technického řešení
Řešení systému operativního řízení při povodních se bude skládat z několika na sebe
navazujících kroků, které se budou po sobě opakovat v dostatečně krátkém intervalu, aby
poskytované a publikované údaje o predikovaném rozsahu rozlivů byly aktuální. Celý proces
se bude skládat ze sběru poskytovaných dat, predikce vývoje hydrologické situace a situace
ve vodních tocích a publikace predikovaných hodnot a rozlivů. Aby byl systém dostatečně
reprezentativní, bude potřeba jeho kalibrace a verifikace v poloprovozu i v průběhu provozu.
Celý systém predikce rozsahu rozlivů od predikce srážkových úhrnů, až po publikaci je navržen
ve variantách, které jsou v následujících kapitolách popsány a na závěr shrnuty. Výsledkem je
doporučená varianta, která poskytuje hlavnímu městu Praha nejvhodnější efektivní způsob
operativního řízení při povodni.

4.1 Vstupní data
Vstupní data, která budou využity v rámci operativního řízení při povodni rozdělené dle
poskytovatelů:
Povodí Vltavy, státní podnik:
 Mapy předpokládaných rozlivů
o Mapy rozlivů řešených vodních toků na území hlavního města Prahy.
o V současnosti jsou spočítány rozsahy rozlivů pro průtoky odpovídající pěti,
dvaceti a stoleté povodni. Vltava má dále spočítán rozsah rozlivu pro průtok
pětisetleté povodně (Q2002).
 Měření hladin v měrných profilech.
 Zprávy o povodních
o Povodňové značky
o Vyhodnocení povodňových průtoků
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.:
 Rozsahy odvodňovaných ploch,
 Lokalizace odlehčovací komory, jejich funkce za povodně a vypouštění srážkových vod
do vodních toků
 Odezva kanalizační sítě na historické povodňové události (např. povodně z roku 2002,
2006, 2010 a 2013)
Magistrát hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň (OCP):
 Mapy předpokládaných rozlivů
o Mapy rozlivů všech řešených vodních toků na území hlavního města Prahy.
o V současnosti jsou spočítány rozsahy rozlivů pro průtoky odpovídající pěti,
dvaceti a stoleté povodni (v případě Operačních map rozlivů pro Vltavu a
Berounku cca Q1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 a 500).
o Pro požadavky OŘPP bude potřeba dopočítat rozsahy předpokládaných rozlivů
pro sadu průtoků po určitých intervalech. Pro výpočty bude patrně možné využít
stávající matematické modely.
Lesy hl. m. Prahy
 Měření hladin v měrných profilech
 Povodňové značky z povodně 2013
 Umístění vodočetných latí
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Český hydrometeorologický ústav:
 Radarová předpověď srážek (radar – nowcasting)
o predikce v kroku 10 min,
o výhled 1,5 hodiny
 ALADIN (numerický předpovědní model)
o Predikce v kroku 6 hodin (volně prezentováno), výpočetně v sekundách,
o výhled 54 hodin.
 Měření hladin v měrných profilech
 Měření srážek
 Zprávy o povodních
o Povodňové značky
o Vyhodnocení povodňových průtoků
 Hlásná a předpovědní povodňová služba
o Predikce vodních stavů a průtoků na předpovědních profilech, výhled 48 hodin.
Nad hl. m. Prahou se jedná o profil Beroun na Berounce, Nespeky na Sázavě,
VD Vrané a Chuchle na Vltavě
o indikátor přívalových povodní

4.2 Rozsah řešených vodních toků
Rozsah poskytovaných informací je předpokládán pro následující řešené vodní toky:
 Vltava (VD Vrané – jez Klecany)
 Přítoky Vltavy
o Berounka (Beroun – ústí do Vltavy)
o Kunratický potok
o Dalejský potok
o Botič
o Rokytka
o Litovicko-Šárecký potok
o Sázava (Nespeky – nebude v S-O modelu zahrnuto, informace z tohoto profilu
zahrnuje předpovědní profil VD Vrané)
 Přítoky Berounky
o Radotínský potok
o Loděnice (zahrnutí pouze do S-O modelu)
 Přítoky Rokytky
o Říčanský potok
 Přítoky Botiče
o Pitkovický potok
 Přítoky Dalejského potoka
 Mratínský potok
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Obrázek 24 – Mapa řešených vodních toků

Možnost rozšíření nebo naopak snížení poskytování informací o další toky je možný
v závislosti na výpočetní síti srážkoodtokového modelu, potřebách a finančních možnostech
investora.
Poskytované informace lze rozdělit na čtyři základní typy, mapy rozlivů, úrovně hladin
v podobě psaných podélných profilů (pro Vltavu a Berounku mapa hladin), měření úhrnu
srážek a jejich predikce a predikované průtoky.
Úhrny srážek
Úhrny srážek budou poskytovány z měřených dat srážkoměrných stanic, radarového měření
a predikované v časovém kroku a horizontu predikce dle zvolené varianty způsobu predikce
vývoje. Dále budou predikovány srážkové úhrny z numerického modelu ALADIN.
Průtoky
Poskytované informace o průtocích budou vycházet ze srážko-odtokového modelu a měrných
profilů. Srážko-odtokový model bude poskytovat vývoj průtoků pro predikované úhrny srážek.
Dále budou poskytovány informace převzaté z hlásné a předpovědní povodňové služky pro
profily na vodních tocích před hl. m. Prahou. Jedná se o profily Beroun (Berounka) a VD Vrané
(Vltava).
Mapy rozlivů
Mapy rozlivů budou pro řešené vodní toky zpracovány pro každý předem definovaný
predikovaný časový krok (pro jednotlivé varianty hydrodynamického modelu se časový krok
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výrazně liší) a pro maximální rozsah v predikovaném čase. Rozsahy rozlivů budou zpracovány
jako polygony.
Úrovně hladin
Úrovně hladin budou zpracovány pro řešené vodní toky ve dvou typech dle matematického
modelu. Pro 2D hydrodynamické modely budou úrovně hladin publikovány jako plošná
informace v podobě ESRI rastrů a pro 1D příp. 1D/2D hydrodynamické modely budou
publikovány v podobě psaného podélného profilu, kdy každému výpočetnímu profilu,
definovaného říčním kilometrem, bude odpovídat určitá úroveň hladiny.
Počet ohrožených objektů
Počet ohrožených objektů bude stanoven na základě průsečíku záplavového území a
adresních bodů.
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4.3 Predikce vývoje povodňových situací
Predikce vývoje povodňových situací resp. predikované rozsahy rozlivů je celý proces úkonů
od získání naměřených dat, predikce, zpracování a publikace výsledků. Celý proces predikce
je znázorněn na následujícím diagramu, který obsahuje veškeré zdroje vstupních dat a
vyhodnocení predikovaných rozlivů.
Hlásná a
předpovědní
povodňová
služba
Berounka, Vltava

Předpověď srážek
ALADIN

Předpověď srážek
radar

Srážkoměry

Srážkoodtokový
model

Kalibrace

Průtoky

Pov. značky

Verifikace
Hladinoměr
y

Data PVK

Kalibrace

Knihovna map
rozlivů/Hydrodynamické modely

Kalibrace
Verifikace

Pov. průtoky

Kalibrace
Verifikace

Verifikace
Kalibrace
Verifikace

Uživatelské rozhraní
Hladiny

Tabelární výstupy

Publikace
Rozlivy

Hydrogramy
Mapy rozlivů
Ohrožené objekty

Obrázek 25 – Diagram predikce vývoje povodňových situací

Proces predikce rozsahu rozlivů a úrovní hladin, který je hlavním výstupem, lze rozdělit na
následující dílčí části. Každá dílčí část má určité varianty zpracování.
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Vstupní data a jejich predikce
Způsob predikce vývoje povodňové situace na řešených vodních tocích lze na začátku rozdělit
na dvě základní skupiny dle velikosti vodního toku. Na velkých vodních tocích jako je Vltava,
Berounka či příp. Sázava (se Sázavou se pro zpracování nepočítá) není odezva průtoků na
srážkové úhrny rychlá jako u malých vodních toků. Vývoj průtoků se odvíjí ze stavu na dílčích
povodí výše po toku a v případě Vltavy od manipulací na vodních dílech. Predikce u těchto
toků je již v současnosti zpracovávaná v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby.
Dalším typem vstupních dat jsou srážkové úhrny, které budou sloužit pro zatěžování srážkoodtokového modelu a predikci průtoků zejména na přítocích Vltavy a Berounky.
Hlásná a předpovědní povodňová služba
Hlásná a předpovědní povodňová služba je služba poskytovaná v souladu s vodním zákonem,
která ve vybraných profilech v celé ČR monitoruje a predikuje vodní stavy a průtoky
s výhledem na 48 hodin. Profily se nacházejí na síti velkých vodních toků. Nad zájmovým
územím se jedná zejména o profily Beroun (Berounka), Praha – Chuchle (Vltava), VD Vrané
(Vltava) a Nespeky (Sázava). V předpovědích jsou již zahrnuty manipulace na vodních dílech,
což se týká zejména Vltavské kaskády. Navrhuje se využití předpovědních profilů Beroun
(Berounka), VD Vrané (Vltava) a Praha - Chuchle (Vltava). Sázava ústí do Vltavy nad profilem
VD Vrané a tím pádem je již zahrnuta v předpovědním profilu VD Vrané (Vltava). Tyto
předpovědi budou dále vstupovat jako krajové podmínky do sítě vodních toků srážkoodtokového modelu.
Radarová předpověď srážek (Nowcasting)
Radarová předpověď je zaměřena pro predikci průtoků ve vodních tocích, zejména na
bleskové povodně s rychlým nástupem po intenzivních srážkách. Využívá radarové měření
srážek, z kterých se extrapoluje výhled na 1.5 hodiny dopředu. Časová predikce je krátká, ale
relativně přesná. Na základě přesné predikce plošného úhrnu srážek lze pomocí srážkoodtokového modelu předpovídat průběhy průtoků ve vodních tocích.
ALADIN
Využití předpovědí z numerického modelu ALADIN pro predikci povodňových událostí má
určité výhody i nevýhody. Model ALADIN predikuje do poměrně velkého časového horizontu
54 hodin, ale zato s určitými nejistotami. V současnosti je predikce publikována v časovém
kroku 6 hodin. Výpočet však probíhá po vteřinách a v případě potřeby, je možno výsledky
exportovat v libovolném časovém kroku. Na základě predikce plošného úhrnu srážek lze
pomocí srážkoodtokového modelu předpovídat průběhy průtoků ve vodních tocích.
Srážko-odtokový model – predikce průtoků
Srážko-odtokový model popisuje řešené území pomocí schematizace v podobě jeho rozdělení
na dílčí povodí, říční sítě a určených parametrů.
Rozsah modelu odpovídá rozsahu povodí řešených drobných vodních toků včetně mezipovodí
Vltavy a Berounky k hlásným a předpovědním profilům. S řekou Sázavou a jejím povodím se
pro výpočet srážko-odtokového modelu nepočítá z důvodu ústí řeky Sázavy do Vltavy nad
hlásným a předpovědním profilem VD Vrané. V předpovědi v profilu VD Vrané je již Sázava
zahrnuta a není tedy důvod s dílčím povodí Sázavy počítat ve srážko-odtokovém modelu.
Výsledkem srážko-odtokového modelu jsou hydrogramy průtoků z dílčích povodí a v síti
vodních toků.
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Hlavními vstupy do sestaveného srážko-odtokového modelu:
 Úhrn srážek měřený a predikovaný,
 měřené a predikované průtoky v měrných a předpovědních povodňových profilech VD
Vrané (Vltava) a Beroun (Berounka)

Varianty získání výsledků predikovaných průtoků na základě výpočtů srážko-odtokovým
modelem zatíženým predikovanými srážkovými úhrny jsou:
 Využití stávajícího srážko-odtokového modelu, kterým disponuje ČHMÚ. Jedná se o
matematický model velmi blízký HEC-HMS. Tento model je sestaven v podrobnosti
výpočetní sítě povodí IV. řádu a lze ho pro potřeby operativního řízení při povodních
upravit, aby odpovídal požadavkům podrobnosti. Kalibrace modelu již na ČHMÚ
probíhá a služba má být spuštěna na konci roku 2016. Přičemž s ČHMÚ byla
projednána možnost klientské úpravy pro potřeby systému OŘPP.
 Sestavení vlastního (nového) srážko-odtokového modelu s využitím pouze předpovědí
ČHMÚ v rozsahu predikovaných srážkových úhrnů.

Interval výpočtů bude odpovídat intervalu vstupních dat. V případě využití radarových dat se
jedná o přepočet každých 10 minut. Výpočet srážko-odtokového modelu ČHMÚ trvá cca 1 až
2 minuty. Vlastní S-O model HMP by počítal v časovém kroku závislém na vstupních datech,
takže výpočet musí být zpracován v řádu minut, což klade velké nároky hardwarové vybavení.
Přehledné plošné řešení predikce průtoků v zájmovém území je zobrazeno na následujícím
obrázku.
Celá oblast, mimo
povodí Sázavy,
řešená srážkoodtokovým modelem
Berou (Berounka)
Hlásný a předpovědní
povodňový profil

Povodí Sázavy
nezpracováno z
důvodu hlásného a
předpovědního profilu
VD Vrané (Vltava)

VD Vrané (Vltava)
Hlásný a předpovědní
povodňový profil

Obrázek 26 – Plošné řešené lokality
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Hydrodynamické modely – predikce rozlivů
Hydrodynamické modely budou sloužit pro stanovení rozsahu rozlivů na základě
predikovaných průtoků. Výpočet bude proveden jako ustálený, příp. neustálený. Rozsah
záplavového území bude stanoven analýzou digitálního modelu hladiny a digitálního modelu
terénu.
Na zájmových vodních tocích je vyhlášené záplavové území na základě výsledků
z hydrodynamických modelů, v další fázi projektu bude prověřena jejich využitelnost.
V případě, že je na řešeném vodním tocu stávající model, který je stále aktuální, tak je možnost
jeho využití i pro výpočet predikce rozlivů. V ostatních případech bude potřeba sestavit nový
hydrodynamický model, příp. doplnění, nebo aktualizace stávajícího modelu.
Tabulka 31 – Seznam řešených vodních toků s vyhlášeným záplavovým územím (předpokládá se
existence modelu) na území hl. m. Prahy
Název toku
Vltava

Tok ID
113900000100

Berounka

133030000100

Kunratický potok

137550000100

Dalejský p.

137570000100

Botič

137630000100

Rokytka

137750000100

Litovicko-Šárecký potok

137840000100

Radotínský p.

137490400100

Říčanský potok

137780000100

Pitkovický potok

137680000100

Mratínský potok

112910000100

Rozsah rozlivů pomocí hydrodynamických modelů lze zpracovávat dvěma způsoby. Oba
způsoby jsou níže popsány.
Online výpočet – dynamické mapy rozlivů
Dynamické mapy rozlivů budou vznikat v intervalu predikce průtoků výpočtem
hydrodynamických modelů. Předpovídané průběhy průtoků ze srážko-odtokového modelu by
vstupovaly do hydrodynamických modelů v podobě horních okrajových podmínek. Výpočet by
probíhal jako neustálený a rozsah rozlivů by vznikal analýzou digitálního modelu hladiny
s digitálním modelem terénu.
Online výpočet bude výpočetně náročný a bude mít požadavky na sjednocení softwaru všech
hydrodynamických modelů, aby mohl být proces zautomatizován. Rozsah rozlivů bude
prováděn automaticky bez jakýchkoliv ručních korekcí a jeho přesnost bude z důvodu snížení
časové náročnosti snížena. Z časové náročnosti budou muset být všechny modely a výpočty
řešené pouze jako jednorozměrné (1D modely).
Neustálený výpočet hydrodynamických modelů je náročný na stabilitu a v některých případech
může být nutná výraznější schematizace. Celý proces výpočtu a analýzy rozsahu rozlivu bude
mít vysoké nároky na výpočetní výkon hardwaru.
Katalog předpočítaných průtokových stavů – statické mapy rozlivů
Mapy rozlivů budou předpočítány pro intervaly průtoků v rozsahu od kapacity koryta vodního
toku po maximální řešený průtok předpokládaný jako Q500, z důvodu sjednocení maximálního
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predikovaného rozlivu řešených vodních toků budou záplavová území rozšířena o Q 10 a Q50.
Poskytované mapy rozlivů budou pro každý časový krok predikce a volitelně také jako
maximální rozsah rozlivu v predikovaném časovém horizontu. Výsledné mapy budou
poskládány z dílčích rozlivů řešených úseků vodních toků na základě predikovaných průtoků
ze sady statických map rozlivů.
Výpočet bude proveden jako ustálený minimálně pro průtokové scénáře standardní N-leté
průtokové řady doplněné jednou až dvěma hodnotami mezi. Řešené průtoky jsou
zjednodušeně znázorněny na následujícím grafu a v tabulce.

Rokytka - ústí do Vltavy
návrh řešených průtokových scénářů pro výsledkový sklad
60.0

Průtok (m3/s)

50.0
40.0
30.0
20.0
Standardní řada N-letých
průtoků
10.0

Doplnění průtokové řady

0.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 500

N-letost
Obrázek 27 – Ukázka doporučených řešených průtoků pro přípravu map rozlivů
Tabulka 32 – Ukázka doporučených řešených průtoků pro přípravu map rozlivů

N-let
5
10
20
50 100 500
3
QN (m /s) 9.5 13.12 15.5 26.98 40.1 50.4

Výhodou statických map rozlivů je jejich časová a výpočetní nenáročnost a především
možnost odladění map rozlivů v předstihu před povodní. Na základě predikovaného průtoku
se bez časové ztráty vybere odpovídající rozliv z knihovny. Odpadají tím vysoké náročnosti na
sjednocení veškerých hydrodynamických modelů do jednoho softwarového prostředí a
hardwarové výpočetní vybavení, což umožňuje zobrazit rozliv v libovolném časovém kroku
predikce. Pro výpočet statických map rozlivů se předpokládá dílčí využití již stávající
hydrodynamické modely i stávající rozsahy rozlivů, které budou doplněny o rozšiřující sadu
průtokových scénářů. Využití stávajících modelů a výsledků musí splňovat aktuálnost
podkladů a kalibraci (v případě existence kalibračních podkladů).
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Kalibrace a verifikace modelů
Kalibrace a verifikace je potřeba jak pro dílčí modely, srážko-odtokový model a
hydrodynamické modely, tak pro celý komplex predikce předpovědí těchto dvou modelů.
Kalibrace a verifikace bude probíhat v průběhu poloprovozu i plného provozu systému za
účelem stálého zdokonalování předpovědí rozlivů.
Hydrodynamické modely
Kalibrace a verifikace předpovědí proběhne po povodňových situacích, při kterých dojde
k dosažení alespoň 1. SPA. Kalibrace a verifikace hydrodynamických modelů může
proběhnout po povodňových situacích, kdy dojde k vybřežení z vodního toku, zaměření
povodňových značek a zjištění kulminačního průtoku povodňové vlny.
Srážko-odtokový model
V rámci intravilánu Prahy je specifikováno přirozené povodí velkých přítoků Vltavy (Botič,
Rokytka, Kunratický potok, Dalejský potok a Litovicko-Šárecký potok) a Mratínského potoka,
tedy celkem 6 povodí. V rámci těchto přirozených povodí existují urbanizovaná území
odvodněná kanalizačním systémem, který je v některých případech v nesouladu
s orografickými rozvodnicemi recipientu. Systém tohoto odvodnění je v rámci urbanizovaného
území hl. m. Prahy zpracován v detailních generelech odvodnění. Výstupy z generelů
odvodnění budou využity pro zpřesnění srážko-odtokového modelu, tak aby co nejpřesněji
odpovídal realitě.

Předpovědní horizont
Časový horizont predikce rozsahu rozlivu je závislý na horizontu predikce srážkových úhrnů a
dotokové době. Predikce průtoků může být větší, než predikce úhrnů srážek, protože v případě
srážkových událostí trvá určitou dobu, než přiteče voda z výše položené části povodí níže po
toku. Toto prodloužení predikce má však i své nejistoty, se kterými je třeba počítat. Obecně
lze říci, že pro delší horizont předpovědi budou výsledky mírně podhodnoceny. Případně lze
kombinovat různé typy predikovaných úhrnů srážek. Pro krátkodobý horizont lze využít
radarovou předpověď, která bude prodloužena o předpověď z numerického modelu ALADIN.
Dotokové doby vodních toků jsou odhadovány na základě rychlosti povodňové vlny a délky
toků. Pro všechny toky se jedná o úsek od pramene po ústí do recipientu. Pouze u Mratínského
potoka je úsek zkrácen do blízkosti území Prahy po přítok Líbeznického potoka z důvodu ústí
do Mlýnského potoku v povodí Labe.
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Měřené

Predikce
srážkových
úhrnů (radar)

Prodloužení
predikce srážkových
úhrnů (ALADIN)
Predikce průtoků
Srážkové úhrny

Průtok

Obrázek 28 – Ukázka predikce srážkových úhrnů a průběhu průtoků
Tabulka 33 – Odhad dotokových dob jednotlivých vodních toků od pramene po ústí

Recipient

Berounka
Rokytka
Botič
Labe

Délka toku
Odhad dotokové doby
(km)
(h)
Kunratický potok
12.865
2:14
Dalejský potok
13.211
2:18
Botič
33.804
5:52
Rokytka
37.178
6:27
Litovicko-Šárecký potok
24.290
4:13
Berounka
Radotínský potok
22.906
3:59
Loděnice
64.720
11:14
Říčanský potok
21.029
3:39
Pitkovický potok
14.032
2:26
Mratínský potok
15.325
2:40
Vodní toky

4.4 Doplnění měřící infrastruktury
Doplnění srážkoměrné a hladinoměrné sítě je navrženo na základě analýzy stávajícího stavu.
V rámci toho projektu není uvažováno s výstavbou hladinoměrné ani srážkoměrné sítě.
Rozšíření stávajícího sítě LVS je realizováno v rámci projektu dPP h. m. Prahy a všech jejích
městských částí. Dalším potencionálním vstupem mohou být hladinoměry budované v rámci
digitálního povodňového plánu ORP Říčany. V rámci projektu dPP hl. m. Prahy bylo navrženo
6 hladinoměrů a 2 srážkoměry. V rámci projektu dPP ORP Říčany jsou navrženy 4
hladinoměrné profily, které jsou potencionálně využitelné v projektu OŘPP, je však nutné, aby
tyto hladinoměry splnily standardy ČHMÚ. Prozatím se tedy se zapojením těchto profilů
nepočítá, ale přesto jsou uvedeny v níže uvedených mapách. Jejich budoucí využití nelze
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vyloučit. Projekty jsou financovány z OPŽP 2014-2020. Umístění stávající a navržené sítě
hladinoměrů a srážkoměrů je zobrazena na obrázku níže. V současné době (10/2017) probíhá
realizace obou projektů. U hladinoměrů navržených na území ORP Říčany ještě není známa
definitivní poloha všech profilů. Uváděná poloha hladinoměrů není tedy definitivní!
Tabulka 34 – Rozšíření stávající hladinoměrné a srážkoměrné sítě na území hl. m. Prahy – budováno
v rámci projektu dPP Praha

název

vodní tok

typ čidla

MČ

C1 - Dalejský p.

Dalejský p.

hladinoměrné
čidlo

Praha 5

-745700 -1047774

Kunratický p.

hladinoměrné
čidlo

Praha 4

-742937 -1048893

Litovicko-Šárecký
p.

hladinoměrné
čidlo

Praha 6

-747365 -1040324

Mratínský p.

hladinoměrné
čidlo

Praha-Čakovice -733070 -1036162

Rokytka

hladinoměrné
čidlo

Praha-Nedvězí

Říčanský p.

hladinoměrné
čidlo

SR1 - Nedvězí

Rokytka (Říčanský
p.)

srážkoměrné čidlo

SR2 - Zadní Kopanina

Radotínský potok
(Zmrzlík)

srážkoměrné čidlo Praha-Řeporyje -751561 -1050329

C2 - Kunratický p.
C3 - Litovicko-Šárecký p.
C4 - Mratínský p.
C5 - Rokytka
C6 - Říčanský p.

X

Y

-727418 -1053198

Praha-Kolovraty -729369 -1053498
Praha-Nedvězí

-727458 -1052961

Tabulka 35 – Potencionálně využitelné hladinoměry realizované v rámci projektu dPP ORP Říčany

název
C1 - Rokytka
C2 - Říčanský p.
C3 - Pitkovický p.
C4 - Botič

vodní tok
Rokytka

typ čidla
hladinoměrné
čidlo

Radějovice
(ORP Říčany)

-725899 -1054952

Říčanský p.

hladinoměrné
čidlo

Říčany (ORP
Říčany)

-727514 -1056867

Pitkovický potok

hladinoměrné
čidlo

Říčany (ORP
Říčany)

-729090 -1057241

Botič

hladinoměrné
čidlo

Říčany (ORP
Říčany)

-734421 -1059626
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Obrázek 29 - Hladinoměrná a srážkoměrná síť na území hl. m. Prahy a jeho okolí
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4.5 Publikace výstupů
Výstupy budou publikovatelné v uživatelském prostředí a budou ke stažení. Mezi výstupy
budou mimo predikovaný vývoj i další informace.
Hlavním publikovaným výstupem bude průběh a predikce úhrnu srážek, spočítané průběhy
průtoků ve výpočetní síti srážko-odtokového modelu, rozsahy rozlivů a průběh hladin.
Pro zvýšení rychlosti informovanosti orgánů krizového řízení je možné systém rozšířit o práci
s GSM bránou (rozesílání varovných SMS).
Internetový portál
Internetový portál bude obsahovat uživatelské prostředí, možnosti tisků a exportů veškerých
dat. Zároveň bude obsahovat předpokládaný vývoj stupňů povodňové aktivity. Možnosti
internetového portálu jsou následující:
 Využití stávajícího internetového portálu
o Možnost využití stávajícího internetového portálu hl. m. Prahy (geoportál Praha)
provozovaného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo ČHMÚ
(POVIS či Hlásná a předpovědní povodňová služba).
o V případě využití stávajícího internetového portálu by bylo potřeba celý systém
publikace upravit na možnosti stávajícího internetového portálu.
o Požadavky ke stávajícímu portálu jsou přehlednost, možnost uživatelských
přihlášení, export a tisk dat, stahování dat v různých formátech, aktualizace
veškerých informací na portálu, možnost výběru dat v času predikce a další.
 Vytvoření nového internetového portálu
o Vytvořením nového portálu krizového řízení a bezpečnosti hl. m. Prahy v rámci
modernizace informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy by bylo
zajištěno přesné nastavení portálu k dané činnosti a funkci. Nebylo by potřeba
dělat kompromisy jako u implementace do stávajícího internetového portálu.
Mapové zdroje
Mapová aplikace uživatelského prostředí bude obsahovat mapové podklady, které zajistí
přehlednost systému a dobrou orientaci v území. Mapové zdroje budou využity primárně
z mapových podkladů v majetku hl. m. Prahy/IPRu, případně od následujících subjektů:


Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – IPR
o Letecká mapa
o Základní mapa
o Digitální mapa



ČUZK
o Katastrální mapa
o Základní mapa (ZM10, ZM25, ZM50, ZM200)



Mapy.cz (Seznam.cz, a.s.)
o Základní mapa
o Letecká mapa
Google maps
o Základní mapa
o Satelitní mapa



80/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Datové zdroje
V závislosti na záplavovém území budou publikovány počty ohrožených objektů vycházející
z adresních bodů.
Dalšími doplňkovými informacemi budou naměřená data ze srážkoměrů, hladinoměrů a
průtokoměrů na řešených vodních tocích sdružené od všech provozovatelů (ČHMÚ, Povodí
Vltavy, státní podnik, Lesy hl. m. Prahy, PVK) a stavy nádrží všech správců.
Propojení s dPP Praha a databází Editoru dat dPP ČR
Systém operativního řízení při povodni bude propojen s projektem „Digitální povodňový plán
hlavního města Prahy a jejích městských částí“. V současné době (10/2016) probíhá výběrové
řízení na zpracovatele. OŘPP by měl být jeden ze vstupů digitálního povodňového plánu a
bude doplňovat Hlásnou a předpovědní povodňovou službu provozovanou ČHMÚ. Systém
bude využit jednak na včasné varování povodňových orgánů (MČ, ORP a kraje), ale také pro
zobrazení aktuálního a předpokládaného rozlivu (ohrožení), na které budou navázány další
analýzy (např. aktuálně zaplavené komunikace a mosty). U obou projektů se předpokládá
využití stejné technologie zobrazení (ArcGIS for Server), což umožní bezproblémové sdílení
informací mezi oběma systémy.
V rámci zpracování projektu dojde k naplnění databáze Editoru dat digitálního
povodňového plánu ČR – povodňové komise. Dle aktuálního stavu databáze se jedná o
níže uvedené obce, které v současné době nemají povodňové komise založené*:
Seznam obcí bez založené povodňové komise k říjnu 2016:
Obec
Tok
Dobřichovice
Berounka
Hostivice
Litovicko-Šárecký p.
Chýně
Litovicko-Šárecký p.
Mšec
Loděnice
Mšecké Žehrovice Loděnice
Řevničov
Loděnice
Třtice
Loděnice
Úhonice
Loděnice
Drahelčice
Loděnice, Radotínský p.
Nučice
Loděnice, Radotínský p.
Rudná
Loděnice, Radotínský p.
Kosoř
Radotínský p.
Ořech
Radotínský p.
Tachlovice
Radotínský p.
Úhonice
Radotínský p.
Zbuzany
Radotínský p.
Roztoky
Vltava
* V seznamu nejsou zahnuté obce (městské části) na území hl. m. Prahy a ORP Říčany
Plnění databáze povodňových komisí musí probíhat v součinnosti s dotčenými obcemi.
Databáze Editoru dat digitálního povodňového plánu ČR bude doplněna o hlásné profily
kategorie C (v tomto projektu nazvané jako predikční profily), pro které budou v rámci
tohoto projektu stanoveny stupně povodňové aktivity. Jejich zřízení by probíhalo
v součinnosti s jednotlivými dotčenými správními celky.
Výsledky z OŘPP je vhodné implementovat do dPP Prahy, ale i ostatních dPP obcí ležících
v řešeném území.
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4.6 Návrh uživatelského prostředí
Uživatelské prostředí musí poskytovat přehledný pohled na celou lokalitu a předávat velké
množství informací. Základem prostředí bude mapová interaktivní aplikace, která bude
poskytovat přehlednou situaci celého řešeného území a zároveň detailní informace při kliknutí
na prvky v mapě, nebo při větším mapovém přiblížení.
Uživatelské prostředí umožní nejen prohlížení veškerých dat, ale zároveň exporty do PDF a
stažení veškerých dat ve formátech ESRI ArcGIS (shapefile, rastr *.tif) a Microsoft Excel.
Základní charakteristiky uživatelského prostředí jsou:
 Intuitivní a snadno ovladatelné prostředí.
 Rychlí přístup k prohlížení dat i k datům ke stažení.
 Zobrazení předpokládaných rozlivů v určitých časových krocích a maximálního
předpokládaného rozlivu v prostředí mapového prohlížeče.
 Možnost přístupu k předcházejícím výsledkům predikce
 Zobrazení ohrožení objektů v podobě adresních bodů ohrožených předpokládaným
rozlivem
 Mapová aplikace bude obsahovat všechny základní GISové funkce (zoom, posun,
volba podkladové mapy, tisky, exporty do vybraných souborů, aj.).
Přístup k datům a aktuálním informacím bude proveden přehledně a intuitivně. Zvolené dílčí
výstupy bude možné zobrazovat pro širokou veřejnost na odděleném portálu provozovaného
magistrátem hl. m. Prahy či IPRem. Za povodně, kdy se dá očekávat velký počet přístupů,
bude tak veřejná část systému OŘPP oddělena od neveřejné „plné“ verze systému OŘPP a
nebude tak ohrožena funkčnost neveřejné části systému OŘPP. Návrh uživatelského prostředí
je zobrazen na následujících obrázcích.
Pro vytvořené uživatelské prostředí a pro modul „Výcvik“ bude zpracován uživatelský manuál.

Modul „Výcvik“
Uživatelské prostředí bude doplněno o výcvikový modul, který bude jednak sloužit jako
nástroj pro povodňová cvičení za klidového stavu, ale také bude cenný pro výuku obsluhy.
Je nezbytně důležité, aby pracovníci, kteří budou obsluhovat systém OŘPP, byly plně
seznámeni se všemi funkcemi systému, ale také aby byly schopni správně interpretovat
zobrazovaná data!
Modul „Výcvik“ bude obsahovat přednastavené historické povodňové události (např.
povodeň roku 2002, 2006, 2010, 2013), ale i fiktivní, které budou připraveny podle potřeb
provozovatele systému. Předpřipravené povodňové události budou zatíženy nahodilou
chybou dle zvolené míry nepřesnosti, míra nepřesnosti bude záviset na délce časového
výhledu (při maximální predikci na 12 h bude míra nepřesnosti největší), tak aby
zobrazovaná predikce pokud možno co nejvíce odpovídala skutečnosti.
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Obrázek 30 - Základní zobrazení modulu "Předpověď povodní"
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Obrázek 31 - modul "Předpověď povodní", detailní zobrazení vybraného vodního toku
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Obrázek 32 - modul "Předpověď povodní", zobrazení detailních informací z predikčního profilu
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Obrázek 33 - Základní zobrazení modulu "Výcvik"

86/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

4.7 Požadavky na provoz systému
Testování a ověřovací provoz
Pro správné fungování systému je navržen ověřovací provoz po dobu min. 12 měsíců pro
ověření v průběhu celého roku. Doporučená delší doba ověřovacího provozu slouží
k přesnější kalibraci a verifikaci srážko-odtokového modelu za všech ročních období. V
průběhu testovacího provozu bude mít přístup do systému pouze magistrát hl. m. Prahy.
Provoz systému
Celý systém bude provozován v režimu 24/7, aby mohl poskytovat predikce vývoje
povodňových situací kontinuálně se zajištěním technické podpory. Zároveň bude systém
zabezpečen proti výpadkům v síti, které mohou právě za povodní nastávat. Provoz systému
může být v následujících variantách:
 Varianta ČHMÚ – statické mapy
o Celý systém bude provozovat ČHMÚ na vlastních serverech a výsledná data
budou přeposílána na OSKŠ HMP (ISKŘ pro práci OSKŠ) a dále na nový
internetový portál pro krizové řízení a bezpečnost (pro přístup pov. orgánů MČ
1-22 - ORP a MČ - obce).
o Možnost provádění nezávislého výpočtu srážko-odtokového modelu
na standardní službě ČHMÚ je podmíněna nákupem hardwaru. Dojde tím ke
snížení výpočetních časů a nezávislosti systému za cenu vyšších investičních
nákladů.
 Varianta ČHMÚ + Hl. m. Praha – statické mapy
o ČHMÚ bude zajišťovat sběr radarových dat, jejich predikci a výpočet srážkoodtokového modelu. Možnost provádění nezávislého výpočtu srážkoodtokového modelu na standardní službě ČHMÚ při nákupu hardwaru. Dojde
tím ke snížení výpočetních časů a nezávislosti systému.
o Výsledné hydrogramy průtoků s predikcí budou odesílány na OSKŠ HMP (ISKŘ
pro práci OSKŠ) a dále na nový internetový portál pro krizové řízení a
bezpečnost (pro přístup pov. orgánů MČ 1-22 - ORP a MČ - obce).
o HMP/IPR bude provozovat server, na kterém budou uloženy katalogy map
rozlivů, úrovně hladin a další a poběží na něm uživatelské prostředí.
o Možnost provádění nezávislého výpočtu srážko-odtokového modelu na
standardní službě ČHMÚ při nákupu hardwaru. Dojde tím ke snížení
výpočetních časů a nezávislosti systému za cenu vyšších investičních nákladů.
 Varianta ČHMÚ + Hl. m. Praha – online výpočet
o ČHMÚ bude zajišťovat sběr a predikci úhrnů srážek.
o HMP/IPR bude provozovat server, na kterém bude probíhat výpočet srážkoodtokového modelu, online výpočet hydrodynamických modelů, analýza
záplavových území a poběží na něm uživatelské prostředí. Výsledná data
budou prezentována na novém internetovém portálu pro krizové řízení a
bezpečnost (pro přístup pov. orgánů MČ 1-22 - ORP a MČ - obce).
o Nároky na výpočetní výkon hardwaru bude veliký.
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Přístupová práva
Systém bude přístupný přes webové rozhraní. Práva pro omezení a zabezpečení informací se
navrhuje:
 Základní práva
o Pouze nahlížení dat v uživatelském prostředí.
o Zakázané stahování dat a historie měření a predikce.
o Po zkušebním provozu budou přístupná veřejnosti.
 Pokročilá práva
o Plný přístup do uživatelského prostředí.
o Možnost stažení veškerých výsledkových dat a informací.
o Pro HMP a Lesy HMP a po zkušebním provozu MČ a příp. další dle požadavků
objednatele.
Výsledkové formáty
Výsledková data budou jak k nahlédnutí v uživatelském prostření, tak ke stažení
v následujících formátech:
 Mapy rozlivů
o ESRI shapefile (polygon)
 Úrovně hladin
o Vltava, Berounka, Sázava – rastr *.tif
o Ostatní vodní toky – Microsoft Excel (psaný podélný profil)
 Úhrny srážek
o ESRI shapefile (polygon) příp. rastr *.tif
 Průtoky
o Microsoft Excel

4.8 Míra nepřesnosti
Míry nepřesnosti lze jasně kvantifikovat u vstupních měřených dat. U predikce jak
předpovídaných průtoků, tak rozsahů rozlivů ji nelze jasně kvantifikovat.
Měřené údaje
Přibližné hodnoty přesností vstupních dat z hladinoměrů a srážkoměrů a vycházejí
z technických parametrů měřicích přístrojů.
Tabulka 36 – Přibližné nepřesnosti měření
Přibližná přesnost měření
± 1% ze zachycených srážek při intenzitě do 30 mm/hod,
Srážkoměry

± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 100 mm/hod,
± 15% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod

Hladinoměry

přesnost: +/- 2 mm
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Předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav zabezpečuje předpovědní povodňovou službu v ČR. V jejím
rámci provozuje hydrologické předpovědní systémy a od roku 2002 pravidelně vydává
modelové předpovědi průtoků pro vybrané vodoměrné profily. Cílem je vyhodnocení
úspěšnosti operativních hydrologických předpovědí, připravených v systémech AquaLog
(povodí Labe) a Hydrog (povodí Odry a Moravy). Hodnocení bylo provedeno z pohledu
uživatelů předpovědí a lze jej chápat jako vyhodnocení úspěšnosti celkového předpovědního
procesu, včetně pozorování a zpracování vstupních dat a meteorologických předpovědí bez
rozlišování příčin výsledných odchylek.
Hodnocení schopnosti hydrologických modelů simulovat proces odtoku vody z krajiny je
zpravidla prováděno a prezentováno pomocí porovnání vypočtených a měřených veličin
(simulovaný a pozorovaný průtok). Základním přístupem je stále vizuální porovnání
průtokových hydrogramů. Umožňuje subjektivně ohodnotit výsledek výpočtu z hlediska
systematického (nadhodnocování, podhodnocování) i dynamického (časový posun, simulace
vzestupné a sestupné větve povodňové vlny, základního odtoku) chování modelu. Tento
přístup je aplikovatelný pouze, pokud srovnáváme krátké časové úseky, obvykle jednotlivé
povodňové epizody.
Jednou z možností hodnocení hydrologických předpovědí je použití kritérií založených na
kategoriálním posouzení předpovědi a výskytu určitého jevu. Původní koncept kategoriálního
hodnocení pro hydrologické předpovědi byl použit v NOAA National Weather Service. Morris
navrhl, že povodně je možné posuzovat podobně jako meteorologické jevy typu bouřka nebo
tornádo, případně je klasifikovat stupněm nebezpečí, což v případě povodní může být
překročení určitého stupně povodňové aktivity nebo doby opakování průtoku. Vyhodnocení
pak sleduje, zda byl/nebyl daný jev předpovězen a zda nastal/nenastal. Jde tedy v zásadě o
specifickou aplikaci statistické metody peak over the threshold. Každou předpověď je možné
přiřadit do jedné ze čtyř kategorií (HIT, FALSE ALARM, MISS, CORRECT REJECTON)
definovaných v následující kontingenční tabulce.

Jev předpovídán /
Jev pozorován
Ano
Ne

Ano

Ne

HIT
MISS

FALSE ALARM
CORRECT REJECTION

Vzájemným porovnáním četnosti předpovědí rozdělených do daných kategorií lze pomocí celé
řady jednoduchých statistik (Stanski et al., 1989) popsat úspěšnost předpovědí nebo například
častější varování než výskyt předpovědí daného jevu. Pro naše účely byla použita tato
hodnotící kritéria:
1. Hit Rate (POD - Probability Of Detection) – vyjadřuje podíl úspěšných předpovědí na
celkovém výskytu předpovídaného jevu. Rozsah možných hodnot indexu je v intervalu od 0
do 1, přitom 1 značí dokonalou úspěšnost. Protože index nezohledňuje množství falešných
alarmů, může být jeho hodnota vysoká u předpovědí, kde dochází k častému falešnému
varování před výskytem sledovaného jevu.
2. False Alarm Ratio (FAR) – vyjadřuje podíl falešných alarmů na celkovém počtu vydaných
předpovědí, u kterých byl sledovaný jev předpovídán. Rozsah hodnot indexu je opět v intervalu
od 0 do 1, a v ideálním případě by FAR měl být roven 0. Platí, že strategie snižování množství
falešných alarmů může vést k nárůstu předpovědí MISS, proto ani tento index nemůže být
hodnocen izolovaně.
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3. Frequency Bias (Bias) – vyjadřuje podíl mezi četností všech předpovědí, kdy byl jev
předpovídán proti četnosti všech situací, kdy jev nastal. V ideálním případě by hodnota Bias
měla být rovna 1, je-li Bias větší než 1, tak je jev předpovídán častěji než pozorován, a v
případě Bias menší než 1 je tomu naopak.
Pro zařazení předpovědí do kategorií HIT, MISS a FALSE ALARM nejsou ostře stanovené
limity prahového průtoku a tedy i zařazení do kategorií, které nekorespondují s prognostickou
praxí, která i při použití deterministických předpovědí počítá vždy s určitou nejistotou
předpovědi. V případě, že maximální průtok předpovědi je těsně pod povodňovým stupněm,
asi nikdo nebude brát hodnotu absolutně a připraví se na možnou povodňovou aktivitu. Tento
přístup byl přenesen i do hodnocení úspěšnosti předpovědí. Byla stanoven spodní obalová
hranice kolem limitního průtoku (Qt) v hodnotě 90% Qt a dvě pravidla, které zařazení do
kategorií HIT, MISS a FALSE ALARM modifikují:

Obrázek 34 – Ukázka zařazení do kategorií HIT, MISS a FALSE ALARM

Pro uživatele je nezbytná znalost faktorů, které předpovědi ovlivňují. Tím nejdůležitějším je
pokles úspěšnosti předpovědí s narůstajícím předstihem předpovědi. Spolehlivost předpovědí
překročení povodňového stupně je vyšší, pokud je daný jev předpovídán pro časový horizont
několika následujících hodin, než na konec předpovědního intervalu. K popsání tohoto trendu
byl použit postup, při kterém jednotlivé předpovědi, zařazené podle úspěšnosti do jedné ze tří
kategorií (HIT, MISS, FALSE ALARM), byly rozděleny podle předstihu, kdy bylo předpovídáno
překročení 1.SPA (u typu HIT a FALSE ALARM) nebo podle předstihu překročení 1.SPA
pozorovaným průtokem (u typu MISS). Vzhledem k omezenému počtu povodňových epizod
není možné hodnotit jednotlivé profily samostatně, a proto byly četnosti předpovědí ze všech
modelovaných vodoměrných profilů sumarizovány do jednoho grafu (viz následující graf).
Rychlý pokles úspěšnosti předpovědí s prodlužujícím se časovým předstihem je
identifikovatelný také pomocí indexu Nash-Sutcliffe, počítaného pro termínové předpovědi. V
krátkém časovém předstihu se hodnoty indexu u všech stanic blíží 1, s prodlužujícím se
předstihem jeho hodnota klesá často až do záporných hodnot. Nejrychlejší pokles hodnoty
indexu je na předpovědních profilech plošně malých povodí, naopak u povodí s dlouhými
doběhovými dobami hodnota indexu zůstává větší než 0,5 po celých 48 hodin předpovědního
intervalu. Trend změny Nash-Sutcliffe na vybraných pěti předpovědních profilech uzavírajících
různě velká povodí je zobrazen na obr. 4. U každé stanice je zde navíc porovnán průběh tohoto
indexu v případě, že jsou k hodnocení použity pouze předpovědi při nástupu povodní nebo
všechny dostupné předpovědi. Ty v souhrnu vykazují podstatně lepší výsledky hodnocení.
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Obrázek 35 – Koeficient Nash-sutcliffe počítaný pro termínové předpovědi u vybraných předpovědních
profilů. Průběh koeficientu Nash-sutcliffe je zde uveden pro všechny vydané předpovědi a pouze pro
předpovědi překročení 1.SPA

Obrázek 36 – Relativní četnost kategorií předpovědi překročení 1. SPA podle předstihu, kdy k tomuto
překročení došlo
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Zhodnocení nejistot u systému OŘPP
Odhad míry nepřesnosti celého procesu predikce rozsahu rozlivů z predikce průběhu průtoků
lze uvažovat obdobný, jako u předpovědní povodňové služby, avšak může být významně
ovlivněn i chybným polohopisným popisem výskytu srážky. Chybné polohopisné popsání
srážky může snadno vést k tomu, že dojde k zasažení sousedního povodí vodního toku.
Náchylnější k této chybě jsou především povodí s paralelním uspořádáním říční sítě (úzká
podlouhlá povodí). Při tomto typu uspořádaní povodí a nepříznivé konfiguraci srážky, může
dojít k situaci, kdy reálně dojde k povodňové situaci na povodí A, i přesto že bylo predikováno
zasažení povodí B (viz obrázek níže). Obecně lze konstatovat, že čím menší bude plocha
dílčího povodí nad uzávěrovým profilem, tím větší bude míra nepřesnosti. Zároveň se
zvětšujícím se předstihem předpovědí roste míra nepřesnosti.
Při provozu systému OŘPP je tedy nutné brát v potaz výše uvedené míry nejistot vstupních
dat především v období testovacího provozu! Po vyhodnocení prvního roku provozu, může
také nastat situace, že systém OŘPP bude podávat relevantní výsledky pouze pro vetší vodní
toky s poměrně značnou plochou povodí.

Obrázek 37 - chyba způsobená lokalizací predikované srážkové události
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4.9 Přehled variant řešení
V následujících tabulkách jsou přehledně v tabelární formě sepsané varianty řešení po dílčích
krocích se základními parametry.
Tabulka 37 – Vstupní údaje a jejich predikce – přehled variant
VSTUPNÍ ÚDAJE A JEJICH PREDIKCE
Poskytovatel
Časový
krok Přepočet
Varianta
dat
výsledků
predikce
Radarová
Každých
předpověď
ČHMÚ
10 minut
10 minut
srážek
ALADIN
Prezentovaný 1
Každých
Předpověď
ČHMÚ
hodina (výpočet
6 hodin
srážek
v sekundách)
Hlásná a
předpovědní
povodňová
ČHMÚ
1 hodina
24 hodin
služba
Předpověď
průtoků
Tabulka 38 – Srážko-odtokový model – predikce průtoků – přehled variant
SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL – PREDIKCE PRŮTOKŮ
Správa
Umístění
Varianta
Existence modelu
modelu
server
ČHMÚ
Stávající model (příp. úpravy)
ČHMÚ
ČHMÚ
Sestavení nového modelu běžícího na
HMP
HMP/IPR
HMP/IPR
hardwaru HMP

Předpovědní
horizont
1.5 hodiny
Max 54 hodin
(doporučeno 12
hodin)

48 hodin

na

Tabulka 39 – Hydrodynamické modely - predikce rozsahu rozlivů – přehled variant
HYDRODYNAMICKÉ MODELY - PREDIKCE ROZSAHU ROZLIVŮ
Způsob
Doba
Hydrodynamický
Výpočet
Varianta
zpracování
zpracování model
modelu
Výpočet modelu
v každém
Jednotný model
časovém kroku
V rámci
řešených toků (cca
Neustálený
Online
předpovědi.
desítek
200 km toků)
(méně
výpočet Vytvoření mapy
minut
z důvodu
stabilní)
hladin a analýzou (odhad)
automatizace. Řešení
s DMT získání
pouze 1D modelů.
rozsahu rozlivu.
Výpočet rozsahu
rozlivů pro sady
Využití 1D, 2D, nebo
průtokových
1D/2D modelů.
scénářů. Rozlivy
Statické
V rámci
Možnost vycházet ze
Ustálený
budou umístěny
mapy
vteřin
stávajících modelů.
(stabilní)
do knihovny
Žádné zvláštní
rozlivů, odkud
specifikace.
budou jen
vybírány.
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Doba
výpočtu
cca 2 minuty
cca 2 minuty

Časový krok
Dle časového
kroku predikce
průtoků, za
předpokladu,
že výpočetní
čas nebude
delší než
predikce

Dle časového
kroku predikce
průtoků
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Tabulka 40 – Provoz systému – přehled variant
PROVOZ SYSTÉMU
Varianta

Provozované procesy

Finanční náročnost

ČHMÚ –
statické mapy

Celý proces predikce i publikace. *

Středně nízká

ČHMÚ
ČHMÚ
 Sběr radarových dat,
 Nízká příp. středně
predikce srážkových úhrnů a
nízká (hardware pro
ČHMÚ + hl. m.
výpočet srážko-odtokového
autonomní výpočet
Praha –
modelu.
S-O modelu pro
statické mapy
HMP/IPR
potřeby HMP)
 Server s katalogem map
HMP/IPR
rozlivů, úrovněmi hladin a
 Nízká
uživatelské prostředí.
ČHMÚ
ČHMÚ
 Sběr radarových dat a
 Nízká
predikce srážkových úhrnů.
HMP/IPR
ČHMÚ + hl. m.
HMP/IPR
 Vysoká (výkonný
Praha – online
 Výpočet srážko-odtokového
hardware a
výpočet
modelu, online výpočty
sestavení
hydrodynamických modelů,
výpočetních
analýza záplavových území
modelů)
a uživatelské prostředí.
* Jedná o kompletní službu, kterou by HMP poptalo (s ohledem na zákon o veřejných
přičemž pravděpodobně jediným možným poskytovatelem je ČHMÚ
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Výpočetní
nároky
Středně
nízké
ČHMÚ
 Středně
nízké
HMP/IPR
 Nízké

ČHMÚ
 Nízké
HMP/IPR
 Vysoké

zakázkách),
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5 Výsledná varianta technické řešení systému OŘPP
Prezentace možných variant technického řešení proběhla 15.10.2015 za účasti dotčených
subjektů viz prezenční listina přiložená v kapitole Doklady.
Celý proces predikce rozsahu rozlivů se skládá z několika dílčích částí od vstupních údajů,
přes srážko-odtokový model, hydrodynamické modely, analýzu rozsahu rozlivů po publikaci
výsledků. Na základě zhodnocení poskytovaných služeb ČHMÚ (a s ohledem na vodní zákon
viz níže), spravovaných dat Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, náročnosti sestavení
a provozu systému OŘPP, finančních nákladů a základě zaslaných připomínek byla
objednatelem zvolena následující varianta technického řešení.
Dle zákona 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) § 73
předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky
ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším
nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj
povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto
službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.
Upozorňujeme, že systém podpory operativního řízení při povodních bude sloužit jako
podpůrný prostředek při rozhodování povodňových orgánů a nemá oporu ve vodním zákonu!

5.1 Projektová příprava
Zpracování dokumentace pro potřeby podání žádosti o finanční podporu
Oblast preventivních protipovodňových opatření je podporována několika dotačními tituly
(např. OPŽP či ITI). Systém OŘPP by měl být primárně financován z prostředků OPŽP
prostřednictví nového nástroje strukturální politiky Evropské unie pro programové období 2014
– 2020: Integrovaná územní investice Pražské metropolitní oblasti (zkráceně ITI - Integrated
Territorial Investment).
Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1877 ze dne 15. 8. 2017 bylo
rozhodnuto, že Praha zažádá o finanční podporu na realizaci OŘPP v rámci ITI PMO do
vyhlášené 83. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 projektu
"Systém podpory operativního řízení při povodních". Z tohoto důvodu musí Aktualizovaná
studie proveditelnosti „Systém podpory operativního řízení při povodních“ rámcově splňovat
hodnotící kritéria specifického cíl 1.4, Aktivity 1.4.3 - Budování a rozšíření varovných,
hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
– obce, města, svazky obcí, kraje. Důraz je kladen především na vylučující kritéria, u kterých
v případě nesplnění dochází k zamítnutí projektu. Pro potřeby podání žádosti o finanční
podporu se musí zpracovat projektový záměr, který bude zpracován podle specifikací a
požadavků dané výzvy.
Dle uveřejněného dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020“
jsou k podání žádosti požadované následující doklady:
 doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele
 doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR
 prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH
 stanovisko správce toku
 stanovisko ČHMÚ
 čestná prohlášení
 souhlasy vlastníků pozemků nebo objektů, na nichž bude umístěno měřící
zařízení
 ekonomické doklady
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Souběžně se zpracováním dokumentace pro potřeby podání žádosti o finanční podporu bude
zpracována dle usnesení Rady zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti
zadávací dokumentace na zpracování projektu "Systém podpory operativního řízení při
povodních". Rada uložila zpracování obou dokumentací oddělení krizového managementu
odboru "Kancelář ředitele Magistrátu".
Výběrové řízení zhotovitele
Výběrové řízení zhotovitele bude probíhat dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném
znění a dle postupů při zadávání veřejných zakázek MHMP.
Smluvní zajištění služeb s ČHMÚ
Vstupní data a predikce průtoků bude zajišťovat ČHMÚ jako službu, je tedy nutné poskytování
těchto služeb smluvně zajistit. Součástí přílohy je souhlasné stanovisko ČHMÚ k participaci
na projektu Systém podpory operativního řízení při povodních. Stanovisko je přiloženo
v kapitole 8.9 Stanovisko ČHMÚ k budoucí spolupráci na projektu.
Manažerské řízení přípravy a realizace projektu
V případě takto rozsáhlého projektu a spolufinancování z dotačního titulu je nutné zajistit
manažerské řízení v celém průběhu zpravování díla.
V rámci manažerského řízení je zahrnuta administrace projektu v monitorovacím systému
MS2014+ od založení projektu po potřeby podání žádosti o dotaci po vypracování
Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA).

5.2 Vstupní údaje (Srážko-odtokový model - služba od ČHMÚ)
Pro výpočet srážko-odtokových procesů bude využit stávající srážko-odtokový model ČHMÚ.
ČHMÚ může zajistit predikci průtoků v říční síti jako službu a tím odpadnou náklady a starosti
s pořizováním modelu, nároky na hardwarové prostředky pro náročný výpočet a průběžnou
kalibraci. Výhodou využití modelu ČHMÚ je již probíhající kalibrace, zkušenosti s modelem a
již fungující hardwarové vybavení.
Bude využito všech tří variant vstupních údajů (radarové předpovědi, numerického modelu
ALADIN a Hlásné a předpovědní povodňové služby), každá z variant vstupních dat má jiné
výhody. Z pohledu srážek, dostatečně dlouhého předpovědního horizontu a přesnosti se
využije spojení radarové předpovědi pro predikci srážek (časový horizont hodina a půl) a dále
do předpovědního horizontu 12 hodinu budou doplněny srážky z numerického modelu
ALADIN. Pro řeku Berounku a Vltavu bude využita predikce průtoků z hlásné a předpovědní
povodňové služby pro předpovědní horizont 48 hodin. Poskytovatelem všech vstupních dat
bude ČHMÚ. Predikované srážkové úhrny budou sloužit pro zatížení výpočetní sítě srážkoodtokového modelu a předpovědi průtoků budou sloužit jako okrajové podmínky přítoků do
výpočetní říční sítě srážko-odtokového modelu.
Tabulka 41 – Vstupní údaje a jejich predikce – přehled finálních variant
VSTUPNÍ ÚDAJE A JEJICH PREDIKCE
Poskytova Časový krok
Přepočet
Varianta
tel dat
výsledků
predikce
Radarová
Každých
ČHMÚ
10 minut
předpověď srážek
10 minut
Prezentovaný 1
ALADIN
Každých
ČHMÚ
hodina (výpočet
Předpověď srážek
6 hodin
v sekundách)
Hlásná a
předpovědní
ČHMÚ
1 hodina
24 hodin
povodňová služba
Předpověď průtoků
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Výsledná data bude systém OŘPP poskytovat v časovém kroku 20 minut. Všechny dílčí části
procesu predikce budou automaticky přepočítávány v pravidelném kroku, systém tedy bude
fungovat v režimu 24/7. Každých 20 minut budou k dispozici aktuální predikce srážek, průtoků
a rozsahu možného rozlivu.
Systém OŘPP bude především v testovacím provozu vyžadovat zvýšené nároky na
technickou podporu. Předpokládá se, že technická podpora a dohled nad systémem OŘPP
bude probíhat pouze přes den v průběhu pracovní doby. V případě, že by byl požadavek na
zajištění kontinuálního dohledu a technické podpory přes celý den, tedy i v nočních hodinách,
museli by se provozní náklady navýšit na 3-4 násobek.
Posílení výpočetní techniky pro autonomní provoz srážko-odtokového modelu
Pro urychlení výpočtů a zajištění nezávislého provozu systému OŘPP bude výpočet řešeného
území probíhat autonomně na zabezpečeném serverovém prostoru.
Stanovení přesných hranic odvodňovaného území kanalizační sítí a příprava dat
pro kalibraci srážko-odtokového modelu
V rámci intravilánu Prahy je specifikováno přirozené povodí velkých přítoků Vltavy (Botič,
Rokytka, Kunratický potok, Dalejský potok a Litovicko-Šárecký potok) a Mratínského potoka,
tedy celkem 6 povodí. V rámci těchto přirozených povodí existují urbanizovaná území
odvodněná kanalizačním systémem, která jsou v některých případech v nesouladu
s orografickými rozvodnicemi recipientu. Systém tohoto odvodnění je v rámci urbanizovaného
území hl. m. Prahy zpracován v detailních generelech odvodnění. Výstupy z generelů
odvodnění budou využity pro zpřesnění srážko-odtokového modelu, tak aby co nejpřesněji
odpovídal realitě.
Práce budou probíhat v následujících krocích:
1. Výběr historických událostí, na které se bude provádět kalibrace a verifikace S-O
modelu.
2. Pro 6 výše uvedených vodních toků budou zpracovány přesné hranice odvodňované
kanalizační sítí a lokalizovány příslušné uzávěrové profily.
3. Podle přesných hranic odvodňovaného území ČHMÚ upraví stávající rozvodnice
vodních toků používaných ve srážko-odtokovém modelu. Minimální rozloha území
v intravilánu byla po dohodě s ČHMÚ stanovena na 2 km2 (menší území nejsou příliš
významné z hlediska velikosti kulminačního odtoku, ale především plošně menší
povodí budou generovat větší množství chybných predikcí).
4. Pro vybrané historické události budou zpracovány hydrogramy odtoku v uzávěrových
profilech území odvodňovaného kanalizační sítí.
5. Kalibrace a verifikace srážko-odtokového modelu bude provedena na hydrogramy
odtoku.
Pro potřeby nacenění této kapitoly byl zpracován koncept dílčích urbanizovaných povodí (viz
následující obrázek).
Tabulka 42 – Předpokládaný počet urbanizovaných území

Tok
Botič
Dalejský p. (Prokopský p.)

počet území
7
2
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Kunratický p.
Litovicko-Šárecký p.
Mratínský p.
Rokytka
součet

3
2
3
6
23

Obrázek 38 - Odhad hranic území odvodňovaného kanalizační sítí

Úpravy výpočetní sítě srážko-odtokového modelu
Model bude na řešeném území zpodrobněn tj. dílčí povodí srážko-odtokového modelu budou
rozděleny na menší povodí, než je IV. řád. Při dělení povodí bude přihlédnuto na síť
hladinoměrných profilů (stávajících a navrhovaných), aby mohly být tyto profily využity pro
kalibraci a verifikaci srážko-odtokového modelu. Další výhodou je, že dojde k přímému
provázání aktuální měřené hladiny s predikcí a stanovenými stupni povodňové aktivity.
Rozdělení výpočetní sítě S-O modelu je dále navrženo v případě, že stávající povodí má příliš
velkou plochu. Dle dostupné odborné literatury je optimální velikost výpočtového dílčího
povodí okolo 10 km2, s ohledem na využití území byla snaha udržet plochu povodí na řešených
úsecích vodních toků v rozsahu 5-15 km2. Rozdělení výpočetní sítě je navrženo i v případě
výrazné nekonzistentnosti využití území (intravilánu x extravilán). Typicky se jedná o povodí
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na rozhraní správního území hl. m. Prahy, kdy se na části povodí nachází nezastavěné území
(lesy, pastviny, zemědělsky využívaná plocha) a na zbylé části povodí se nachází silně
zastavěné území s velkým procentem nepropustných ploch.

Návrh rozdělení dílčích povodí je zpracován v rámci návrhu predikčních profilů, která je
součástí přílohy (predikcni_profily_navrh.shp). Rozdělení výpočetní sítě je navrženo v 15 + 23
(profily, které jsou převzaty z kapitoly 5.2.3) profilech na dílčích povodích toků Botič,
Kunratický p., Pitkovický p., Radotínský p., Rokytka a Říčanský p. Nejčastěji z důvodu
umístění (plánovaného) hladinoměrné stanice. Konkrétní profily, kde je navrženo zpřesnění
sítě, jsou zobrazeny na následujícím obrázku.

Obrázek 39 - Profily s navrženým rozdělením dílčích povodí S-O modelu

Tabulka 43 - Profily s navrženým rozdělením dílčích povodí S-O modelu

Tok / název predikčního profilu s navrženou úpravou dílčího povodí S-O modelu
Botič
Botič
Botič
Botič
Kunratický p.
Průhonice
Kocanda
Křeslice
VD Hostivař
Šeberák
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Tok / název predikčního profilu s navrženou úpravou dílčího povodí S-O modelu
Kunratický p. Pitkovický p. Pitkovický p. Radotínský p. Rokytka
Nádraží Krč
Benice
Kuří
Drahelčice
Královice
Tok / název predikčního profilu s navrženou úpravou dílčího povodí S-O modelu
Rokytka
Rokytka
Říčanský p.
Říčanský p.
Říčanský p.
Říčany
Kyjský rybník Uhříněves
Říčany
Dubeč
Predikční profily
V rámci studie byly navrženy predikční profily. Jedná se o uzávěrové profily srážkoodtokového modelu, ve kterých bude ČHMÚ poskytovat predikci průtoků. Zároveň v těchto
profilech dojde ke stanovení stupňů povodňové aktivity, pokud již nejsou stanoveny na
limnigrafu či hlásném profilu. Predikční profily byly prioritně umísťovány do profilů stávající sítě
hlásných profilů (všech kategorií). Predikční profily jsou zobrazeny na obrázku níže, a jak již
bylo uvedeno výše, přesná poloha, název profilu a další informace se nacházejí v přiložené
vrstvě (predikcni_profily_navrh.shp).

Obrázek 40 - Přehled predikčních profilů v řešeném území

Celkově je navrženo 60 predikčních profilů, dle provedené analýzy bude potřeba stanovit
na 28 profilech stupně povodňové aktivity.
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Tabulka 44 - Predikční profily bez stanovených SPA

Tok - název profilu
Berounka - Dobřichovice
Botič - Petrovice
Botič - Průhonice
Botič - Kocanda
Botič – Křeslice
Botič - Hamr – Záběhlice
Dalejský p. - Řeporyje soutok
Dalejský p. - Řeporyje Dalejský p.
Jenečský p. – Hostivice
Kunratický p. – Šeberák
Kunratický p. – Nádraží Krč
Litovicko-Šárecký p. - Hostivice
Litovicko-Šárecký p. - Hostivice soutok
Loděnice - Čelechovice

Tok - název profilu
Loděnice - Doksy
Loděnice - Podkozí, Chyňava
Mratínský p. - Čakovice
Mratínský p. - Veleň (Mírovice)
Mratínský p. - Mratín
Mratínský p. - Kostelec n. L.
Pitkovický p. - Benice
Pitkovický p. - Kuří
Radotínský p. - Zmrzlík
Radotínský p. - Chýnice
Radotínský p. - Drahelčice
Rokytka - Běchovice soutok
Rokytka - Běchovice nad soutokem
Říčanský p. - Dubeč

5.3 Knihovna map rozlivů - hydrodynamické modely
Rozsahu rozlivů pro predikované průtoky bude zajišťovat knihovna předpočítaných map
rozlivů, které budou uloženy buď to na serveru MHMP nebo IPRu, který data o stávajících
rozlivech spravuje. Tyto mapy budou dle předpovídaných průtoků vybrány z knihovny rozlivů
pro dílčí úseky řešených toků. Takto zajišťované mapy budou k dispozici ihned po zjištění
predikovaných průtoků. Náročnost na hardwarové vybavení bude minimální. Případné
rozšiřování rozsahu řešených toků, nebo naopak snižování je nenáročné a do procesu
operativního řízení bude jednoduše aplikovatelné.
Tabulka 45 – Hydrodynamické modely - predikce rozsahu rozlivů – finální varianta
HYDRODYNAMICKÉ MODELY - PREDIKCE ROZSAHU ROZLIVŮ
Doba
Hydrodynamický
Výpočet
Varianta Způsob zpracování
zpracování model
modelu
Výpočet rozsahu
Využití 1D, 2D,
rozlivů pro sady
nebo 1D/2D
průtokových scénářů.
modelů. Možnost
Statické
V rámci
Ustálený
Rozlivy budou
vycházet ze
mapy
vteřin
(stabilní)
umístěny do knihovny
stávajících modelů.
rozlivů, odkud budou
Žádné zvláštní
jen vybírány.
specifikace.

Časový krok

Dle časového
kroku predikce
průtoků

Tabulka 46 – Stávající stanovená a zpracovávaná záplavové území
Název
recipientu

Správce

Ř. km
začátek

Ř. km
konec

Platnost
od

Stanovená
QN

10100011 Berounka

Vltava

PVL, s.p.

9.800

30.750

10.5.2012

Q5,Q20,Q100

10100011 Berounka

Vltava

PVL, s.p.

0.000

9.800

21.8.2003

Q5,Q20,Q100

10100145 Botič

Vltava

OCP MHMP

0.000

20.841

31.1.2007

Q5,Q20,Q100

10100145 Botič

Vltava

OCP MHMP / PVL

0.000

34.500

7.9.1999

Neuvedeno

10100145 Botič

Vltava

OCP MHMP

7.349

7.783

7.7.2015

Q5,Q20,Q100

10256475 Dalejský potok

Vltava

OCP MHMP

0.000

13.330

27.11.2013 Q5,Q20,Q100

10100625 Kunratický potok

Vltava

OCP MHMP

0.000

13.341

5.11.2008

Q5,Q20,Q100

10100230 Litovicko-Šárecký p.

Vltava

OCP MHMP

0.000

1.000

19.1.2011

Q5,Q20,Q100

10100230 Litovicko-Šárecký p.

Vltava

OCP MHMP

1.674

1.900

7.1.2015

Q5,Q20,Q100

IDVT

Název toku
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Název
recipientu

Správce

Ř. km
začátek

Ř. km
konec

Platnost
od

Stanovená
QN

10100230 Litovicko-Šárecký p.

Vltava

OCP MHMP

3.436

3.866

7.1.2015

Q5,Q20,Q100

10100230 Litovicko-Šárecký p.

Vltava

OCP MHMP

13.507

14.457

3.3.2016

Q5,Q20,Q100

10100230 Litovicko-Šárecký p.

Vltava

OCP MHMP

0.000

16.114

1.10.2008

Q5,Q20,Q100

10100230 Litovicko-Šárecký p.

Vltava

OCP MHMP

0.000

19.500

7.9.1999

Neuvedeno

10100041 Loděnice

Berounka

PVL, s.p.

0.000

14.500

12.12.1994

Neuvedeno

10100041 Loděnice

Berounka

PVL, s.p.

14.500

18.200

22.5.1995

Neuvedeno

10100041 Loděnice

Berounka

PVL, s.p.

16.400

47.600

3.5.1995

Neuvedeno

10100496 Mratínský potok

Labe

PLA, s.p.

0.000

9.319

27.1.2015

Q5,Q20,Q100

10100496 Mratínský potok

Labe

PLA, s.p.

10.170

15.200

18.4.2005

Q5,Q20,Q100

10261965 Pitkovický potok

Botič

OCP MHMP

0.000

7.327

31.1.2007

Q5,Q20,Q100

10100255 Radotínský potok

Berounka

OCP MHMP

0.000

5.731

13.10.2014 Q5,Q20,Q100

10100255 Radotínský potok

Berounka

PVL, s.p.

5.731

22.971

?

Q5,Q20,Q100

10100106 Rokytka

Vltava

OCP MHMP

0.000

16.860

5.2.2008

Q5,Q20,Q100

10100106 Rokytka

Vltava

OCP MHMP / PVL

0.000

21.300

7.9.1999

Neuvedeno

10100106 Rokytka

Vltava

OCP MHMP / PVL

11.136

30.216

11.2.1987

Neuvedeno

10100298 Říčanský potok

Rokytka

PVL, s.p.

0.000

13.300

20.11.2013 Q5,Q20,Q100

10100298 Říčanský potok

Rokytka

PVL, s.p.

0.000

21.400

7.9.1999

Neuvedeno

10100001 Vltava

Labe

PVL, s.p.

66.800

70.000

6.3.2006

Neuvedeno

10100001 Vltava

Labe

PVL, s.p.

39.500

70.000

21.8.2003

Neuvedeno

10100001 Vltava

Labe

PVL, s.p.

0.000

154.000

30.5.1989

Neuvedeno

IDVT

Název toku

- úsek vodního toku, kde nebude probíhat přepočet ani dopočet scénářů záplavového území
- úsek vodního toku, kde je ZÚ stanoveno nebo probíhá jeho aktualizace a bude možné ho využít pro dopočet ZÚ
- záplavové území starší než rok 2010, kde je navržena aktualizace záplavového území (po povodni 2013 ČHMÚ
přepočítalo N-letých průtoků a došlo k rozšíření výstavby kolem vodních toků). Dalejský p. má ZÚ zpracované v nedávné
době, ale ze záplavového území jsou odstraněny veškeré stavby, což ho dělá nepoužitelným pro krizové řízení (patrně
odporuje i vyhlášce 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území).

Využití stávajících hydrodynamických modelů - dopočet záplavových čar
V případě, že hydrodynamický model byl vytvořen po roce 2010, předpokládá se, že model byl
sestaven na aktuálních hydrologických datech s aktuálním geodetickým zamřením, proto tyto
modely budou využity a budou dopočítány pouze potřebné scénáře záplavového území.
V následující tabulce jsou zobrazeny vodní toky, u kterých se předpokládá využití stávajících
hydrodynamických modelů.
Tabulka 47 – Hydrodynamické modely využité pro dopočet scénářů

Návrh na dopočet záplavového území
IDVT
10100496
10100496
10100230
10100255
10100298

Ř. km
Ř. km
Název toku
začátek konec
Qn
Mratínský potok
10.170 15.200
Q2, Q500
Mratínský potok
0.000
9.319
Q2, Q500
Litovicko-Šárecký p. 0.000 16.114 Q10, Q50, Q500
Radotínský potok
0.000 22.971 Q10, Q50, Q500
Říčanský potok
0.000 21.400 Q10, Q50, Q500
Celková délka návrhu na dopočet záplavového území:
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km
celkem
5.030
9.319
16.114
22.971
21.400
60.485

počet
nových
scénářů
2
2
3
3
3
9

Nákup
hydrolog.
dat
1
3
5
4
4
17
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Záplavové území využitelné bez úprav – Operační mapy rozlivů
Po ničivé srpnové povodni roku 2002 se hl. m. Praha rozhodla posílit protipovodňovou ochranu
na Vltavě a Berounce, podél vodních toků došlo k vybudování protipovodňových opatření, což
přináší zvýšené nároky na operativní řízení a riziko zvláštní povodně. Z tohoto důvodu se
MHMP rozhodl nechat zpracovat Operační mapy rozlivů, v rámci kterých bylo zpracováno
záplavové území na Vltavě a Berounce v rozsahu vyhovujícím potřebám systému OŘPP.
Tabulka 48 – záplavové území převzaté z Operačních map rozlivů

Záplavové území použité bez úpravy
Název
IDVT
toku
10100011 Berounka
10100001 Vltava

Ř. km
začátek
0.000
40.000

Ř. km
konec
Qn
9.500 Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q500
70.000 Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q500

km
celkem
9.500
30.000

Sestavení nových hydrodynamických modelů
Hydrodynamické modely budou sestaveny na podkladu digitálního modelu terénu (DMT)
sestávající se z geodetických podkladů. Digitální model terénu charakterizuje řešené území
pomocí trojúhelníkové nepravidelné sítě. Hydrodynamický model schematizuje řešené území
pomocí příčných profilů (1D). V lokalitách, kde by nebylo vhodné použití 1D schematizace, tj.
lokality se složitějším prouděním např. mezi budovami v intravilánu, nebo při rozsáhlejších
rozlivech a dělení proudu na paralelní, bude využita schematizace území pomocí 2D výpočetní
sítě. Oba způsoby schematizace 1D a 2D jsou vzájemně provázány. Případně bude celý model
schematizován 2D výpočetní sítí.
Tabulka 49 – Vodní toky, na kterých budou sestaveny nové hydrodynamický modely

Návrh na převymezení (nové stanovení) záplavového území
IDVT
10100145
10256475
10100625
10100230
10261965
10100106

Ř. km
Ř. km
Název toku
začátek konec
Qn
Botič
0.000 34.500 Q5,Q10,Q20,Q50,Q100,Q500
Dalejský potok
0.000 13.330
Q5,Q20,Q50,Q100,Q500
Kunratický potok
0.000 13.341 Q5,Q10,Q20,Q50,Q100,Q500
Litovicko-Šárecký p. 16.114 24.290 Q5,Q10,Q20,Q50,Q100,Q500
Pitkovický potok
0.000 14.032 Q5,Q10,Q20,Q50,Q100,Q500
Rokytka
0.000 37.178
Q5,Q20,Q50,Q100,Q500
Celková délka návrhu na převymezení záplavového území:

km
počet
celkem scénářů
34.500
6
13.330
5
13.341
6
8.176
6
14.032
6
37.178
5
120.557
34

Byla provedena analýza stávajícího stanoveného záplavového území a pro vodní toky
Dalejský potok a Rokytku dle provedené analýzy není nutné vytvářet záplavové území pro
Q10. Je však na zvážení, zda pro zachování konzistentnosti dat nezpracovat záplavové území
Q10 i pro tyto vodní toky.
V průběhu zpracování záplavového území s využitím novějších hydrologických a geodetických
dat může vyvstat požadavek i na zpracování záplavového území i pro jiné průtokové scénáře,
než které jsou ve výše uvedené tabulce. Podmínkou pro vypracování ZÚ i pro jiný průtokový
scénář než který je uveden v tabulce, je především výrazný rozdíl ohrožených objektů
v záplavovém území, přelití mostu, zaplavení komunikací atd.
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Geodetické zaměření
Na vybraných vodních tocích (Botič, Dalejský potok, Kunratický potok, Litovicko-Šárecký p.,
Pitkovický potok, Rokytka), kde je navržena tvorba nových hydrodynamických modelů, je
nutné nechat zpracovat nové geodetické zaměření vodního toku a jeho blízkého okolí, pro
potřeby vytvoření digitálního modelu terénu a následně vygenerování nového záplavového
území.

Tabulka 50 – Geodetické zaměření na nově budovaných hydrodynamických modelech

Průměrná šířka řešeného Typ geodetického
šířka toku
území
zaměření
15.0
25.0
Tachymetrie
Botič
10.0
20.0
Tachymetrie
Dalejský potok
13.0
23.0
Tachymetrie
Kunratický potok
4.0
14.0
Tachymetrie
Litovicko-Šárecký p.
15.0
25.0
Tachymetrie
Pitkovický potok
12.0
22.0
Tachymetrie
Rokytka
Název toku

plocha území [ha]
86.3
26.7
30.7
11.4
35.1
81.8
271.912

Terénní průzkum
V rámci nově zpracovávaných hydrodynamických modelů je nezbytně nutné, aby se každý
modelář před začátkem tvorby hydrodynamického modelu seznámil se svým vodním tokem,
morfologií terénu, objekty na toku a všemi ostatními specifiky vodního toku a jeho okolí.
Zkušenosti z terénního průzkumu budou využity také při generování záplavového území a jeho
doladění.
Nákup hydrologických dat
Hydrologická data bude potřeba pořídit jak pro vodní toky, kde bude probíhat pouze dopočet
záplavového území (nutné dokoupit návrhový průtok s dobou opakování 500 let), tak pro vodní
toky, kde dojde k vytvoření nových záplavových území, zde bude zakoupena standardní
rozsah hydrologických dat + návrhový průtok s dobou opakování 500 let (N= 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100, 500). Celkově bude nutné dokoupit hydrologická data pro 50 profilů. Návrh profilů je
součástí přílohy (hydrologie_navrh.shp) a je zobrazen na následujícím obrázku.

104/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Obrázek 41 - Přehled profilů, kde se předpokládá nákup hydrologických dat

Přechodové části záplavového území
Při postupu povodňové vlny povodím, či v místě soutoku, může často nastat stav, kdy se
predikovaný průtok v úseku nad a pod predikčním profilem výrazně mění a predikované
průtoky budou odpovídat různým N-letým průtokům. V místě predikčního profilu by tedy došlo
ke skokovému přechodu predikovaného záplavového území, jak je zobrazeno na obrázku
níže. Aby záplavové území bylo zobrazeno jako kontinuální linie bez skokových změn, budou
zpracovány tzv. přechodové části záplavového území. Přechodové oblasti budou zpracovány
tedy v každém predikčním profilu s výjimkou ústí do Vltavy a v místě soutoku dvou řešených
vodních toků (Botič-Pitkovický p., Rokytka-Říčanský p.). Princip zpracování přechodových
oblastí je zobrazen na následujícím obrázku. V řešeném území se nachází 41 přechodových
oblastí v přímém úseku, kde bude vytvořeno 36 variant (6x6) a 2 soutokové přechodové
oblasti, kde bude vytvořeno 216 variant (6x6x6). Přechodová část bude pro každý úsek
zpracována individuálně podle rozsahu záplavy a morfologie terénu.
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Obrázek 42 – Příklad skokové změny predikované hladiny

Obrázek 43 - Příklad napojení ZÚ v přímém úseku
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Obrázek 44 - Příklad napojení ZÚ v soudkové oblasti

Zpracování SPA pro predikční profily (část SPA převzata ze stávajících a
plánovaných hlásných profilů)
Pro vytvořené predikční profily budou stanoveny stupně povodňové aktivity (SPA) tak, jak je
popsáno v kapitole Predikční profily. V současné chvíli se počítá s dopočtem SPA na 28
predikčních profilech.
Příprava záplavového území na portaci do mapového prohlížeče systému OŘPP
Záplavové území včetně přechodových oblastní musí být upraveno pro potřeby použití
v systému OŘPP. Musí dojít rozdělení ZÚ v místě přechodových oblastí. Každá část
záplavového území musí být doplněna o specifický identifikátor, aby bylo možné vytvořit tzv.
převodník dat, který bude propojovat průtoky predikované ČHMÚ s predikčním profilem a
predikční profil s příslušným záplavovým územím.

5.4 Provoz uživatelského prostředí
Uživatelské prostředí bude provozováno na stávajícím serverovém prostoru hl. m. Prahy nebo
IPRu. V průběhu ročního testovacího provozu bude mít do systému OŘPP přístup pouze
magistrát hl. m. Prahy, až po zakončení testovacího provozu a zapracování návrhů na úpravu
systému bude systém OŘPP zpřístupněn pro MČ. Po testovacím provozu, případně
po zavedení systému OŘPP na MČ může být systém zpřístupněn veřejnosti (s omezeným
přístupem). Systém OŘPP bude pro potřeby testování a cvičení obsluhy doplněn o modul
„Výcvik“, který bude mít přednastavené povodňové situace (historické i fiktivní).
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Pro řešení je nutno respektovat technologie používané na magistrátu hl. m. Prahy a IPR.
Jedná se o tyto technologie:
Databáze:

ORACLE, SDE

GIS:

Arc GIS for Server + REST služby + Java Script API

WWW Server:

APACHE 2.4

WWW aplikace:

PHP 5.x, HTML 5, Java script

Tabulka 51 – Provoz systému – finální varianta
PROVOZ SYSTÉMU
Varianta

Provozované procesy

Finanční náročnost

Výpočetní
nároky

ČHMÚ + hl. m.
Praha –
statické mapy

ČHMÚ
 Sběr radarových dat,
predikce srážkových úhrnů a
výpočet srážko-odtokového
modelu.
HMP/IPR
 Server s katalogem map
rozlivů, úrovněmi hladin a
uživatelské prostředí.

ČHMÚ
 Nízká příp. středně
nízká (hardware pro
autonomní výpočet
S-O modelu pro
potřeby HMP)
HMP/IPR
 Nízká

ČHMÚ
 Středně
nízké
HMP/IPR
 Nízké

Sestavení jednotné srážkoměrné a hladinoměrné sítě pro systém OŘPP
Mapový prohlížeč bude obsahovat vrstvu srážkoměrné a hladinoměrné sítě. Zobrazeny budou
pouze stanice s online přenosem dat, které se nacházejí v řešeném území. Jednotlivé stanice
budou v mapě vizuálně rozlišeny podle provozovatele, jak je zobrazeno na Obrázek 31 - modul
"Předpověď povodní", detailní zobrazení vybraného vodního toku.
Sestavení jednotné sítě vodních nádrží pro systém OŘPP
Mapový prohlížeč bude doplněn také o vrstvu vodních nádrží. Zobrazeny budou jak vodní díla,
kde je zajištěno měření s online přenosem dat, a která se nacházejí v řešeném území, tak i
významná vodní díla bez měření (retenční nádrže, významné malé vodní nádrže, významné
prvky PPO atd.). Jednotlivé stanice budou v mapě vizuálně rozlišeny podle kategorie dle
technicko-bezpečnostního dohledu, jak je zobrazeno na Obrázek 31 - modul "Předpověď
povodní", detailní zobrazení vybraného vodního toku.
Nákup a instalace HW, integrace do prostředí MHMP (nebo virtuální server
v infrastruktuře MHMP), instalace a konfigurace web serveru
Pro zajištění bezproblémového a rychlého běhu systému OŘPP bude zakoupen nový
HARDWARE (serverové řešení), který bude integrován do stávajícího prostředí uživatele.
Vytvoření převodníků pro vstupní data (ČHMÚ/MHMP/IPR)
Bude vytvořen převodník dat, který bude propojovat průtoky predikované ČHMÚ s predikčním
profilem a predikční profil s příslušným záplavovým územím.
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Analýza oprávnění vstupu do systému, management práv uživatelů, napojení do
prostřední MHMP (LDAP, veřejnost, …)
Proběhne analýza potřebnosti oprávnění vstupu do systému, management práv uživatelů,
napojení do prostřední MHMP/IPR. Uživatelská práva budou rozdělena do více úrovní,
například pro uživatele systému, správce vstupních dat, správce mapového prohlížeče atd.
Analýza notifikačních požadavků, vytvoření skupiny uživatelů pro příjem
notifikačních zpráv, vytvoření chybě-odolných a nouzových spojení (SMS, mail,
atd.) napojeni na existující SMS bránu
Budou detailně zmapovány jednotlivé požadavky na rozesílání notifikací, vytvořeny jednotlivé
krizové skupiny, bude analyzováno případné napojení na existující SMS bránu a vytvořeny
nouzové varianty spojení.
Výstavba datové struktury aplikace
Internetový portál systému OŘPP bude navržen jako soubor dílčích aplikací s uživatelským
rozhraním v tenkém klientovi (webovém prohlížeči).
Technické řešení serverové části bude využívat platformy provozované na serverech MHMP,
včetně dedikace uživatelských práv k jednotlivým aplikacím pro různé skupiny uživatelů
zavedených v LDAP MHMP a IPR. Klientská část bude dostupná jako webové stránky
v běžném prohlížeči, případně optimalizovaná pro mobilní použití.
Pro přenos vstupních dat do OŘPP z externích informačních systémů bude provedena analýza
datových toků, a to co se týče kapacity, tak i datové struktury. Pro zajištění zabezpečené
komunikace přes Internet budou nastaveny pro přenos dat zabezpečené síťové tunely.

Obrázek 45 - Datové schéma systému OŘPP

Administrátorské prostředí pro konfiguraci a správu systému
Jednotlivé části systému OŘPP budou vyvíjeny v odděleném prostředí a následně migrovány
do testovacího prostředí s oddělenou databázovou částí a samostatným aplikačním serverem.
Po ukončení testovacího provozu bude soubor aplikací OŘPP přesunut do produkčního
prostředí. Součástí systému bude online nápověda s přípravou pro tisk
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Programátorské práce PHP, vytvoření logiky systému, návrh bezpečnostních
zásad zobrazování výstupů
Bude vytvořena logika systému dle předchozího schématu. Budou probíhat samotné
programátorské práce. Proběhne zpracování návrhu bezpečnostních zásad.
Vytvoření designu webového portálu a jeho realizace
Webový portál bude vytvořen podle návrhu grafické podoby v kapitole 3.6 Návrh uživatelského
prostředí.
Vytvoření a realizace bezpečnostní politiky s ohledem na vystavovaná data
Pro zajištění zabezpečené komunikace přes Internet budou nastaveny pro přenos dat
zabezpečené síťové tunely, budou realizovány bezpečnostní zásady pro zobrazování výstupů
navržené v rámci předchozí kapitoly.
Vytvoření mapového prohlížeče
Mapový prohlížeč by měl být především plně kompatibilní a integrální se stávajícími
technologickými platformami, které využívá jak magistrát hl. m. Prahy, tak IPR. Klientská
technologie by měla být nezávislá na ad-ons webových prohlížečů, aby bylo možné ji
v krizovém případě okamžitě spustit na běžně vybaveném PC. Dále musí být kompatibilní
s mapovou aplikací využitou v projektu „Digitální povodňový plán hl. m. Prahy a digitální
povodňový plán všech jejích městských částí“, tak aby bylo možné sdílet data z obou aplikací
mezi s sebou.
Předpokládá se, že základní mapové služby budou poskytovány v technologii ArcGIS for
Server REST podporující rozhraní ArcGIS for Server JS API.
Vytvoření výcvikových scénářů pro modul "Výcvik" (přidat povodně, nákup
historických dešťů)
Budou vytvořeny výcvikové scénáře, tak jak je popsáno v kapitole 4.6.1 Modul „Výcvik“.
V rámci zpracování výcvikových scénářů dojde k nákupu zaznamenaných dat z povodňových
událostí, především se jedná o historické deště a průběh povodňové vlny při povodni v červnu
2013.
Interní testování funkčnosti systému OŘPP
Před předáním systému OŘPP uživateli provede zpracovatel interní testování funkčnosti
alespoň v délce 4 týdnů.
Proškolení uživatelů a zpracování manuálu
Před odevzdáním systému OŘPP bude vypracován manuál pro obsluhu systému. Manuál
bude zpracován pro online použití s možností tisku. Zároveň proběhne zaškolení uživatelů
systému, v první fázi se předpokládá proškolení oddělení krizového managementu a dalších
oddělení magistrátu hl. m. Prahy. Po vyhodnocení testovacího režimu by se provedlo
proškolení i jednotlivých městských částí.
Zapracování připomínek po testovacím režimu
Po skončení ročního testovacího režimu proběhne vyhodnocení uživatelských zkušeností a
bude provedeno zapracování připomínek od uživatelů. Grafická úprava, kalibrace srážko-
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odtokového modelu, doplnění prvků hladinoměrné a srážkoměrné sítě, doplnění uživatelských
přístupů pro městské části atd. Časová náročnost je odhadnuta a bude fakturována dle
skutečně provedených prací.

5.5 Výhledové úpravy systému OŘPP
Po ročním testovacím období budou provedeny dílčí úpravy systému na základě připomínek
a požadavků uživatele systému. Z provedených analýz při zpracování studie a proniknutí
do problematiky predikce srážek, jejich interpretace, míry nepřesnosti a doby dotoku si
dovolujeme doporučit rozšířit řešenou oblast srážko-odtokového modelu a vykreslování
záplavových území o oblast Berouna na tocích Berounka a Litavka a dále na oblast podél
Vltavy od konce správního území hl. m. Prahy po ústí s Labem do Mělníka. Tyto úseky spadají
do oblastí s významným povodňovým rizikem a dle evropské povodňové směrnice na těchto
úsecích došlo ke zpracování projektu „Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových
rizik“, které byly dokončeny 31. října 2013. V rámci tohoto projektu bule zpracováno záplavové
území pro průtoky s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let. Pro potřeby použití v systému
OŘPP by bylo nutné doplnit záplavové území pro průtoky s dobou opakování 1, 2, 10 a 50 let.
Na Berounce se již v záplavovém území Q5 nachází přes 600 objektů, to samé platí pro úsek
Vltavy od ústí po Prahu, kde se také v záplavovém území Q5 nachází téměř 600 objektů.
Úseky z projektu „Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik“ využitelné
pro rozšíření systému OŘPP:

Tabulka 52 - Návrh na dopočet záplavových území

Návrh na dopočet záplavového území
číslo úsek dle
Ř. km Ř. km
km
počet Hydrologická
IDVT
Qn
Map rizik
začátek konec
celkem scénářů data - nákup
Q1, Q2,
10100011 Berounka 10100011_3_01 30.800 38.200 Q10, Q50 7.400
4
0
Q1, Q2,
10100052 Litavka
10100011_3_01 0.000 4.000 Q10, Q50 4.000
4
0
Q1, Q2,
10100011 Berounka 10100011_2_01 8.000 30.800 Q10, Q50 22.800
4
0
Q1, Q2,
10100011 Berounka 10100011_1_01 0.000 8.000 Q10, Q50 8.000
4
0
Q1, Q2,
10100001 Vltava
10100001_1_01 0.000 69.800 Q10, Q50 69.800
4
0
Název
toku

Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik naleznete na adrese:
http://hydro.chmi.cz/cds.

5.6 Analýza řízení rizik
Z pohledu zpracování funkčního systému OŘPP hrozí rizika především v oblasti subdodávek
služeb a využití stávajících technologií a implementace stávajícího SW.
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Softwarová podpora
Při zpracování projektu je nutné definovat běžné programátorské standardy (PHP, běžně
používané databáze, ArcGIS for Server + JS API atd.), v kterých bude webová a mapová
aplikace zpracována, aby nedošlo k vytvoření uzavřené aplikace, která je bytostně závislá na
zpracovateli. Aplikace bude v majetku objednatele, předpokládá se, že objednatel nebude mít
možnost prodeje či poskytování aplikace třetím stranám. Licenční požadavky je nutné
specifikovat dle požadavku objednatele.
Výpadek některého z poskytovatelů dat
Pro realizaci projektu je naprosto zásadní spolupráce s Českým hydrometeorologickým
ústavem, který by pro systém OŘPP měl zajišťovat predikci průtoků. Před zpracováním
projektu je nutné revidovat stávající smluvní vztahy mezi ČHMÚ a hl. m. Prahou.
SW vybavení
Předpokládá se využití stáváních licencí uvedených v kapitole 5.4, především se jedná o
ArcGIS for Server a ArcMap ve verzi 10.1 až 10.3, které jsou navzájem kompatibilní. V případě
přechodu na jinou verzi je nutné ověřit kompatibilitu. U ostatního SW (např. licence na databázi
ORACLE) se musí ověřit dostupnost na straně objednatele.
Externí zdroje
V případě využití externích zdrojů, např. mapových podkladů, které nebudou ve vlastnictví hl.
m. Prahy/IPRu je nutné splnit licenční podmínky poskytovatele služby či nakoupit tuto službu.
HW vybavení
Před zpracování projektu je nutné ověřit dostatečné HW prostředky na straně objednatele.
Identity management
Rozhodnout se, zda dojde k vypracování nového identity managementu či využití stávajícího
a projednat toto řešení s dotčenými objekty (hl. m. Praha, Lesy HMP, MČ).
dPP Praha
Systém OŘPP a dPP Praha by spolu měli spolupracovat, například zobrazení predikovaného
záplavového území v dPP Prahy. Proto je nutné při zpracování obou těchto projektů myslet na
požadavek budoucí spolupráci aplikací.
Kontrola a schvalování dokumentace SFŽP
V současné době nelze přesně specifikovat, jak časově náročný bude schvalovací proces
dokumentace pro potřeby podání žádosti o dotaci.
Obecně probíhají procesy na SFŽP následovně:
1. Formální kontrola SFŽP, do 1 měsíce od podání
2. Kontrola přijatelnosti SFŽP Praha, cca do 2 měsíců podání
3. Věcné hodnocení, přidělení bodů, cca do 4 měsíců podání
4. Zasedání výběrové komise, seznam podpořených projektů, cca do 6 měsíců podání
5. Vydání předběžného RoPD (rozhodnutí o přidělení dotace) na částku ze žádosti, cca
do 8 měsíců podání

112/131

Systém podpory operativního řízení při povodních - aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

5.7 Harmonogram projektu
poř. Kapito
č.
ly

1.1
1.1x
1.2
1.2
1.3

Zpracování žádosti o finanční podporu

4

Zpracování dokumentace pro výběr
zhotovitele

4

Kontrola a chvalování dokumentace SFŽP

Nákup HW zařízení

Srážko-odtokový
model

2.1

2.4

3.3
3.4
3.5
3.6

3.6

3.7

Knihovna map rozlivů - hydrodynamické modely

3.1

3.2

4.2
4.3
4.4

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Systému OŘPP - webová aplikace

4.5

4.8

Stanovení přesných hranice
odvodňovaného území kanalizační sítí a
příprava dat pro kalibraci srážkoodtokového modelu
Úpravy výpočetní sítě srážko-odtokového
modelu
Nastavení S-O modelu na výstupy v
předikčních profilech
Využití stávajících hydrodynamických
modelů - dopočet záplavových čar
Sestavení nových hydrodynamických
modelů:
- vodní toky vyhodnocené analýzou
- stanovení nových záplavových čar dle
stanovených intervalů N-letých průtoků

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2
2
27
2
3

5
6

9

9

Geodetické zaměření

6

Terénní průzkum

2

Nákup hydrologických dat
Vytvoření přechodových částí záplavového
území (plynulé vykreslení záplavy v místě
predikčních profilů) - přímé napojení - 36
variant
Vytvoření přechodových částí záplavového
území (plynulé vykreslení záplavy v místě
predikčních profilů) - soutokové oblasti 216 variant
Zpracování SPA pro predikční profily (část
SPA převzata ze stávajících a plánovaných
hlásných profilů)

3

Sestavení jednotné srážkoměrné a
hladinoměrné sítě pro systém OŘPP
Sestavení jednotné sítě vodních nádrží
pro systém OŘPP
Nákup a instalace HW, integrace do
prostředí MHMP (nebo virtualní server
v infrastruktuře MHMP), instalace a
konfigurace web serveru
Vytvoření převodníků pro vstupní data
(ČHMÚ/MHMP/IPR)

4.1

4.7

4

3

2

3

Příprava záplavového území na portaci do
mapového prohlížeče systému OŘPP

3.8

4.6

3

2

Zadávací lhůta - 60 dní

1.4

2.3

2 3 4 ? 1 2

?

Lhůta pro podání nabídek - 60 dní
Smluvní zajištění služeb s ČHMÚ
Manažerské řízení přípravy a realizace
projektu

2.2

měsíce
1

Zpracování studie proveditelnosti

Projektová příprava

1
1.1

Název činnosti

3
3
2

2

2

Analýza oprávnění vstupu do systému,
management práv uživatelů, napojení do
prostřední MHMP (LDAP, veřejnost, …)

2

Analýza notifikačních požadavků, vytvoření
skupiny uživatelů pro příjem notifikačních
zpráv, vytvoření chybě-odolných a
nouzových spojení (SMS, mail, atd.)
napojeni na existující SMS bránu

4

Výstavba datové struktury aplikace

2

Administrátorské prostředí pro
konfiguraci a správu systému
Programátorské práce PHP, vytvoření
logiky systému, návrh bezpečnostních
zásad zobrazování výstupů
Vytvoření designu webového portálu a
jeho realizace
Vytvoření a realizace bezpečnostní politiky
s ohledem na vystavovaná data

3
4
3

4

Vytvoření mapového prohlížeče
Vytvoření výcvikových scénářů pro modul
"Výcvik"
Interní testování funkčnosti systému
OŘPP
Proškolení uživatelů a zpracování
manuálu

6
4
4
2

Testovací provoz
4.16
pozn. :
1.2 Lhůta pro podání nabídky dle zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) § 57.
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5.8 Odhad nákladů
Investiční náklady
Množstevní
Jednotková
Typ
Cena bez DPH
jednoka
cena bez DPH

Název položky
1

Projektová příprava

DPH 21%

Cena s DPH

698 000 Kč

146 580 Kč

844 580 Kč

1.1

Zpracování dokumentace pro potřeby podání žádosti
o finanční podporu a podání žádosti

1

ksl

160 000 Kč

160 000 Kč

33 600 Kč

193 600 Kč

1.2

Výběrové řízení zhotovitele

1

ksl

130 000 Kč

130 000 Kč

27 300 Kč

157 300 Kč

1.3

Smluvní zajištění služeb s ČHMÚ

1

ksl

45 000 Kč

45 000 Kč

9 450 Kč

54 450 Kč

1.4

Manažerské řízení přípravy a realizace projektu

1

ksl

363 000 Kč

363 000 Kč

76 230 Kč

439 230 Kč

2 172 500 Kč

456 225 Kč

2 628 725 Kč

2
2.1
2.2

2.3
2.4
3

Vstupní údaje (srážko-odtokový model - služba od ČHMÚ)
Posílení výpočetní techniky pro autonomní provoz
srážko-odtokového modelu
Stanovení přesných hranice odvodňovaného území
kanalizační sítí a příprava dat pro kalibraci srážkoodtokového modelu
Úpravy výpočetní sítě srážko-odtokového modelu
- především na základě hlásný profilů s
automatickým měřením a rozloze rozvodnic
Příprava a nastavení S-O modelu na výstupy v
předikčních profilech

3.3
3.4

Terénní průzkum

3.5

Nákup hydrologických dat
Vytvoření přechodových částí záplavového území
(plynulé vykreslení záplavy v místě predikčních
profilů) - přímé napojení - 36 variant
Vytvoření přechodových částí záplavového území
(plynulé vykreslení záplavy v místě predikčních
profilů) - soutokové oblasti - 216 variant
Zpracování SPA pro predikční profily (část SPA
převzata ze stávajících a plánovaných hlásných
profilů)
Příprava záplavového území na portaci do mapového
prohlížeče systému OŘPP

3.2

3.6

3.6

3.7
3.8
4

ksl

160 000 Kč

160 000 Kč

33 600 Kč

193 600 Kč

23

ksl

50 000 Kč

1 150 000 Kč

241 500 Kč

1 391 500 Kč

15

ksl

25 500 Kč

382 500 Kč

80 325 Kč

462 825 Kč

60

ksl

8 000 Kč

100 800 Kč

580 800 Kč

Knihovna map rozlivů - hydrodynamické modely
Využití stávajících hydrodynamických modelů dopočet záplavových čar
- vodní toky vyhodnocené analýzou
- dopočet stanovených intervalů N-letých průtoků
Sestavení nových hydrodynamických modelů:
- vodní toky vyhodnocené analýzou
- stanovení nových záplavových čar dle stanovených
intervalů N-letých průtoků
Geodetické zaměření

3.1

1

1 848 210 Kč 10 649 210 Kč

60.5

km

14 000 Kč

847 000 Kč

177 870 Kč

1 024 870 Kč

120.5

km

30 000 Kč

3 615 000 Kč

759 150 Kč

4 374 150 Kč

272

ha

12 000 Kč

3 264 000 Kč

685 440 Kč

3 949 440 Kč

100

hod

1 000 Kč

100 000 Kč

21 000 Kč

121 000 Kč

50

ksl

5 500 Kč

275 000 Kč

57 750 Kč

332 750 Kč

41

ksl

4 000 Kč

164 000 Kč

34 440 Kč

198 440 Kč

2

ksl

40 000 Kč

80 000 Kč

16 800 Kč

96 800 Kč

28

ksl

12 000 Kč

336 000 Kč

70 560 Kč

406 560 Kč

120

hod

1 000 Kč

Systému OŘPP - webová aplikace

Sestavení jednotné srážkoměrné a hladinoměrné
sítě pro systém OŘPP
Sestavení jednotné sítě vodních nádrží pro systém
4.2
OŘPP
Nákup a instalace HW, integrace do prostředí
4.3 MHMP (nebo virtuální server v infrastruktuře
MHMP), instalace a konfigurace web serveru
Vytvoření převodníků pro vstupní data
4.4
(ČHMÚ/MHMP/IPR)
Analýza oprávnění vstupu do systému,
4.5 management práv uživatelů, napojení do
prostřední MHMP (LDAP, veřejnost, …)
Analýza notifikačních požadavků, vytvoření
skupiny uživatelů pro příjem notifikačních zpráv,
4.6 vytvoření chybě-odolných a nouzových spojení
(SMS, mail, atd.) napojeni na existující SMS
bránu
4.7 Výstavba datové struktury aplikace
Administrátorské prostředí pro konfiguraci a
4.8
správu systému
Programátorské práce PHP, vytvoření logiky
4.9 systému, návrh bezpečnostních zásad
zobrazování výstupů
Vytvoření designu webového portálu a jeho
4.10
realizace
Vytvoření a realizace bezpečnostní politiky
4.11
s ohledem na vystavovaná data
4.12 Vytvoření mapového prohlížeče

480 000 Kč
8 801 000 Kč

120 000 Kč

25 200 Kč

145 200 Kč

3 430 000 Kč

720 300 Kč

4 150 300 Kč

50

h

1 000 Kč

50 000 Kč

10 500 Kč

60 500 Kč

35

h

1 000 Kč

35 000 Kč

7 350 Kč

42 350 Kč

1

ksl

200 000 Kč

200 000 Kč

42 000 Kč

242 000 Kč

1

ksl

150 000 Kč

150 000 Kč

31 500 Kč

181 500 Kč

1

ksl

140 000 Kč

140 000 Kč

29 400 Kč

169 400 Kč

1

ksl

320 000 Kč

320 000 Kč

67 200 Kč

387 200 Kč

1

ksl

95 000 Kč

95 000 Kč

19 950 Kč

114 950 Kč

1

ksl

450 000 Kč

450 000 Kč

94 500 Kč

544 500 Kč

1

ksl

720 000 Kč

720 000 Kč

151 200 Kč

871 200 Kč

1

ksl

140 000 Kč

140 000 Kč

29 400 Kč

169 400 Kč

1

ksl

180 000 Kč

180 000 Kč

37 800 Kč

217 800 Kč

1

ksl

350 000 Kč

350 000 Kč

73 500 Kč

423 500 Kč

4.13 Vytvoření výcvikových scénářů pro modul "Výcvik"

120

h

1 000 Kč

120 000 Kč

25 200 Kč

145 200 Kč

4.14 Interní testování funkčnosti systému OŘPP

120

h

1 000 Kč

120 000 Kč

25 200 Kč

145 200 Kč

4.15 Proškolení uživatelů a zpracování manuálu

160

h

1 000 Kč

160 000 Kč

33 600 Kč

193 600 Kč

4.16 Zapracování připomínek po testovacím režimu
Celkem bez DPH

200

h

1 000 Kč

200 000 Kč

42 000 Kč

242 000 Kč

4.1

15 101 500 Kč
3 171 315 Kč
18 272 815 Kč

DPH 21%
Celkem včetně DPH
pozn.: ksl…kompletní služba
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Projektová příprava
Celková
Celková cena
cena Kč s
Kč bez DPH
DPH
30 000
36 300

Činnost
1 Žádost o dotaci z OPŽP
1.1

Zpracování žádost o dotaci z OPŽP v monitorovacím sytému
MS2014+

2 Manažerské řízení přípravy projektu
Manažerské řízení přípravy projektu (odborná technická podpora
2.1
v rámci přípravy projektu před vydáním registrace akce)
3 Manažerské řízení realizace projektu
Kompletace veškerých dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí
3.1
dotace (RoPD) na základě požadavků RA
3.2 Činnosti v průběhu realizace projektu
Činnosti po dokončení projektu a ve fázi Závěrečného
3.3
vyhodnocení akce (ZVA)
Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

30 000

36 300

70 000

84 700

70 000

84 700

200 000

242 000

50 000

60 500

100 000

121 000

50 000

60 500

300 000 Kč
63 000 Kč
363 000 Kč

Provozní náklady
Množstevní
Jednotková
Typ
Cena bez DPH
jednoka
cena bez DPH

Název položky
Vstupní údaje a jejich predikce

240 000 Kč/rok

Radarová předpověď (Nowcasting predikce na 1.5
h)

1

ksl

ALADIN (predikce na 12 h)

1

ksl

1

ksl

1

ksl

Předpovědní hlásné profily (předpověď na 48
hodin)
Příprava vstupních dat - sloučení radarové
předpovědi a predikce s výsledky předpovědi
ALADIN; technická podpora a dohled nad predikcí
v rámci denní pracovní doby
Provoz systému OŘPP
Zajištění provozu knihovny map rozlivů - správa dat a
jejich uložení na serverovém prostoru
Provoz webové aplikace OŘPP - provoz serveru,
zajištění technické podpory

Volně dostupná
data
Volně dostupná
data
Volně dostupná
data
240 000 Kč

DPH 21%

Cena s DPH

50 400 Kč/rok 290 400 Kč/rok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240 000 Kč

50 400 Kč

290 400 Kč

216 000 Kč/rok

45 360 Kč/rok 261 360 Kč/rok

1

ksl

96 000 Kč

96 000 Kč

20 160 Kč

116 160 Kč

1

ksl

120 000 Kč

120 000 Kč

25 200 Kč

145 200 Kč

Celkem bez DPH

456 000 Kč/rok

DPH 21%

95 760 Kč/rok
551 760 Kč/rok

Celkem včetně DPH
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5.9 Slepý rozpočet
Investiční náklady
Množstevní
Jednotková
Typ
Cena bez DPH
jednoka
cena bez DPH

Název položky
1

Projektová příprava

1.2

Zpracování dokumentace pro potřeby podání žádosti
o finanční podporu a podání žádosti
Výběrové řízení zhotovitele

1.3
1.4

1.1

2
2.1
2.2

2.3
2.4
3

1

ksl

1

ksl

Smluvní zajištění služeb s ČHMÚ

1

ksl

Manažerské řízení přípravy a realizace projektu

1

ksl

Vstupní údaje (srážko-odtokový model - služba od ČHMÚ)
Posílení výpočetní techniky pro autonomní provoz
srážko-odtokového modelu
Stanovení přesných hranice odvodňovaného území
kanalizační sítí a příprava dat pro kalibraci srážkoodtokového modelu
Úpravy výpočetní sítě srážko-odtokového modelu
- především na základě hlásný profilů s
automatickým měřením a rozloze rozvodnic
Příprava a nastavení S-O modelu na výstupy v
předikčních profilech

3.3
3.4

Terénní průzkum

3.5

Nákup hydrologických dat
Vytvoření přechodových částí záplavového území
(plynulé vykreslení záplavy v místě predikčních
profilů) - přímé napojení - 36 variant
Vytvoření přechodových částí záplavového území
(plynulé vykreslení záplavy v místě predikčních
profilů) - soutokové oblasti - 216 variant
Zpracování SPA pro predikční profily (část SPA
převzata ze stávajících a plánovaných hlásných
profilů)
Příprava záplavového území na portaci do mapového
prohlížeče systému OŘPP

3.2

3.6

3.6

3.7
3.8
4

ksl

23

ksl

15

ksl

60

ksl

Knihovna map rozlivů - hydrodynamické modely
Využití stávajících hydrodynamických modelů dopočet záplavových čar
- vodní toky vyhodnocené analýzou
- dopočet stanovených intervalů N-letých průtoků
Sestavení nových hydrodynamických modelů:
- vodní toky vyhodnocené analýzou
- stanovení nových záplavových čar dle stanovených
intervalů N-letých průtoků
Geodetické zaměření

3.1

1

60.5

km

120.5

km

272

ha

100

hod

50

ksl

41

ksl

2

ksl

28

ksl

120

hod

Systému OŘPP - webová aplikace

Sestavení jednotné srážkoměrné a hladinoměrné
4.1
sítě pro systém OŘPP
Sestavení jednotné sítě vodních nádrží pro systém
4.2
OŘPP
Nákup a instalace HW, integrace do prostředí
4.3 MHMP (nebo virtuální server v infrastruktuře
MHMP), instalace a konfigurace web serveru
Vytvoření převodníků pro vstupní data
4.4
(ČHMÚ/MHMP/IPR)
Analýza oprávnění vstupu do systému,
4.5 management práv uživatelů, napojení do
prostřední MHMP (LDAP, veřejnost, …)
Analýza notifikačních požadavků, vytvoření
skupiny uživatelů pro příjem notifikačních zpráv,
4.6 vytvoření chybě-odolných a nouzových spojení
(SMS, mail, atd.) napojeni na existující SMS
bránu
4.7 Výstavba datové struktury aplikace
Administrátorské prostředí pro konfiguraci a
4.8
správu systému
Programátorské práce PHP, vytvoření logiky
4.9 systému, návrh bezpečnostních zásad
zobrazování výstupů
Vytvoření designu webového portálu a jeho
4.10
realizace
Vytvoření a realizace bezpečnostní politiky
4.11
s ohledem na vystavovaná data
4.12 Vytvoření mapového prohlížeče

50

h

35

h

1

ksl

1

ksl

1

ksl

1

ksl

1

ksl

1

ksl

1

ksl

1

ksl

1

ksl

1

ksl

4.13 Vytvoření výcvikových scénářů pro modul "Výcvik"

120

h

4.14 Interní testování funkčnosti systému OŘPP

120

h

4.15 Proškolení uživatelů a zpracování manuálu

160

h

4.16 Zapracování připomínek po testovacím režimu
Celkem bez DPH

200

h

DPH 21%

Cena s DPH

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč
Kč
Kč

DPH 21%
Celkem včetně DPH
pozn.: ksl…kompletní služba
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Projektová příprava
Celková
Celková cena
cena Kč s
Kč bez DPH
DPH
0
0

Činnost
1 Žádost o dotaci z OPŽP
1.1

Zpracování žádost o dotaci z OPŽP v monitorovacím sytému
MS2014+

2 Manažerské řízení přípravy projektu

0

0

0

0

Manažerské řízení přípravy projektu (odborná technická podpora
2.1
v rámci přípravy projektu před vydáním registrace akce)
3 Manažerské řízení realizace projektu
Kompletace veškerých dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí
3.1
dotace (RoPD) na základě požadavků RA
3.2 Činnosti v průběhu realizace projektu
Činnosti po dokončení projektu a ve fázi Závěrečného
3.3
vyhodnocení akce (ZVA)
Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem včetně DPH

Kč
Kč
Kč

Provozní náklady
Množstevní
Jednotková
Typ
Cena bez DPH
jednoka
cena bez DPH

Název položky
Vstupní údaje a jejich predikce

DPH 21%

Kč/rok

Radarová předpověď (Nowcasting predikce na 1.5
h)

1

ksl

ALADIN (predikce na 12 h)

1

ksl

1

ksl

1

ksl

Předpovědní hlásné profily (předpověď na 48
hodin)
Příprava vstupních dat - sloučení radarové
předpovědi a predikce s výsledky předpovědi
ALADIN; technická podpora a dohled nad predikcí
v rámci denní pracovní doby
Provoz systému OŘPP
Zajištění provozu knihovny map rozlivů - správa dat a
jejich uložení na serverovém prostoru
Provoz webové aplikace OŘPP - provoz serveru,
zajištění technické podpory

1

ksl

1

ksl

Volně dostupná
data
Volně dostupná
data
Volně dostupná
data

Cena s DPH

Kč/rok

Kč/rok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Celkem bez DPH za rok

Kč/rok

DPH 21% za rok

Kč/rok
Kč/rok

Celkem včetně DPH za rok
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6 Závěr
Systém podpory operativního řízení při povodních řeší povodňovou situaci na území dvou krajů - Praha,
Středočeský kraj, na území 8 ORP - Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Kladno,
Neratovice, Praha, Rakovník a Říčany, přičemž jen na území hl. m. Prahy se to týká 18 městské části se
statutem ORP a na území 99 obcí (včetně městských částí hl. m. Prahy, které mají status obce). Předpokládá
se, že po ukončení testovacího provozu a zapracování připomínek, budou moci povodňové komise výše
uvedených územních celků využít částečně či plně výstupy z OŘPP a dojde ke zvýšení protipovodňové
ochrany v jejich správním území. V záplavovém území Q100 řešeného území se nachází přibližně 34 500
obyvatel.
Při zpracování OŘPP dojde k naplnění databáze Editoru dat digitálního povodňového plánu ČR tak,
jak je uvedeno v kapitole 4.5.4 Propojení s dPP Praha a databází Editoru dat digitálního povodňového
plánu ČR. Databáze bude případně doplněna i o další dílčí výstupy z projektu, nově stanovené stupně
povodňové aktivity (zřízení hlásných profilů kategorie C) a nepřímo i nově stanovená záplavová
území, které budou v rámci projektu OŘPP zpracovány. Tyto informace vhodně rozšíří databázi
Editoru dat digitálního povodňového plánu ČR.
Do systém OŘPP budou integrována data ze stávající sítě srážkoměrů a hladinoměrů. Dojde také
k zapracování nově navržených hladinoměrů a srážkoměrů (v rámci projektů dPP Praha a případně i
dPP ORP Říčany, pokud stanice splní standard ČHMÚ). Při zpracování dokumentace pro potřeby podání
žádosti o dotaci na „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“ bylo umístění
prvků lokálního výstražného systému navrženo i s ohledem na možné budoucí využití v tomto projektu.
Projekt OŘPP bude výše zmíněnými položkami rozšiřovat digitální povodňový plán hl m. Prahy a
případně i digitálních povodňových plánů vybraných okolních obcí a jak je uvedeno ve stanovisku
ČHMÚ (viz kapitola 8.9 Stanovisko ČHMÚ k budoucí spolupráci na projektu): Záměr projektu byl s ČHMÚ
již předběžně konzultován a domníváme se, že jeho finální návrh považuje za výhledově funkční a
efektivní variantu, která logicky navazuje na aktivity zajišťované ČHMÚ v celostátním měřítku na
základě zákonného ukotvení předpovědní povodňové služby. Navrhovaný systém využívá
existujících dat, informací a nástrojů ČHMÚ, případně je vhodně modifikuje a doplňuje pro účely řízení
povodní na úrovni územní působnosti Hlavního města Prahy.
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7 Seznam použitých zkratek
CD

centrální dispečink

CPP ČHMÚ

centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

CVHD

centrální vodohospodářský dispečink

DMT

digitální model terénu

DP

Dopravní podnik hlavního města Prahy

FTP

protokol pro přenos souborů v počítačové síti nezávislý na operačním systému (anglicky
File Transfer Protocol)

GPRS

služba umožňující přenos dat v mobilní síti

GŘ OPIS HZS

generální ředitelství operační a informačního střediska hasičského záchranného sboru

HMP

hlavní město Praha

HP

hlásný profil

IPR

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

ITI

Integrované územní (teritoriální) investice

IZS

integrovaný záchranný systém

KOPIS HZS

krajského operační a informačního střediska hasičského záchranného sboru

Lesy HMP

Lesy hlavního města Prahy

MP

městská policie

MZE

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

nowcasting

okamžitá předpověď (velmi krátkodobá)

ORP

obec s rozšířenou působností

OŘPP

Operativní řízení ochrany před povodněmi

OSKŠ

Operační středisko krizového štábu

PČR

policie České Republiky

PK

povodňová komise

PLA

Povodí Labe, státní podnik

PMO

Pražská metropolitní oblast

PRE

Pražská energetika, a. s.

PVK

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

PVL

Povodí Vltavy, státní podnik

PVS

Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

RPP ČHMÚ

regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

SMS

krátká textová zpráva z anglického Short message service

S-O

Srážko-odtokový

SPA

stupně povodňové aktivity

TSK

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

VD

vodní dílo

VHD

vodohospodářský dispečink
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8 Doklady
8.1 Prezenční listina - Analýza stávajícího stavu
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8.2 Prezenční listina - Návrh technického řešení
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8.3 Zaslané návrhy a připomínky k návrhu technického řešení
Magistrát hl. m. Prahy - OCP
Vstupní data:
Mapy rozlivů DVT dodá OCP MHMP. Pro Botič a Rokytku jsou zpracovány i povodňové zprávy z povodně
2013. Vše je veřejně přístupně na www.praha-priroda.cz.
Lesy hl. m. Prahy mohou ještě dodat umístění povodňových značek z povodně 2013 a umístění vodočetných
latí, které umisťovali pro některé MČ.

Rozsah řešení vodních toků:
Do řešených DVT jsou zahrnuty jak dlouhé DVT jako je Botič a Rokytka, tak krátké, jako je Vrutice, kde je
doba doběhu od pramene do ústí cca 30 min. Dále jsou zde toky, kde není žádné, nebo jen minimální
ohrožení (Libušský, Motolský).
U krátkých DVT kde jsou povodí velmi malá, považujeme navrhovaný systém jako velmi problematický a to
zejména z hlediska předpovědi.
OCP MHMP navrhuje vybrat jeden z dlouhých DVT, například Botič, kde je již instalován funkční systém
měření průtoků na většině povodí a udělat zde pilotní projekt. Bude-li systém fungovat dobře, pak ho rozšířit
na další vhodné DVT.

Úrovně hladin:
Pro většinu DVT má OCP MHMP zpracovány podrobné generely, které obsahují jednak mapy rozlivů Q5, 20,
100 a psané podélné profily Q1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 případně Q5, 20, 100.
Jednotlivé kroky úrovně hladin by měly být zpracovány pro již spočítané a vyhlášené záplavové čáry Q5, 20
,100, aby byla zajištěna plná kompatibilita s generely a tím i pravidelná aktualizace záplavových čar bez
potřeby dalších vstupů. Na DVT mohou i celkem malé úpravy koryta a nivy, které OCP MHMP běžně provádí,
znamenat velké ovlivnění rozsahu záplav (zmenšení záplavového území). Tyto nově upravené rozlivy by se
pak měly dát velice snadno zapracovat so systému. Z tohoto důvodu zcela preferujeme použití statických
map rozlivů.

Publikace výstupů:
Zvážit možnost využití i mobilní aplikace. Buďto pouze k odečtení průtoků na hladinoměrech nebo i map
možných rozlivů na základě skutečně naměřených průtoků výše na toku.
U internetového portálu počítat při povodni s přetížením a možností odpojení pro veřejnost a využití pouze
pro vnitřní potřeby povodňových orgánů. Veřejná verze by tedy měla fungovat nezávisle na interní.

Testování a ověřovací provoz:
U DVT je 6 i 12 měsíců zcela nedostatečné a mělo by se počítat s testováním po dobu několika let, minimálně
do první významnější povodňové události.

Měřené údaje:
Je velmi důležité kdo bude mít hladinoměry. Při správě např. jednotlivými MČ nebo Lesy hl. m. Prahy, kde
není zaručena plně kvalifikovaná údržba a správa dat, můžou hladinoměry ukazovat zavádějící data.
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Celkově je potřeba důkladně zvážit jestli bude systém pro DVT opravdu poskytovat relevantní data a to
zejména v souvislosti s předpovědí lokálních srážkových událostí. Systém do jisté míry může u DVT zapříčinit
u koncových uživatelů i vyvolání paniky. Uživatelé musí mít v systém důvěru, ale zároveň si musí být vědomi,
že se musí řídit a rozhodovat podle skutečné situace v povodí.

Ing. Jiří Karnecki, oddělení péče o zeleň

8.4 PVK, a.s.
Dobrý den,
posílám Vám stručné stanovisko za PVK, a.s.:

1. Souhlasíme s navrženým výběrem vodních toků pro zahrnutí do systému predikce
2. K hydrodinamickému modelování - jednoznačně preferujeme off line řešení - katalog předpočítaných
průtokových stavů – statické mapy rozlivů
3. K provozu systému - volil bych 2. variantu:
· ·

Varianta ČHMÚ + Hl. m. Praha – statické mapy

o ČHMÚ bude zajišťovat sběr radarových dat, jejich predikci a výpočet srážko-odtokového modelu. Možnost
provádění nezávislého výpočtu srážko-odtokového modelu na standardní službě ČHMÚ
o Výsledné hydrogramy průtoků s predikcí budou odesílány na server OSKŠ.
o HMP/IPR bude provozovat server, na kterém budou uloženy katalogy map rozlivů, úrovně hladin a další
a poběží na něm uživatelské prostředí.
4. K přístupovým právům - princip široké veřejnosti jen to nezbytně nutné

S pozdravem
Ing. Michal Dolejš
manažer útvaru stokové sítě
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pařížská 11, 110 00 Praha 1, IČ: 25656635
Společnost je zapsána u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 5297
Pracoviště
Na rozhraní 1, Praha 8
Tel.: +420 284 013 280 │Fax: +420 284 013 212
Mobil: +420 602 278 306 │Email: michal.dolejs@pvk.cz
www.pvk.cz
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8.5 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vážený pane inženýre,

Zasílám stručně pár bodů k materiálu Návrh variant technického řešení OŘPP. K přihlédnutí k tomu, že IPR
je pouze objednatel a uživatel bude odd. krizového managementu a MČ a obce, formuluji své připomínky
jako doporučující.

Jako optimální podporujeme variantu využití pro predikci průtoků srážko-odtokového modelu ČHMÚ s
možností případných úprav pro potřeby a prostředí hl. m. Prahy.

Pro predikci rozsahu rozlivu podporujeme variantu statických map, tj. knihovnu rozlivů. Ta by s velkou
pravděpodobností vycházela pro Vltavu a Berounku z Operačních map rozlivu, avšak v podrobnější podobě.
To si dokážu představit, že by zajišťoval IPR. Operační mapy rozlivu budou aktualizovány v prvním pololetí
příštího roku.
U drobných vodních toků bude nutné navrhnout i formát spolupráce se správci drobných vodních toků (Lesy
hl. m. Prahy, OCP MHMP, Povodí Vltavy, Povodí Labe,…) na zpracování generelů a studií záplavových
území. Predikce rozlivů půjde v ruku v ruce i se stanovováním záplavových území, resp. z počátku bude
vycházet ze stanovených.

Jako variantu pro provoz systému preferujeme kombinaci ČHMÚ a HMP/IPR. ČHMÚ sběr radarových dat,
predikce srážkových úhrnů a výpočet srážko-odtokového modelu. HMP/IPR server s katalogem map rozlivů,
úrovněmi hladin a uživatelské prostředí. V rámci studie proveditelnosti by bylo vhodné navrhnou model
spolupráce a smluvních vztahů s HMP/IPR – ČHMÚ.

Testovací provoz v podobě 12 měsíců v průběhu celého roku (všech ročních období).

Provoz uživatelského prostředí, internetová portál, využití mapových služeb a zdrojů v rámci IPR (případně
jinde na HMP) je nutno prodiskutovat a projednat s Mgr. Jiřím Čtyrokým. Po dohodě tuto schůzku můžu
domluvit. Studie proveditelnosti by měla rovněž odpovědět na otázky licencí softwaru, požadavky na
hardware a předpokládané náklady.

Nakonec mám dotaz a to, zda v rámci doplnění měřící infrastruktury se bude vycházet pouze z projektové
dokumentace k žádosti o dotaci na dPP nebo bude v rámci studie proveditelnosti OŘPP dále rozšiřováno?

S přání pěkného den
Michal Novák
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8.6 Jednání s ČHMÚ
Žádost o specifikaci technických parametrů
Kopie emailové korespondence:

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s projektem „Systém operativního řízení při povodních - studie proveditelnosti“ a již proběhlém
jednání u pana náměstka Daňhelky (5.8.), bych si Vás dovolil požádat o poskytnutí technických parametrů
potřebných pro komplexní návrh jednotlivých variant a následně o konzultaci navržených variant technického
řešení, aby tento systém mohl být plynule navázán na již provozované služby ČHMÚ.

Rádi bychom do návrhových variant zahrnuly kromě stávajícího nowcastingu i dlouhodobou předpověď, i
přes to že je zatížena vysokou mírou přesnosti. Uvažovali jsme o modelu ALADIN a MEDARD. Pro komplexní
navržení jednotlivé variant a jejich posouzení, bych si Vás dovolil požádat o zaslání některých technických
specifikací. Jedná se o:


SHP vrstvu povodí, se kterými počítá srážkoodtokový model ČHMÚ

Není zřejmé, jaký model máte na mysli, pokud jde o metodu pro přívalové povodně FFG-CZ, pak je to úroveň
5. řádu ke stažení na hydro.chmi.cz/hydro



Míra nepřesnosti měřených a predikovaných veličin
o měření hladiny a srážek

Nevím, co tím myslíte. Každopádně jde vždy o site specific a equipment specific hodnoty. Srážky mohou být
při silném větru dle studií podhodnocovány až o 25-30 procent, člunkový srážkoměr má další chyby
vyplývající z konstrukce. Tlaková čidla mají většinou přesnost 0,01 a odchylky oproti skutečnosti jsou v
jednotkách cm, ale při vysokých stavech nelze vyloučit větší....
o radar (nowcasting)

Tohle nelze jednoduše kvantifikovat, alespoň nevím, že by nějaké rozumné číslo existovalo. Ale z principu je
třeba říci, že budou nastávat případy 100 % nepřesnosti, prostě to vyplývá z metody.

o ALADIN a MEDARD (v případě, že informacemi o modelu MEDARD disponujete) – prostorová
míra nepřesnosti a míra nepřesnosti předikované intenzity srážek

Zase uvést jedno číslo by byl nesmysl, obecně malé srážky jsou spíše nadhodnocovány, velké
podhodnocovány. Jinak s Medardem ČHMÚ nechce mít nic společného, je to experiment, ne operativní model,
do suystému jej není vhodné zařazovat.



Jak často dochází k aktualizaci modelu ALADIN a MEDARD (1 za den, 1 za 6 hodin…)

ALADIN 1x za 6 h

127/131

Systém podpory operativního řízení při povodních – aktualizace
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.



V jakém časovém kroku lze z modelů ALADIN a MEDARD získat intenzitu srážek (10 min, 0,5 h, 1
h…)

ALADIN momentálně poskytuje hodinové informace, ale vlastní výpočet je hustější (v sekundách), jen se z
něj negenerují výsledky, protože bychom se zahltili balastními informacemi.

Dočetl jsem se, že plánujete uvést novou verzi modlu ALADIN, myslíte, že byla možnost využití toho modelu
v projektu OŘPP?

Operativní bude vždy pouze jedna verze, ta nejmodernější odzkoušená, z hlediska uživatele to je věc, které si
nevšimne, změny jsou ve fyzikálních schámatizacích interních procesů modelu a případně v rozlišení, ale
opakuji, výstupy mají stejný formát, takže uživatel to nepozná.

Za dny týdny bychom s Vámi rádi prodiskutovali jednotlivé navržené varianty, protože předpokládáme, že
odbornou část projektu by provozovalo ČHMÚ. Bylo možné si dohodnout konzultační jednání? Pokud by Vám
to vyhovovalo, navrhoval bych předběžně termín jednání na středu 23.9. či čtvrtek 24.9.

Já mohu snad oba dny odpoledne.

Děkuji Vám

S pozdravem

Ing. Jan Sýkora | oddělení plánování a koncepcí
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. | divize OII
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
tel.: (+420) 257 110 351 | (+420) 775 545 361
sykora@vrv.cz | www.vrv.cz

-RNDr. Jan Danhelka, Ph.D.
náměstek ředitele pro hydrologii
Director deputy - Head of Hydrology Division
Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha, CZ
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8.7 Žádost o připomínky prezentaci - Návrh variant technického řešení
Kopie emailové korespondence:

Dobrý den,

S návazností na zaslanou pozvánku na prezentaci II. etapy projektu „Systém podpory operativního řízení při
povodni – studie proveditelnosti“, si dovoluji Vám zaslat podklady k této prezentaci, kde jsou rozepsány
jednotlivé návrhové varianty technického řešení systému OŘPP.

Byli bychom rádi, aby po prezentaci proběhla věcná diskuze k navrhovaným variantám technického řešení.
Případně bychom si Vás dovolili požádat o představení návrhů či připomínek za Vaší organizaci.

Následně by po prezentaci došlo k zapracování připomínek a návrhů a výsledný dokument poslouží
objednateli studie jako podklad pro zvolení finální varianty technického řešení.

S přáním hezkého dne

S pozdravem

Ing. Jan Sýkora | oddělení plánování a koncepcí
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. | divize OII
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
tel.: (+420) 257 110 351 | (+420) 775 545 361
sykora@vrv.cz | www.vrv.cz

_____________________________________________________________________________________
Vážení,

Rád bych Vás tímto pozval na prezentaci II. etapy projektu „Systém podpory operativního řízení při povodni
– studie proveditelnosti“, kde budou představeny návrhové varianty technického řešení systému OŘPP.
Místo: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Praha 5 – zasedací místnost
Datum a čas: čtvrtek 15.10.2015, 9:30 – cca 12:00 (v případě horlivé diskuze i déle)
Stejně tak jako při minulé prezentaci, bychom pro Vám přichystali drobné občerstvení na oběd.
Podklady pro prezentaci bych Vám zaslal začátkem příštího týdne.
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8.8 Předběžný odhad nákladů a kapacit na úpravu S-O modelu ČHMÚ
Kopie emailové korespondence:

Dobrý den,
v příloze Vám posílám odhad časových kapacit a finančních nákladů ČHMÚ na úpravy rozvodnic a
srážkoodtokového modelu.

Zdraví
Petr Šercl

------------------------------------------Ing. Petr Šercl, Ph.D.
vedoucí oddělení povrchových vod
Český hydrometeorologický ústav
Praha 4-Komořany, Na Šabatce 17
tel.: +420244032330

Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o poskytování informací nabídky, poptávky nebo smlouvy, bere její
adresát na vědomí, že se nejedná ze strany ČHMÚ o návrh na uzavření smlouvy podle § 1 731 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ale o nezávaznou komunikaci, která nezakládá jakýkoliv právní nárok
plynoucí z předsmluvní odpovědnosti v návaznosti na ustanovení § 1 728 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
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8.9 Stanovisko ČHMÚ k budoucí spolupráci na projektu
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