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I.

Cíl metodiky
Cílem certifikované metodiky je poskytnout metodický návod pro zvýšení

bezpečnosti občanů a zajištění ochrany jejich majetku před následky krizových
situací (požáry, povodně, hromadná neštěstí). Je prezentováno využití nových
technologií,

poznatků

a dalších

výsledků

aplikovaného

výzkumu

v oblasti

geografických informačních systémů, identifikace osob a jejich včasného varování,
sdílení informací, aj. pro podporu eliminace následků živelných pohrom, provozních
haváriích či teroristických útoků.
Prioritou je dosažení cílů Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání
povodňových rizik, tedy omezení rizika nepříznivých dopadů povodní na lidské
zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.
V ČR je značný problém s vodním režimem krajiny, protože snížená
retenční schopnost krajiny a urbanizace území podél vodního toku má významný
vliv na vznik a průběh povodní, které se v poslední dekádě často opakují.
Hlavním cílem řešeného projektu bylo na základě tříletého výzkumu vytvořit
strukturu geodatabáze - evidenčního systému pro správu majetku a osob
ohrožených živelními pohromami, provozními haváriemi či teroristickými útoky.
Vytvořený datový sklad, který evidenční systém nabízí, je konstruován tak, aby bylo
možné napojení na systém včasného varování občanů, včetně grafického
zobrazení ohrožených nemovitostí prostřednictvím propojení na geografické
informační systémy.
Snahou je zavést do praxe novou technologii pro identifikaci a evidenci
osob a zvýšit tak bezpečnost občanů v případě hrozeb ohrožujících jejich
bezpečnost prostřednictvím včasného varování - tj. preventivní ochrany. Cílem je
definovat nástroje pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných
složek

státu,

včetně

zvýšení

osvěty

a komunikace mezi

státní

správou,

samosprávou a veřejností. Hlavním cílem však zůstává snaha eliminovat dopady
přírodních či antropogenních rizik na lidské zdraví a majetek občanů s důrazem na
nejčastější přírodní riziko, které je představováno povodňovou problematikou.
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II.

Vlastní popis metodiky
1.

Úvod

Využitím geografických informačních systémů v problematice krizového
řízení se v současnosti věnuje řada zahraničních i českých autorů (WHITE et al.,
2010, CHEN et al., 2011, HARDMEYER et al., 2011, UNUCKA et al., 2010,
RAPANT et al., 2010). V literatuře je krizové řízení definováno jako soubor aktivit
zaměřených na přípravnou, operační a nápravnou fázi vypořádání se s procesy
v krajině ohrožujícími lidské životy a hmotné statky (ANTUŠÁK, KOPECKÝ, 2003).
Krizovým řízením se tak rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů
zaměřených

na

analýzu

a vyhodnocení

bezpečnostních

rizik,

plánování,

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením
krizové situace (SOUČEK, 2002). V České republice je budován již od roku 1991
jednotný systém varování a informování. Tento systém tvoří síť poplachových sirén,
které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava
vyrozumívacích
a informací

center,

mezi

soustava

dálkového

vyrozumívacími

centry),

vyrozumění
soustava

(doprava

místního

signálu

vyrozumění

(infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob).
Dílčím cílem není zajištění ochrany pouze samotného obyvatelstva
v případě živelných pohrom a provozních havárií, ale docílit bezpečnost pro celá
města a obce, zejména ve vztahu k zajištění funkčnosti objektů při kritických
stavech a funkčnosti stěžejních infrastruktur (vodovodní řady, elektrická síť,
teplovody, atd.). Snahou je tak vytvoření a zkvalitnění podmínek pro podporu
sdílení informací v oblasti bezpečnosti, zejména v oblasti identifikace ohrožených
osob, nemovitostí i infrastruktury. Dílčím cílem je rovněž vytvoření jednotné
geoinformační platformy, která bude napojená na vzniklou databázi ohrožených
osob

a nemovitostí,

sloužící

pro

rozhodovací

činnost

bezpečnostních

a záchranných složek státu.
Provázanost systému varování a informování s hromadnými informačními
prostředky umožňuje plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí
(živelná pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.), přesto je nutné počítat
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se situacemi, kdy nebude možné tyto prostředky pro podání informace o hrozícím
nebezpečí do inkriminovaného místa doručit. Jedná se především o situace, kdy
nebude možné tyto nástroje varování a informování použít z důvodu např. výpadku
elektrické energie, poničení rozhlasového aparátu, atd. V takových případech je
nutné hledat jiné možnosti pro předání požadované informace. Navíc v případech,
kdy se nejedná o ochranu samotných osob, nýbrž je předmětem ochrany i movitý či
nemovitý majetek je nutné počítat i se skutečností, že se vlastník či uživatel
nezdržuje v místě svého bydliště. V takových případech sice není v ohrožení lidský
život ale majetek osob, který je nutné na příchod živelné pohromy či provozní
havárie zajistit, respektive přemístit či odvézt v rámci tzv. zabezpečovacích prací.
V současnosti jsou k dispozici havarijní plány, povodňové plány, aj.
materiály, které obsahují celou řadu informací, umožňují snadnější distribuci
informací, správu informací a mnoho dalších výhod, přesto nenabízí možnost
zpětné vazby např. o tom, zda byl či nebyl občan, který se vyskytl v nebezpečí,
informován či nikoliv. Navíc velký problém představuje přenos informací během
krizové situace, kdy nebyl dosud v řadě oblastí postup standardizován a nebyla
jasně definovaná zodpovědnost při zpracování a přenosu těchto dat. Problémem je
rovněž skutečnost, že velké množství dat vzniká v papírové formě, která není
vhodná pro rychlé předání, čímž vzniká prodleva v přenosu informací za krizové
situace. V současnosti je v provozu jen málo takových nástrojů, které by uplatnění
zpětné vazby poskytovaly.
Jedním takovým je systém spravovaný ve městě Beroun, který zpětnou
vazbu o informování či neinformování ohroženého občana nabízí. Jedná se
o systém

pro potřeby povodňové prevence, který je součástí digitálního

povodňového plánu (dPP) města Beroun.
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2.

Vymezení základních pojmů

automatická stanice s přenosem dat - zde je instalováno zařízení pro operativní
přenos měřených údajů do sběrného centra, kterým je předpovědní pracoviště
ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink státních podniků Povodí. V případě stanic
zapojených do lokálních výstražných systémů jsou to sběrná centra obcí nebo
jiných provozovatelů. Jsou používány různé technické systémy sběru dat, které
využívají nejčastěji mobilních telefonních sítí, případně vlastní radiovou přenosovou
síť. Přenosové systémy zpravidla nejsou mezi sebou kompatibilní a přímý přístup
ke sběru dat ze stanic mají pouze určená sběrná centra, vybavená příslušným
hardwarem a softwarem.
geografické informační systémy - jsou informační systémy, které umožňují
ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data - data o geografické poloze prvků
či jevů v území.
Hasičský záchranný sbor ČR - základním posláním Hasičského záchranného
sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat
účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy,
průmyslové havárie či teroristické útoky.
hlásná a předpovědní povodňová služba - je webová aplikace provozovaná
ČHMÚ, která obsahuje souhrn popisných i aktuálních informací ve vybraných
vodoměrných

stanicích

(hlásných

profilech),

hydrologických

předpovědí

v předpovědních profilech a dalších informací meteorologického a hydrologického
charakteru využitelných pro operativní opatření k ochraně před povodněmi (viz.
http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php). Podobnou aplikaci zaměřenou na vodní toky
a významné nádrže provozují státní podniky Povodí na Vodohospodářském
informačním portálu (http://voda.gov.cz/portal/cz)
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hlásný profil - hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke
sledování průběhu povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném
profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.
Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.
integrovaný záchranný systém - efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce
a koordinace

záchranných

a bezpečnostních

složek,

orgánů

státní

správy

a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných
a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
jednotný systém varování - slouží pro varování obyvatelstva, fyzických
a právnických osob před možným ohrožením. JSV provozuje generální ředitelství
HZS, koncové prvky varování, které splňují technické požadavky dané GŘ HZS,
mohou provozovat i jednotlivé obce a právnické osoby. Podrobnosti upravuje
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.
krizový plán - obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových
situací. Náležitosti krizového plánu upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,
k provedení § 27 a 28 krizového zákona. Zásadní význam mají krizový plán kraje
a krizový plán ORP, které zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje. Vychází
z typových plánů, kterými pro krizové situace charakteru povodní jsou-typový plán
Povodně velkého rozsahu a typový plán Narušení hrází významných vodních děl se
vznikem zvláštní povodně. Přílohovou část krizového plánu tvoří další dokumenty
nezbytné pro zvládnutí povodňové situace, což jsou povodňové plány, případně
plány pro ochranu území pod vodním dílem před zvláštní povodní.
N-letý maximální průtok (též N-letý průtok) QN - představuje průtok, který je
v uvažovaném profilu dosažen nebo překročen průměrně jednou za N-let. Je-li
např. na daném toku v určitém profilu Q100 = 230 m3.s-1 znamená to, že v průměru
jednou za sto let bude tento kulminační průtok dosažen nebo překročen. Reálně se
ale takovýto průtok může vyskytnout i vícekrát než jednou za sto let nebo dokonce
i vícekrát než jednou v daném roce.
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povodeň - je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině
mimo koryta vodních toků. Jejími následky mohou být různě velké škody na
majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech. Povodně způsobují škody
zejména domácnostem, infrastruktuře a podnikatelským subjektům, které se
nacházejí v přirozených záplavových územích.
povodňové orgány - jsou definované vodním zákonem a jsou oprávněné
k přípravě, řízení, organizaci a kontrole opatření k ochraně před povodněmi.
Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Povodňové orgány
obcí a povodňové orgány obcí s rozšířenou působností (ORP) organizují hlásnou
povodňovou službu.
povodňový plán - je dokument, jehož obsah je stanoven v § 71 vodního zákona.
Povodňovým plánem se řeší ochrana určitého územního celku, pozemku nebo
stavby (viz TNV 75 2931). Povodňové plány obsahují mimo jiné způsob zajištění
včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, zabezpečení hlásné a hlídkové
služby a směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Povodňové plány jsou tak
základním dokumentem pro organizaci a zabezpečení hlásné povodňové služby
v daném území.
povodňový informační systém - soustřeďuje data potřebná pro tvorbu
povodňových plánů obcí, ORP a krajů. Jeho účelem je zlepšení přístupu
k informacím a umožnění jejich sdílení a aktualizaci. V systému je uložen Digitální
povodňový plán ČR a také další povodňové orgány v něm mohou mít uloženy svůj
digitální povodňový plán a digitální povodňovou knihu. Garantem POVIS je
Ministerstvo životního prostředí (MŽP), administrátorem systému je Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
stupně povodňové aktivity - vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro
přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní
stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní
nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik
ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.).
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varovné a vyrozumívací systémy - způsoby varování a vyrozumění jsou velmi
různorodé, závislé na typu a rozsahu rizik, velikosti území, počtu ohrožených
obyvatel atd. Technologie využívané pro vyrozumění sahají od hlášení v městském
rozhlase, přes individuální telefonování nebo osobní kontakt podle připravených
seznamů až po automatické systémy (AVS) odesílající SMS nebo hlasové zprávy
s potvrzením doručení.
vodočetná lať - vodočetná lať (vodočet) je základním vybavením hlásného profilu.
Jde o stabilně upevněnou lať opatřenou stupnicí, na které se čte výška vodní
hladiny. Starší vodočty jsou většinou vyrobeny ze smaltovaného plechu, novější
vodočty jsou plastové. Vodočty jsou svislé, šikmé nebo kombinované.
zvláštní povodně - jsou povodně způsobené umělými vlivy, tj. situacemi, které
mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl vzdouvajících vodu.
Jde nejčastěji o poruchy malých vodních nádrží a rybníků, které vedou až
k protržení hráze a vzniku tzv. průlomové vlny. Zvláštní povodeň může nastat také
při úmyslném náhlém zvýšení odtoku v důsledku nutnosti nouzového řešení kritické
situace na vodním díle. Takové situace nastávají většinou v průběhu přirozené
povodně na vodním toku, za normální situace pouze výjimečně.
záplavová území - termín je nově zaveden ustanovením § 66 vodního zákona
(č.254/2001Sb.)a jedná se o „administrativně určená území, která mohou být při
výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je
povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
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3.

AVS

Seznam použitých zkratek

Automatické Vyrozumívací Systémy

CPP

Centrálním Předpovědním Pracovišti

ČHMÚ

Český Hydrometeorologický Ústav

DMR

Digitální Model Reliéfu

DMP

Digitální Model Povrchu

dPP

Digitální Povodňový Plán

GIS

Geografické Informační Systémy

HPPS

Hlásná a Předpovědní Povodňová Služba

HZS

Hasičský Záchranný Systém

IVNJ

Informace o Výskytu Nebezpečných Jevů

JSV

Jednotný Systém Varování

LVS

Lokální Výstražné Systémy

MV

Ministerstvo Vnitra

MŽP

Ministerstvo Životního Prostředí

MZe

Ministerstvo zemědělství

ORP

Obec s Rozšířenou Působností

PIV

Předpovědní Výstražné Informace

POVIS

Povodňový Informační Systém

PPVN

Povodňový Plán Vlastníka Nemovitosti

RPP

Regionální Předpovědní Pracoviště

SPA

Stupně Povodňové Aktivity

VHD

Vodohospodářské Dispečinky
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4.

Teoretické minimum
a)

Legislativní rámec

Vodní režim krajiny je ovlivněn technickými úpravami vodních toků,
nevhodným obhospodařováním zemědělské půdy a nárůstem zastavěných ploch,
kdy není řešena otázka výrazného zvýšení průtoku vody. Mnoho obcí převádí
dešťové vody ze zpevněných ploch kanalizací přímo do vodoteče a urychluje tím
odtok. Tyto faktory významně zhoršují retenční schopnost krajiny, která není
schopna reagovat na výkyvy počasí, například přívalové deště v letním období nebo
dlouhotrvající srážky (jak tomu bylo u povodní v roce 2009, 2010 a 2013). Povodně
jsou navíc faktorem výrazně zvyšujícím riziko svahových nestabilit vedoucích
k sesuvům půdy či skalním řícením. Nutné je soustředit se jak na preventivní
opatření, tak i na realizaci přírodě blízkých opatření a technických opatření (včetně
sanace svahových nestabilit) či jejich kombinaci v intravilánu obcí a měst i ve volné
krajině. Ve městech ležících na významných vodních tocích jsou ve velké míře
vybudovány lokální varovné systémy a řeší se lokální protipovodňová opatření.
Opatření na snížení rizika povodní budou v souladu se směrnicí
2007/60/ES zohledňovat mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik
a plány pro zvládání povodňových rizik.
Metodika je zaměřena na zlepšení znalostí obyvatel i státní správy
a samosprávy o povodňovém

ohrožení a povodňových rizicích. Poskytování

kvalitních

a jejich

a včasných

zpráv

rozšiřování

prostřednictvím

hlásného

a varovného systému ochrany před povodněmi je zásadním faktorem pro zvládnutí
kritických situací v době povodňových událostí včetně přívalových povodní.
Metodický přístup se zaměřuje na celá povodí zejména významných vodních toků,
kdy nabízí komplexní řešení pro rozšíření a zlepšení systému předpovědní a hlásné
povodňové služby a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, včetně jejich
technického vybavení, a tvorby digitálních povodňových plánů.
Důraz je kladen na prevenci a ochranu obyvatel, majetku, kulturního
dědictví a životního prostředí před účinky povodní a zajištění zlepšení rychlosti
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a kvality informací v době povodně (zejména projekty hodnocení povodňového
rizika, studie odtokových poměrů včetně návrhů efektivních protipovodňových
opatření, přípravu povodňových orgánů na provádění operativních opatření při
nebezpečí povodně a během povodní, tvorba map povodňového nebezpečí
a povodňových rizik, aktualizace podkladů pro stanovování záplavových území,
rozšíření a zkvalitnění předpovědní a výstražné služby a hlásné služby v době
povodně). Zkušenosti z povodní v roce 2006 a přívalových povodní 2009 a 2010i
povodně z června 2013 ukazují, že rychlost a kvalita informací jsou zásadní pro
zvládnutí povodňového rizika, zmírnění možnosti přímého ohrožení lidských životů
či možného snížení povodňových škod. Důležitost informovanosti vzrůstá zvláště
u přívalových povodní v případě menších toků.
Cílem Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi zejména na lidské
zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost
a infrastrukturu. Přijatá opatření na snížení rizika povodní musí být v souladu
s požadavky směrnice a zohledňovat mapy povodňového nebezpečí a mapy
povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, které budou v souladu se
Směrnicí dokončeny.
Metodický

postup

zohledňuje

implementaci

Směrnice

2007/60/ES

o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (na podkladě plánů pro zvládání
povodňových rizik) a Směrnici 2000/60/ES (realizace výstupů resp. programů
opatření 1. a 2. cyklu plánování v oblasti vod). Předpokládá se na základě
získaných výsledků následná podpora konkrétních protipovodňových opatření
(suché nádrže s řízeným režimem plnění podle manipulačního řádu, řízený rozliv do
krajiny, zkapacitnění koryt vodních toků v intravilánech, zvýšení přirozené retence
údolních niv, zpomalení odtoku v ploše povodí, využití stávajících vodních děl
pro povodňovou ochranu, adaptace území omezující škodlivé účinky působení
lokálních přívalových srážek – bleskové povodně apod.). V rámci tohoto cíle je
plánována také podpora zvyšování retenčního potenciálu v povodí, a tedy snižování
rychlosti odtoku v době povodňových situací.
V rámci těchto aktivit je doporučena podpora projektů řešící hospodaření se
srážkovými vodami v intravilánech obcí a měst. Přívalové i déle trvající srážky mají
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významný vliv na svahovou nestabilitu. Česká republika patří, vzhledem ke své
pestré geologické stavbě a hustému osídlení, mezi země s vysokým výskytem
a ohrožením svahovými nestabilitami. Současně se řadí mezi země s dlouholetou
a vyspělou tradicí dokumentace a klasifikace tohoto rizikového jevu, které jsou
nezbytné pro prevenci, jakož i pro likvidaci případných svahových nestabilit. Území
ČR bylo svahovými pohyby citelně zasaženo v souvislosti s extrémními srážkami
zejména v letech 1997 (Morava), 2002 (Čechy) a opakovaně v dalších letech, avšak
na menších územích (např. Jeseníky, České středohoří, Beskydy, Vsetínsko,
Zlínsko, Mladoboleslavsko). V rámci tohoto cíle se předpokládá i podpora této
oblasti.
Dalším souborem nestrukturálních opatření zaměřených na prevenci
a ochranu obyvatel, majetku, kulturního dědictví a životního prostředí před účinky
povodní a zajištění zlepšení rychlosti a kvality informací v době povodně je zejména
hodnocení povodňového rizika, studie odtokových poměrů včetně návrhů
efektivních protipovodňových opatření, přípravu povodňových orgánů na provádění
operativních opatření při nebezpečí povodně a během povodní, tvorba map
povodňového

nebezpečí

a povodňových

rizik,

aktualizace

podkladů

pro

stanovování záplavových území, rozšíření a zkvalitnění předpovědní a výstražné
služby a hlásné služby v době povodně.
Zkušenosti z povodní v roce 2006 a přívalových povodní 2009 a 2010
i povodně z června 2013 ukazují, že rychlost a kvalita informací jsou zásadní pro
zvládnutí povodňového rizika, zmírnění možnosti přímého ohrožení lidských životů
či možného snížení povodňových škod. Důležitost informovanosti vzrůstá zvláště
u přívalových povodní v případě menších toků.
V ČR jsou předpovědní modely o srážkách a průtocích řešeny na centrální
úrovni (ČHMÚ), manipulace na vodních dílech v rámci dílčích povodí (podniky
Povodí), ale odpovědnost za varování a evakuaci obyvatel je na místní úrovni.
Proto jsou podporovány i LVS, které indikují především přívalové lokální srážky
nebo lokální omezení průtočnosti drobných vodních tok a zároveň je umožněna
včasná výstraha ohroženým obyvatelům. LVS jsou nezastupitelné jako doplněk
centrálního předpovědního systému v otázce předpovídání přívalových srážek. LVS
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indikují přímé ohrožení v konkrétních lokalitách, protože zachycují větší podrobnost
než je možnost centrálního systému.

Seznam předpisů na úseku krizového řízení (povodňové ochrany):
1)

zákon 254/2001Sb. o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon)

2)

zákon 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy ČR

3)

zákon 129/2000 Sb. o krajích

4)

zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

5)

zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

6)

zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně

7)

nařízení vlády 262/2007Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí
ČR

8)

vyhláška 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

9)

vyhláška 471/2001Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

10) vyhláška 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů
vodních děl
11) vyhláška 236/2002Sb.o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování
záplavových území
12) vyhláška 292/2002Sb. o oblastech povodí
13) vyhláška 24/2011Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových
rizik
14) vyhláška 590/2002Sb. o technických požadavcích pro vodní díla
15) vyhláška 500/2006 Sb. o územně
analytických
podkladech,
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti

územně

16) Metodický pokyn MŽP 2011/č.9 Předpovědní a hlásná služba
17) Metodický pokyn MŽP duben 1999/č.4
za povodní

Posuzování bezpečnosti přehrad

18) Metodický pokyn MŽP červenec 2000/č.7 Stanovení zvláštních účinků za
povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
19) Metodický pokyn MŽP červenec 2001/č.7 Navrhování, výstavba a provoz
suchých nádrží
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20) Metodický pokyn Mze květen 2003/č.2 Ošetřování, údržba a ochrana
vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě,
stavebních změnách, opravách a provozu
21) Metodický pokyn Mze 721/2003-6000 k provádění technickobezpečnostního
dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie
22) Metodický pokyn MŽP říjen 1998/č. 5 Vegetace na nízkých sypaných hrázích
23) Metodický pokyn MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků
ve vodních tocích
24) Metodický pokyn Mze květen 2003/č. 2 k provádění vodoprávního dozoru
vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Mze
25) Metodický pokyn MŽP září 2005/č. 9 Metodický pokyn odboru ochrany vod
Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod
vodním dílem před zvláštní povodní
26) Dohoda o spolupráci 2001 Dohoda o spolupráci mezi ČR MV, g.ř. HZS ČR
a ČR MŽP, ČHMÚ Praha
27) Zásady 30.9.2002Zásady spolupráce oblasti hydrologie, hydrogeologie
a protipovodňové ochrany na hraničních vodách mezi Českou republikou
a Polskou republikou
28) Dohoda součást "Zásad" Dohoda Česka r. - Polská r. - informování
o hydrologické situaci 30zákon 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
29) Odborný pokyn ČHMÚ prosinec 2012 Odborné pokyny pro provádění hlásné
povodňové služby

b)

Předpovědní povodňová služba

Hlavním účelem této služby je informovat povodňové orgány a ostatní
účastníky povodňové ochrany o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku
a o dalším nebezpečném vývoji. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje
podle vodního zákona Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se
správci povodí. ČHMÚ zajišťuje hydrologické i meteorologické předpovědi a to
v Centrálním předpovědním pracovišti (CPP) v Praze a v šesti regionálních
předpovědních pracovištích (RPP).
Předpovědní povodňová služba ČHMU zahrnuje také tzv. Systém
integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro nebezpečné
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hydrologické a meteorologické děje. Vydávají se 2 druhy výstražných informací:
předpovědní výstražné informace (PIV) a informace o výskytu nebezpečných jevů
(IVNJ).
Předpovědní výstražné informace se vydávají, jestliže se očekává výskyt
některého nebezpečného jevu, nebo se takový jev vyskytl a je předpoklad jeho
dalšího trvání. PIV vydává obvykle meteorolog CPP na základě výstupu
meteorologických modelů a konzultace s meteorology příslušného RPP a vojenské
meteorologické služby.
Informace o výskytu nebezpečných jevů je vydána operativně při výskytu
hydrometeorologických jevů s extrémním stupněm nebezpečí, jako jsou trvalé
extrémní nebo přívalové srážky, vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Při
povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných limitů 3. stupně
povodňové aktivity v jednom nebo více hlásných profilech kategorie A nebo B. IVNJ
při výskytu nebezpečných meteorologických jevů může vydávat meteorolog na CPP
nebo RPP. IVNJ pro nebezpečné povodňové jevy vydává meteorolog vždy po
konzultaci s hydrologem, případně je vydá přímo hydrolog.
c)

Hlásná povodňová služba

Zabezpečuje informace pro varování obyvatelstva v místě očekávané
povodně a na vodním toku, ležícím pod touto oblastí. Nadále informuje povodňové
orgány a jiné účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace.
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány
pro správní obvody obcí s rozšířenou působností. Hlásná povodňová služba je
primárně závislá na informacích z terénu, proto pro zabezpečení hlásné povodňové
služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.
Hlídková služba provádí sledování stavu vodních toků a jiných potencionálních
zdrojů povodňového nebezpečí. Nejčastěji se jedná o sledování hlásných profilů
uvedených

v povodňovém

plánu.

Systém

hlásné

povodňové

služby

je

decentralizovaný. Každý povodňový orgán organizuje hlásnou službu ve svém
územním obvodu a podle místních podmínek tak, aby měl k dispozici informace
potřebné pro svoji činnost za povodní, a pro předávání informací ostatním
účastníkům ochrany před povodněmi. Pro předávání informací hlásné povodňové
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služby se využívá OPIS HZS a složek integrovaného záchranného systému.
Základní struktura hlásné a hlídkové služby musí být připravena předem
a zakotvena v povodňových plánech na úrovni obcí a ORP (MŽP, 2011).
d)

Hlásné profily

Hlásný profil je místem na vodním toku sloužícím ke sledování průběhu
povodně. K vodním stavům jsou v profilu vázány směrodatné limity pro vyhlašování
stupňů povodňové aktivity. Hlásné profily jsou vybaveny evidenčním listem
hlásného profilu. Jedná se o dokument, ve kterém jsou uvedeny základní údaje
o profilu, jeho vybavení, umístění, směrodatné limity stupňů povodňové aktivity
a další údaje. Hlásné profily se dělí na:
i.

základní hlásné profily – kategorie A

Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro organizaci protipovodňové
ochrany na národní, nebo regionální úrovni. Profily se nachází na významných
vodních

tocích,

přehradních

nádržích

a hraničních

vodních

tocích.

Jejich

provozovatelem je ČHMÚ. Zřizovatelem je ČHMÚ společně se správci povodí.
Profily kategorie A jsou opatřeny mimo jiné i zařízením pro automatický přenos dat
do sběrného centra, nebo automatickým zasíláním SMS zpráv na určeného
pracovníka povodňové služby obce, v jejímž obvodu se profil nachází.
ii.

doplňkové hlásné profily – kategorie B

Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro organizaci protipovodňové
ochrany na krajské úrovni. Zřizovatelem je krajský úřad. Výběr těchto profilů provádí
krajské úřady dle doporučení ČHMÚ, nebo správců povodí. Hlásné profily kategorie
B doplňují profily kategorie A tak, aby došlo k rovnoměrnému pokrytí říční sítě
významných vodních toků. Tyto profily nemusí být opatřeny automatickou stanicí
pro přenos dat, v takovém případě musí místní povodňový orgán zajistit manuální
odečítání vodních stavů.
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iii.

pomocné hlásné profily – kategorie C

Jedná se o účelové profily, které jsou využívány pouze na místní úrovni
a nejsou centrálně evidovány. Zřizovateli jsou vlastníci ohrožených nemovitostí,
nebo obce. Výběr a zřízení profilu C realizuje obec, nebo vlastník ohrožené
nemovitosti dle svých potřeb a na své náklady. Minimálním vybavením tohoto
profilu je vodočetná lať, nebo alespoň 3 značky označující polohu hladiny pro 1., 2.
a 3. stupeň povodňové aktivity.

Již

sama

e)

Matematické modely

složitost

hydrologického

cyklu

předurčují

šíři

nabídky

matematických modelů. Matematické modelování je založeno na podobnosti mezi
reálným a abstraktním systémem, kdy k popisu zkoumaného jevu a abstraktního
systému jsou použity obyčejné či parciální diferenciální rovnice nebo jejich
soustavy. V případě modelování proudění vody se obvykle jedná o systém řídících
rovnic tvořený rovnicí kontinuity a pohybovými rovnicemi. Tyto složité rovnice jsou
kromě jednoduchých případů řešitelné pouze metodami numerické matematiky.
Matematické modely se vyznačují schopností simulovat řadu povodňových
situací ve skutečnosti dosud nepozorovaných a možnost zkoumání řady variant
protipovodňových opatření a optimalizace výsledného návrhu před vlastní realizací.
Modely

usnadňují

pochopení

vztahů

mezi

příčinami

a následky

v oblasti

hydrometeorologických veličin, odkrývají závislosti v jejich pozorováních a objasňují
vazby mezi měřenými srážkami a jednotlivými fázemi odtoku. Matematické modely
se staly standardním prostředkem k ověřování funkčnosti stávajících nebo
budoucích předpovědí, ověřování navržených protipovodňových opatření aj. Modely
slouží jako nástroje, které jsou navrhovány pro specifické účely.
Charakteristickým rysem modelů současné generace je jejich návaznost na
klimatické podmínky, resp. meteorologické veličiny, které představují nejčastější
vstupy pro simulace odtoku, a na hydraulické koncepce, jež tvoří základ schémat
pro výpočty pohybu vody v povodí a říčních koryt.
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Klasifikace modelů
Matematické modely proudění vody lze členit podle různých kritérií
a hledisek.
Rozdělení podle principu matematického modelu
V oblasti matematického modelování uznává hydrologie tyto hlavní principy
modelů: stochastické a deterministické, případně ještě smíšené.
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Obr. 1: Schématické znázornění rozdělení podle principu matematického modelu
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Stochastické modely
Stochastické modely v hydrologii představují skupinu modelů, které se dají
charakterizovat absencí vazebnosti mezi příčinou a následkem hydrologického jevu
v rámci charakterizovaného systému. Tyto modely se mohou dále ještě dělit na dva
typy modelů.

a)

Pravděpodobnostní modely

Pravděpodobnostní

modely

(Stochastic

Probabilistic

models)

lze

charakterizovat tím, že jsou reprezentovány hydrologickými funkcemi s daným
pravděpodobnostním rozdělením tak jako např. průtoky Q (kulminační průtoky,
minimální průtoky), vodní stavy h a retenční objemy V. Tyto funkce jsou obvykle
charakterizovány základními statistickými charakteristikami, jako je aritmetický
průměr, směrodatná odchylka, součinitel variace a šikmosti aj.

b)

Modely pro generování časových řad

Modely pro generování časových řad (Stochastic Time series generation)
se používají pro extrapolaci časových řad hydrologických parametrů při zachování
základních statistických charakteristik. Extrapolací (predikcí, předpovědí) se rozumí
odhad členů posloupnosti mimo interval pozorovaných hodnot. Nejdůležitější je
spolehlivost odhadu, která vyjadřuje míru shody mezi budoucí a skutečnou
hodnotou a její prognózou. Extrapolace se metodicky opírají především o teorii
časových řad a jejich matematické modely.

Deterministické modely
Deterministické modely mají za úkol popisovat pomocí matematických vztahů
fyzikální systém. Jsou popsány vztahem závislých proměnných (výstupní veličiny)
a nezávislých proměnných (vstupní veličiny):

y = f ( x, a ) ,
kde a jsou koeficienty nebo parametry popisující chování systému.
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Přesnost popisu fyzikálního systému modelem se může zvyšovat
s ohledem na kvalitu vstupních dat, protože se stoupající přesností popisu stoupají
i nároky na
vstupní data. Podle kvantity a kvality pozorovaných proměnných a odvozených
parametrů se ustálilo základní rozdělení deterministických modelů do dvou skupin.

a)

Hydrologické modely


Kybernetické modely

Kybernetické modely (Deterministic Black Box – DB modely) využívají
metody systémové analýzy z oboru kybernetiky. Nezajímají se o strukturu
modelovaného systému a zabývají se pouze transformačním účinkem. Základem
kybernetických modelů je tedy transformační funkce systému, jejíž parametry se
stanovují na základě pozorovaných dat (vstupní data/výstupní data).


Konceptuální modely

Konceptuální modely (Deterministic Conceptual - Gray Box – DC modely)
odráží základní zákonitosti ve zjednodušené formě s určitou mírou empirických
vztahů, které nahrazují složité vazby komplexního popisu chování hydrologického
systému. Konceptuální modely popisují matematicky hlavní hydrologické procesy.

b)

Hydrodynamické modely

Hydrodynamické modely (Deterministic Hydrodynamic Laws – White Box –
DL modely) fyzikálně popisují realitu nejvěrněji. Respektují principy zachování
hmoty, hybnosti a energie. Jsou to modely s geometricky rozdělenými parametry,
které popisují řešené procesy pomocí diferenciálních rovnic. Struktura systému je
u hydrodynamických modelů vložena přímo do základních rovnic. Modely mohou
popisovat vybrané dílčí hydrologické procesy (komponentní modely) nebo všechny
hydrologické procesy v povodí (komplexní modely).


Komponentní modely



Komplexní modely
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Smíšené modely
Mezi

stochastickými

a deterministickými

modely

dochází

k jistému

překrývání a dostáváme tím modely smíšené. Tyto modely pak obsahují submodely
stochastické i deterministické povahy a sestavují se pro zdokonalení výstupů
deterministického modelu.

Rozdělení podle Světové meteorologické organizace (WMO)
V obecné formě představuje dle směrnice (WMO, 1994) matematický model
určitého procesu kvantitativní vztah mezi vstupními a výstupními stavovými
veličinami. Modely jsou děleny do následujících kategorií.


Systémové přístupy



Koncepční modely



Hydrodynamické modely



Stochastické modely

Modely koncepční a hydrodynamické jsou založeny na deterministických
principech

a předpokládají

opakovatelnost

hydrologického

jevu.

Modely

stochastické vychází naopak z neopakovatelnosti hydrologického jevu.

Rozdělení podle Singha (1995)
V tomto případě jsou matematické modely děleny z hlediska přístupu
k řešení proudění vody s volnou hladinou podle volby výchozí soustavy řídících
rovnic a metody použité k jejich numerickému řešení.

Matematická formulace procesu
Z hlediska matematické formulace procesu zahrnuje model 5 složek –
geometrie systému, vstupní a výstupní veličiny, řídící rovnice procesu, počáteční
a okrajové podmínky. V tomto kritériu jsou modely rozlišovány do dvou skupin
(PATERA et al., 2002).
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Modely soustředěných parametrů (lumped, 0D)
Modely soustředěných parametrů využívají zjednodušeného přístupu ke
geografické

schematizaci

povodí

a předpokládají

prostorovou

informaci

soustředěnou do jediného bodu. V převážné většině jsou proto vyjádřeny
obyčejnými diferenciálními rovnicemi v rozměru 0D, doplněnými o empirické
algebraické vztahy.

Modely distribuované (1D, 2D nebo 3D)
Modely distribuované eliminují zjednodušující předpoklad soustředění
informace o hydrologických charakteristikách povodí do jediného bodu a zavádějí
prostorovou závislost do modelovaných procesů v rozměru 1D, 2D, zřídka 3D.
Je založen na řešení parciálních diferenciálních rovnic.

Kontext časové a prostorové oblasti
V tomto pohledu jsou modely uvažovány ve vztahu k časovému kroku nebo
k rozsahu modelované oblasti. Časový krok sběru hydrometeorologických informací
může ovšem být odlišný od výpočtového kroku, tyto veličiny jsou odvozovány ze
dvou různých zdrojů. V tomto kontextu rozlišujeme:


kontinuální



s krátkým výpočtovým krokem (řádu 1 min. až 1 hod.)



s dlouhým výpočtovým krokem (denní, dekádní, měsíční nebo roční)
Volbu časového kroku určuje několik činitelů jako například frekvence

přenosu dat, stabilita numerických schémat a v neposlední řadě i sledovaný cíl
uplatnění modelu.
V prostorovém měřítku rozlišujeme obvykle metody modelování malých (do
2

100 km ), středních (100 až 1000 km2) a velkých povodí (nad 1 000 km2). Toto
vymezení je velmi neurčité a při volbě typu modelu pro určitou zájmovou oblast je
dávána přednost individuálnímu úsudku.
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Numerické metody řešení pomocí řídících rovnic
Jednorozměrné modely proudění vody jsou nejčastěji založeny na
aplikaci metody sítí, nazýváme též metoda konečných diferencí. U vícerozměrných
modelů
jsou v současnosti nejčastěji používané různé metody pro řešení parciálních
diferenciálních rovnic při matematickém modelování proudění vody. Jedná se
o metodu sítí, metodu konečných objemů (MKO) nebo metodu konečných prvků
(MKP).

Rozdělení podle prostorové schematizace
Použitá prostorová schematizace ovlivňuje volbu vhodného matematického
modelu a předpokládanou využitelnost výsledků modelování.

Jednorozměrné modely – 1D
1D matematické modely doznaly dosud nejširšího uplatnění při řešení jak
ustáleného, tak neustáleného proudění v otevřených korytech a v systémech
otevřených koryt. Pro jednorozměrné modely k řešení proudění vody v otevřených
korytech jsou výchozí matematickou formulací rovnice – Saint - Venantovy rovnice.
Lze je psát např. ve tvaru (Cunge – Holly – Verset, 1980):

∂Q ∂A
+
=0
∂x ∂t
∂Q ∂ (UQ )
∂h
+
+ gA( − S 0 ) + gAS f = 0
∂t
∂x
∂x
kde Q je průtok [m3.s-1], A průtočná plocha příčného řezu [m2], U=Q/A je střední průřezová
rychlost [m.s-1], h je hloubka vody [m], S0 je sklon dna [-], Sf je skon čáry energie [-] a g je
gravitační zrychlení [m.s-2].
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Sklon čáry energie Sf reprezentuje celkové hydraulické odpory, které kromě
tření na dně zahrnují i vlivy turbulence proudění, nerovnoměrnosti rychlostního pole
v příčném řezu, prostorové efekty proudění apod. Zatímco u vícerozměrných
(především třírozměrných) modelů jsou uvedené jevy alespoň přibližně postiženy
přímo v řídících rovnicích. U modelů jednorozměrných se jejich modelování
v důsledku značné schematizace řešeného problému redukuje na vyjádření
celkových hydraulických odporů pomocí aplikace různých empirických vztahů
a parametrů k vyjádření Chézyho rychlostního součinitele.
Saint – Venantovy rovnice, které bývají někdy označovány jako „rovnice
mělké vody“ (shallow water equations = SHE) jsou odvozeny z Navier –
Stokesových rovnic popisujících nestlačitelné vazké tekutiny v případě, kdy hloubka
je menší než horizontální délka. Proto lze Saint – Venantovy rovnice uvádět
i v tomto tvaru:

∂h ∂
+ (hv ) = 0
∂t ∂x

−

∂h
∂ 2 v ∂v
∂v
+ν 2 = v +
,
∂t
∂x
∂x
∂x

kde h je výška vodního sloupce, v je rychlost proudění kapaliny ve směru osy x
(a má stejnou velikost v celém vodním sloupci) a ν je kinematická viskozita.

a)

1D modely – ustálené nerovnoměrné proudění

Proudění je chápáno jako jednorozměrné podél toku, pro příčné složky
proudění je zaváděno zjednodušené řešení (aktivní, pasivní zóny v povodňovém
režimu, možnost podélného ohrázování, možnost zavedení různých odporů
proudění v hlavním korytě v inundacích). Tyto modely vychází většinou ze zákona
zachování mechanické energie. Proudění vody je ustálené nezávislé na čase.
Ztráty jsou vyjádřeny na základě drsností koryta (HAVLÍK et al., 2001).
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Výpočetní schéma obvykle vychází z tradiční metody „po úsecích“, měly by
umožnit výpočet různého charakteru toků (nížinné toky, bystřiny).

Zdroj: Valenta 2005

Modelovaná oblast je přitom schematizována soustavou příčných profilů,
přičemž se předpokládá, že proudění se děje ve směru spojnic mezi jednotlivými
profily a lze ho zjednodušeně popsat v každém profilu pomocí polohy hladiny
a střední průřezové rychlosti ve směru osy koryta.
Z tohoto poznání vyplývá,

že

každý příčný profil je ve výpočtu

reprezentován jako jeden výpočetní bod. Tento způsob zjednodušení umožňuje 1D
modelem popsat velmi rozsáhlá území s relativně malým počtem výpočetních bodů.
Počet výpočetních bodů vstupujících do řešení pohybových rovnic má přímý vliv na
délky výpočtu.
Obr. 2: Schematizace
1D modely, díky
koryta
numericky
a inundacestabilním
pomocí příčných
algoritmům
profilů řešení
v 1D modelu
pohybových
rovnic a navíc umožňují použití relativně delšího časového kroku výpočtu. A proto je
řešení i velmi rozsáhlých oblastí realistické a v praxi běžně používané (PATERA et
al., 2002).

b)

1D modely – neustálené nerovnoměrné proudění
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V porovnání s předchozím typem modelů ustáleného proudění, zahrnují tyto
modely časovou závislost vstupních i výstupních veličin. Model by měl splňovat
všechny požadavky kladené jako na modely ustáleného stavu. Model je založen na
numerickém řešení řídících rovnic. Vychází ze dvou řídících rovnic, zpravidla
z rovnice hybnosti a rovnice spojitosti. Řešení komplikují nespojitosti hydraulických
charakteristik, například vodní skok, objekty na toku, náhlé změny v korytě
a v průběhu časových řad (průlomové vlny). Výpočet probíhá ve zvolených
časových krocích a pro každý se počítají v každém místě různé průtoky a různé
hladiny vody. Lze tak sledovat rychlost pohybu kulminace povodně, transformaci
průtoku ve sledovaném území atd. (HAVLÍK et al., 2001).
V operativní hydrologii

jsou předpovědní hydraulické modely velmi

perspektivní, především proto, že mohou poskytnout řešení hladin, průtoků
a rychlostí podél toku prakticky neomezeně. Tato výhoda se projeví při výpočtu
proudění v oblastech ovlivněných zpětným vzdutím nádrží nebo soutoků řek.

Dvourozměrné modely – 2D
Proudění je chápáno jako dvourozměrné, charakterizované prostorovým
průběhem hladiny a prostorovým rozložením průměrných svislicových rychlostí se
složkami ve směrech souřadnicových os. Tyto modely vycházejí většinou ze
soustavy svisle integrovaných Reynoldsových rovnic pro prostorové turbulentní
proudění a mohou být koncipovány pro řešení ustáleného či neustáleného proudění
vody. Soustava rovnic bývá někdy označována jako „shallow water equations“
(rovnice mělké vody). Rovnice jsou vhodné pro případy, kdy půdorysné rozměry
oblasti, v níž voda proudí, výrazně přesahují hloubku. Rovnice má tvar (Kuipers –
Vreudenhil, 1973):

∂u i
∂u
∂
1 ∂
+ u j i = −g
(h + z b ) +
(hTij ) + S i ;
∂t
∂x j
∂xi
ρh ∂x j
i, j = 1,2
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∂h ∂ (hu i )
+
=0
∂t
∂xi
Tenzor efektivních napětí τij je [Pa] je popsán Stokesovým vztahem:

 ∂u

∂u j 

2

∂u

 − µ k δ ij
τ ij = µ  i +

 ∂x j ∂xi  3 ∂xk
Jedná se o dvě pohybové rovnice ve směrech x1 a x2 a rovnici kontinuity.
V rovnicích značí ui vektor průměrné svislicové rychlosti, t čas [s], g gravitační
zrychlení [m.s-2], h hloubku vody [m], zb je svislá souřadnice polohy dna [m], ρ je
hustota vody [kg.m-3], µ je dynamická viskozita [Pa.s], δij je symbol pro
Kroneckerovo delta. V rovnicích se kromě hloubky h vyskytují jako další hledané
neznámé složky průměrných svislicových rychlostí u1 a u2 [m.s-1].
Po výšce průměrované složky tenzoru efektivních napětí Tij zahrnují napětí
vznikající vlivem viskozity, turbulentní Reynoldsova napětí a napětí vlivem
nerovnoměrnosti rychlostních profilů ve svislici. Člen Si [m.s-2] v pohybových
rovnicích zahrnuje obecně působení vnějších sil a napětí, jakými jsou např. tečné
napětí na dně th [Pa], tečné napětí na hladině vlivem větru tw [Pa] a Coriolisovo
zrychlení fc [m.s-2]. Vzhledem k formulaci tenzoru efektivních napětí obsahujícího
Reynoldsova turbulentní napětí není systém rovnic uzavřený a musí být doplněn
vhodným modelem turbulence.
Výpočetní schéma vychází z numerického řešení soustavy řídících rovnic.
Je založeno na metodě sítí (konečných diferenciací), metodě konečných objemů či
metodě konečných prvků. Metoda sítí používá pravidelnou pravoúhlou výpočetní
síť, pro popis složité geometrie modelované oblasti je vhodnější druhá či třetí
metoda, umožňující aplikaci nepravidelné křivočaré či nestrukturované výpočetní
sítě.
2D modely používají digitální reprezentaci modelovaného území komplexní
třírozměrný popis oblasti ve formě podrobného digitálního modelu terénu.
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Dvourozměrné modely nejsou zatíženy

zjednodušením

aplikovaného v 1D

modelech. Poskytují proto komplexnější a podrobnější výsledky.

Zdroj: Valenta 2005
Obr. 3: Schematizace koryta a inundačního území se zástavbou ve 2D modelu

Základním výstupem těchto modelů jsou jak podélné tak i příčné složky
rychlostí v korytě i v inundačním území spolu s prostorovým tvarem hladiny. Modely
jsou vhodné zejména pro komplikované případy proudění, u kterých není
schematizace pomocí 1D modelu oprávněná či přípustná (tvarově složitá území,
urbanizované oblasti, posuzování vlivů různých objektů na proudění vody apod.)
Aplikované modely umožňují posoudit účinky povodní v zasaženém území,
zejména účinky způsobené silovými účinky vody. Lze rovněž odhadnout dopady
povodňových průtoků ve formě ekonomicky vyjádřitelných škod. 2D modely jsou
používány především

pro lokální studie proudění v místech se složitými

hydraulickými podmínkami, kde je zapotřebí detailní plošná znalost rozložení
rychlostí, hloubek a průtoků. Klasickým případem tohoto typu studií jsou lokality
v blízkém okolí mostů, soutoků, proudění ve složitém inundačním území, proudění
v intravilánu obcí a další (HAVLÍK et al., 2001).
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Třírozměrné modely – 3D
3D matematické modely jsou v současné době spíše ve fázi vývoje. Existují
především v lokálních aplikacích pro řešení speciálních případů detailních studií
proudění většinou v těsné blízkosti hydraulických objektů (jezy, mosty, propustky,
savky, přepady, oddělovače, plavební komory a jiné). Tato kategorie modelů je
v současné době také zastoupena jen malým počtem komerčních produktů a jejich
aplikace jsou zatím ve vodohospodářské praxi spíše ojedinělé (PATERA et al.,
2002).

Kritéria pro výběr modelu
Posouzení vhodnosti modelu pro simulaci příslušného procesu v příslušné
lokalitě

nespočívá

jen

na charakteristikách

matematických

formulací

a na

sledovaných parametrech spolehlivosti, citlivosti, příp. věrohodnosti modelu
vyjádřených prostřednictvím statistických kritérií. Je třeba přihlédnout k řadě dalších
okolností, kterými jsou například:


dostupnost podkladů a datových zdrojů, potřebných pro sestavení
a kalibraci modelu,



naplnění požadavků uživatelů na specifické funkce modelu a na jeho



možnost

výstupy,
náhradního

odvození

parametrů,

kterými

jsou

např.

geomorfologické charakteristiky povodí, bonita půd a způsob využití
pozemků a rovněž další; náhradní odvození parametrů se často používá
u srážko-odtokových modelů při chybějících pozorováních,


reference o uplatnění modelu v obdobných situacích, ve stejných
klimatických oblastech nebo říčních systémech,



složitost ovládání modelu, uživatelské prostředí, vazby na databáze a na
výstupy do technologií GIS, u předpovědních modelů vazba na radarová
data,
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možnost případné úpravy modelu pro specifické podmínky a předpoklady



komerční dostupnost modelu a podmínky související s jeho úspěšnou

dalšího rozvoje modelu
instalací a provozem (obchodní cena softwarového produktu, náklady
na další technologické podmínky jeho provozu, dodávka dokumentace,
možnost školení),


možnost personálního zabezpečení jeho odborné obsluhy.
V matematických modelech se obecně vyskytuje mnoho parametrů, které

jsou zatíženy určitou mírou nejistoty. Některé se ponechávají v modelech tak, jak
byly naměřeny, jiné mohou být později upravovány kalibrací.
Při sestavovací fázi matematického modelu pro vybranou lokalitu spočívá
výběr ve dvou zásadních rozhodnutích:


Na volbě kategorie modelu v závislosti na účelu, charakteristikách
povodí, dostupných informací.



Na kalibraci parametrů modelu.

Je samozřejmé, že úspěšnost modelu v reálných podmínkách více či méně
zkušeného uživatele závisí na dalších faktorech, které s vývojem modelu přímo
nesouvisí.

Jedná

se

především

o kalibraci

parametrů

modelu.

V případě

deterministických modelů rozlišujeme dva typy parametrů:


Parametry fyzicko-geografické, které představují fyzikálně stanovitelné
veličiny povodí, říční sítě nebo vodohospodářské soustavy jako například
plocha povodí, podíl nepropustných oblastí povodí, tvar koryta, jeho
směrové poměry atp.



Parametry hydrologického procesu nejsou přímo měřitelné a jsou
předmětem

kalibrace, jako například výšky podpovrchových zón

v koncepčních hydrologických modelech, hodnoty koncepční drsnosti
v přirozených korytech.
Použitý hydrodynamický model
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Pro hydrodynamické modelování byl použit software MIKE 21C (vyvinutý
Dánským Hydraulickým Institutem, Hørsholm) verze 2014, service pack 3.
Model MIKE 21C (DHI) je založen na řešení Saint-Venantových
diferenciálních rovnic (rovnice kontinuity a rovnice zachování hybnosti) metodou
konečných diferencí v jednotlivých bodech půdorysné výpočetní sítě. Tento model
pracuje v neekvidistantní křivočaré síti; tzn., že jeho výpočetní síť lze, na rozdíl od
pravoúhlých (obdélníkových) sítí, přizpůsobit tvaru území a tak omezit počet bodů
a tím i velikost výpočetní matice. Neekvidistantní síť dále umožňuje zahuštění
výpočetních bodů (tj. zmenšení velikosti výpočetních „buněk“) v oblastech, kde je
třeba podrobněji modelovat reliéf terénu (např. objekty na toku), resp. v oblastech,
kde požadujeme velmi detailní znalost výsledků. Obdobně umožňuje tento přístup
popsat rozsáhlá inundační území s jednodušším prouděním úměrně řidší výpočetní
sítí (sítí s větší velikostí výpočetních „buněk“).
Výstupem modelu MIKE 21C jsou primárně tyto charakteristiky proudění:
-

hodnoty úrovní hladiny vody,
vektory rychlostí (tj. směr a velikost vektorů rychlostí, které je možno
vyjádřit pomocí velikosti podélné a příčné složky vektorů rychlosti),

ve všech výpočetních bodech zájmové oblasti a pro všechny počítané
časové kroky. 2D model tak dává reálnou představu o zakřivené ploše hladiny
v celém zájmovém území, i o rozdělení rychlostí a průtoků v celé oblasti.
Charakteristiky proudění ovlivňuje především reliéf terénu (tvar koryta,
inundačního území, sklonové poměry) a odpory proudění (drsnost a tvarové odpory
– zúžení resp. rozšíření průtočného profilu, oblouky, obtékání překážek, proudění
přes objekty, apod.). Velkou pozornost je proto třeba věnovat přípravě souboru
s geometrickými daty pro 2D model, neboť tento soubor v sobě obsahuje jak vlastní
reliéf terénu, tak i veškerá data pro výpočet tvarových odporů.
Hlavními topologickými daty pro tvorbu 2D matematického modelu je
digitální model terénu zájmového území. Nad digitálním modelem terénu je
sestavena neekvidistantní křivočará výpočetní síť pro modelovanou oblast.
Výpočetní síť je svým křivočarým tvarem a proměnnou velikostí prostorového kroku
(X a Y) přizpůsobena tvaru zájmového území a důležitosti jednotlivých částí
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simulované oblasti. Půdorysná síť je protnuta s digitálním modelem terénu a je
vytvořen soubor popisující tvar terénu, tzv. batymetrický soubor (bathymetrie).
V tomto souboru je nutné zkontrolovat prolnutí břehových hran toků, liniových
staveb, hrázek apod. Dále je nutné provést doplnění o schematizaci jezů, mostů
a budov v záplavovém území. Budovy jsou řešeny jako nepřelitelné překážky,
tj. v bathymetrickém souboru jsou zadány nepřelitelnou výškou (taková výška, které
není při žádném počítaném průtoku v celé výpočetní síti dosaženo).
Jako hlavní hydrologická data jsou pro matematické modely ve většině
případů používány údaje o N-letých průtocích ve vybraných profilech, údaje o Nletých vodních stavech a průtocích za historických povodní v profilech LGS
(limnigrafických stanic).
Kalibrace a verifikace 2D modelů se realizuje převážně změnami relativních
drsností, vyjádřenými Manningovým koeficientem drsnosti. Mike 21C pracuje
s Manningovým

koeficientem

M,

jenž

používaného koeficientu n (1/M).
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Obr. 4: Vygenerovaný rastr hloubek - soutok Berounka a Litavka

Obr. 5:Vygenerovaný rastr hloubek - soutok Berounka a Litavka (detail)

5.

Volba scénářů povodňové simulace (volba výpočetního
kroku)

Poslední

dvě

dekády

byly

v Evropě

bohaté

na

velké

množství

katastrofických povodní způsobených různými meteorologickými a hydrologickými
příčinami. Povodně z dlouhodobých srážek stejně jako přívalové povodně se
vyskytovaly častěji než v předchozích obdobích. Od roku 1998 způsobily povodně
v Evropě ztráty více než 700 lidských životů, před povodněmi bylo evakuováno více
než 1,5 milionu obyvatel a celkové škody dosáhly částky více než 25 bilionu €. To
vše bylo důvodem pro vznik dokumentů zabývajících se ochranou před povodněmi
na evropské úrovni.
Směrnice týkající se koordinace povodňového mapování a povodňové
ochrany byla navržena Evropskou komisí v lednu 2006 a přijata 6. 11. 2007. Jejím
cílem je omezit rizika povodňového ohrožení lidského zdraví, životního prostředí,
kulturního dědictví a ekonomické aktivity.
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Směrnice ukládá členským zemím postupovat při její implementaci ve třech
hlavních etapách:



vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem –
do konce roku 2011,



sestavení

map

povodňového

ohrožení

a map

povodňových rizik – do konce roku 2013,


sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik – do
konce roku 2015.

Směrnice definuje pouze základní požadavky na tři výše uvedené kroky.
Členské státy si sami musí vytvořit pro implementaci směrnice vhodné metodické
postupy

vyplývající

z jejich

geografických,

hydrologických

a demografických

podmínek.

a)

Varianta - pouze hlavní tok
V průběhu výzkumu bylo snahou detailní vyjádření povodňového nebezpečí

na základě stanovení charakteristik průběhu povodně:


hranice rozlivů,



hloubky vody v záplavovém území,



rychlosti proudění vody v záplavovém území.

Potřebné stanovení charakteristik průběhu povodně bylo řešeno na nově
sestaveném matematickém 2D modelu v zájmové oblasti (Lety u Dobřichovic).
Záplavová území (hranice rozlivů, hloubky vody v záplavovém území,
rychlosti proudění vody v záplavovém území) stanovená podle vyhlášky 236/2002
Sb. jsou jedním z nejvýznamnějších limitů využití území v inundacích vodních toků,
kde mají přímý vliv na oblast územního plánování, výstavbu nových objektů
a možnosti rekonstrukce objektů stávajících a zároveň poskytují stěžejní podklad
pro krizové manažery během povodňové události. Z výše uvedených skutečností
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vyplývá jednoznačná nutnost dosažení nejvyšší možné kvality veškerých podkladů
a postupů, které jsou pro stanovení záplavových území použity.
V současné praxi vymezování záplavových území se často objevují zásadní
nedostatky, které v mnoha případech vedou k nejednoznačnosti interpretace
vymezení záplavových území se všemi negativními důsledky, které se promítají do
souvisejících oblastí (územní plánování a výstavba, povodňová riziková analýza
a především krizový management).
Hlavním cílem této metodiky je sjednocení postupů používaných v praxi při
procesech vymezování záplavových území tak, aby vymezení záplavových území
a jeho interpretace v nejvyšší možné míře odpovídaly skutečnosti a zároveň nad
rámec vyhlášky 236/2002 Sb. poskytovaly relevantní podklady pro krizový
management.
Při přípravě hydrodynamického modelu hlavního toku byla pozornost
primárně věnována volbě výpočetního kroku pro vytvoření mapového skladu, který
na základě získaných výsledků, bude propojený na prognózní hlásné profily.
Připravené mapy pro řešené území budou sloužit jako podklad pro krizový
management obce, kdy modelované scénáře povodňové události propojením na
předpovědní hlásné profily budou sloužit jako přednastavené filtry pro samotné
vyrozumívání, respektive informování ohrožených osob před povodňovou událostí.
Takto připravené mapové sady budou využívány pro samotné vyrozumění, kdy
budou sloužit jako podklad určující počty ohrožených nemovitostí/osob za konkrétní
povodňové události. Mapový soubor bude využíván jak v digitální podobě při vlastní
krizové události, tak v analogové podobě jako příloha povodňového plánu.

Pilotní území Lety u Dobřichovic
Délka zpracovávaného úseku vodního toku Berounka v obci Lety
u Dobřichovic je cca od 16 ř. km do 19 ř. km. Pro potřeby prezentace dílčích
výsledků byly modelovány povodňové průtoky na vodním toku Berounka
(katastrální území Lety u Dobřichovic) v intervalu od 500 m3.s-1do 1460 m3.s-1ve
zvoleném výpočetním kroku 60 m3.s-1a průtok 1500 m3.s-1jako konečný. Zvolený
kalibrační průtok z povodně v červnu 2013 byl naměřen na limnigrafické stanici

- 38 -

Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na
automatické vyrozumívací systémy

v Berouně

a jeho

hodnota

činila

m3.s-1–

990

modelované

scénáře

jsou

prezentovány - viz graf č. 1.

Graf č. 1: Modelované povodňové průtoky
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krok výpočtu
Obec Lety se rozprostírá na katastrálním území Lety u Dobřichovic (324
ha), na okrese Praha – západ, asi 7 km jihozápadně od města Černošice, které je
i příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec Lety spadá pod Středočeský kraj.
Na území obce Lety je trvale hlášeno 1351 obyvatel 1378 obyvatel (stav k 31. 12.
2014) V obci je vybudována technická infrastruktura: rozvodná síť elektrické
energie, vodovod, kanalizace. Obec je rovněž plynofikována. Obec se rozprostírá
v nadmořských výškách od cca 202 m n. m. do 313 m n. m. a to především na
levobřežní straně řeky Berounky, která je nejvýznamnějším vodním tokem na
katastrálním území Lety u Dobřichovic. Z dalších vodních toků, které se v řešeném
katastrálním území nacházejí, je významný vodní tok Kejná, představující
pravostranný přítok řeky Berounky.
Z hlediska zastoupení jednotlivých druhů pozemků převládá orná půda nad
trvalými travními porosty. Orná půda se navíc nachází na dlouhých nepřerušených
svazích severně nad obcí Lety, kde hrozí při srážkových událostech s větším
úhrnem zaplavení navazující zástavby na okraji intravilánu obce Lety.
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Obr. 6: Pilotní území Lety u Dobřichovic
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Obr. 7: Scénář Q – 800 m3.s-1 (Lety u Dobřichovic)

Obr. 8: Scénář Q – 800 m3.s-1 (Lety u Dobřichovic)

b)

Varianta - soutoková oblast
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Problematika řešení problému sestává ze tří základních částí:
1. topologické řešení problému,
2. hydrologické řešení problému,
3. tvorba map.

Topologické řešení problému
Prvním krokem v řešení topologie problému bylo zjištění všech možných
variant, které mohou při řešení soutokových oblastí nastat. Schéma nalezených
variant je na následujícím obrázk
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Obr. 9: Schéma možných variant řešení soutokových oblastí
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Vysvětlivky:
1D – hydrodynamický model ve schematizaci 1D
2D – hydrodynamický model ve schematizaci 2D
OP – okrajová podmínka modelu

Z obrázku vyplývají tři základní schémata, ke kterým může při řešení
soutokové oblasti dojít:
1. Recipient = okrajová podmínky modelu
Tento případ nastává, když je řešen pouze přítok a na hlavním toku není
sestavován hydrodynamický model a ani se na něm neprovádí povodňové
mapování. Předpokladem je, že jsou známy výšky hladin v recipientu pro
požadované N-leté průtoky. Hydrodynamický model na přítoku se potom sestaví
samostatně bez vlivu recipientu a mapy povodňového ohrožení a povodňových rizik
se zpracovávají bez vlivu recipientu.
2. Recipient = model (oddělený výpočet)
Jedná se o případ, kdy hydrodynamický model na recipientu byl sestaven
a vypočten již v minulosti a jeho sestavení není předmětem činností spojených
s modelováním

a mapováním

na

předmětném

přítoku.

Výsledky

dříve

zpracovaného modelu pak slouží jako okrajová podmínka pro model na recipientu.
Napojení map je nutné v tomto případě buď řešit se zpracovatelem modelu
recipientu, nebo zvolit formát výstupů tak, aby byl kompatibilní s formátem modelu
recipientu a bylo možno oba modely bez problémů spojit.
3. Recipient = model (společný výpočet)
Toto je hlavní případ, kterým se zabývá tato studie. Jedná se o situaci, kdy
se zároveň zpracovává jak model na přítoku, tak i model na recipientu včetně
sestavování map povodňového ohrožení a povodňových rizik. Modely mohou
a nemusí být schematizovány stejným přístupem (1D, 2D), mohou a nemusí být
sestavovány ve stejném modelovacím prostředí a může a nemusí je zpracovávat
jeden zpracovatel.
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Nejjednodušší situace nastává, když modely na obou tocích zpracovává
jeden zpracovatel v jednom výpočetním prostředí a má na výpočet vytvořen jeden
spouštěcí modul, který zahrnuje celou modelovanou oblast soutoku. V tomto
případě je výpočet poměrně jednoduchý a problém je pouze ve správném nastavení
okrajových podmínek.
Komplikovanější situace nastane v případě, kdy každý z toků je řešen jinou
schematizací a jiným zpracovatelem. Vzhledem k tomu, že korektní napojení dvou
odlišných přístupů k řešení přímo v místě soutoku je velmi komplikované, ne-li
nemožné, navrhujeme řešit takovýto případ pomocí vhodně zvoleného místa
předání na přítoku nad místem soutoku. Toto místo by mělo být vhodné pro předání
okrajových podmínek z modelu recipientu do modelu přítoku. Tuto myšlenku lze
jednoduše vyjádřit následujícím schématem.

Obr. 10: Schéma napojení modelů v oblasti soutoku

Hydrologické řešení problému soutokové oblasti
Správné nastavení hydrologických okrajových podmínek bylo předmětem
druhé části studie. Základním předpokladem řešení je dosažení takového stavu, při
kterém je každý bod řešeného území v soutokové oblasti zasažen právě návrhovým
průtokem QN a ne průtokem vyšším. Toho nelze reálně dosáhnout použitím pouze
jednoho výpočetního scénáře. Použijeme-li totiž jako vstupní okrajové podmínky na
obou tocích průtoky QN na úseku pod soutokem zákonitě dostaneme průtok větší
než příslušné QN. Východiskem je použití dvou výpočetních scénářů a kombinace
jejich výsledků. První scénář (A) se vytvoří tak, aby na úseku přítoku nad soutokem
tekl příslušný návrhový průtok QN. Aby se dosáhlo pod soutokem také správného
příslušejícího návrhového průtoku, musí se průtok na úseku recipientu nad
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soutokem spočítat jako doplněk k návrhovému průtoku pod soutokem. Ve druhém
scénáři (B) je situace opačná. Schéma výpočtu pro návrhové průtoky Q100 je zřejmé
z následujícího obrázku.

Obr. 11: Hydrologické schéma řešení

Soutoky vodních toků jsou tedy počítány pomocí dvou hydrologických
scénářů. Navržená metodika zajišťuje, že všechny části vodních toků tvořící soutok
jsou zatíženy návrhovým průtokem. Z obou scénářů jsou sestaveny společné mapy,
které tvoří vždy vyšší hodnoty pro jednotlivé body rastru hloubek a rychlostí.

Testování na pilotních územích
Navržená metodika pro řešení soutokových oblastí byla testována na
pilotním území. Jako pilotní byl vybrán soutok dvou velikostí rozdílných vodních
toků, který tvořil soutok Berounky a Litavky v Berouně. Zde byla testována
kombinace dvou 1D modelů a kombinace 1D a 2D modelů.
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Pilotní území Beroun
Modelované scénáře byly připraveny tak, že v detailním výpočetním kroku
povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním
toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj.
v záplavovém území. Účelem specializovaných map s odborným obsahem je
identifikace ohrožených nemovitostí/osob a jejich možné varování a informování
hromadnými informačními prostředky, které umožnují plošné informování osob
o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (v daném případě povodňové události při
konkrétním průtoku). Hlavním motivem přípravy daného datového skladu je jeho
možné napojení na automatické vyrozumívací systémy města Beroun.
Pro získání relevantních výsledků bylo použito 2D hydraulického modelu,
který je založen na řešení Saint - Venantových diferenciálních rovnic (rovnice
kontinuity

a rovnice

zachování

hybnosti)

metodou

konečných

diferencí

v jednotlivých bodech půdorysné výpočetní sítě. Pracuje v neekvidistantní křivočaré
síti, což znamená, že sít není pravoúhlá, ale dokáže se přizpůsobit tvaru území
(ČEJP et DUCHAN, 2008).
Nejvýznamnějším vodním tokem řešeného území je řeka Berounka, která je
jedna z nejvýznamnějších řek v rámci celé České republiky. Odvádí vodu
z Plzeňského a částečně Středočeského kraje a jako levobřežní přítok se vlévá do
Vltavy. Je dlouhá 139,1 km. Povodí má rozlohu 8855,1 km², z čehož se 35,96 km²
(29,23 km² Mže a 6,73 km² Úhlava) nachází na území Bavorska. Prameny zdrojnic
se nacházejí v pohořích Český les a Šumava. Nejvyšších průtoků dosahuje řeka na
jaře.
Druhým vodním tokem, který se nachází na řešeném území, je vodní tok
Litavka, který představuje pravostranný přítok Berounky.
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Obr. 12: Pilotní území Beroun

Scénáře pro stanovení záplavového území dle metodiky MŽP
1 Q1Lit
2

Q2Lit

3

Q5Lit

4

Q10Lit

5

Q20Lit

6

Q50Lit

7

Q100Lit

8

Q500Lit
Qdop

QN

Berounka

Litavka

Berounka pod
soutokem

1
2
5
10
20
50
100
500

262
386
582
753
943
1220
1460
2080

28.5
55.2
100
142
190
263
327
505

270
403
615
799
1000
1310
1560
2245
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Scénář B

Scénář A

•
•
•

Hladiny A
Hloubky A
RychlostiScénář A

•
•
•

Výstupy

•
•
•

Max. hladin A + B
Max. hloubek A + B
Max. rychlostí A + B
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Scénáře pro krizové řízení - vybrané varianty - vztaženo k N-letosti na
Litavce při souběhu s Q2 na Berounce
3 -1

3 -1

QLit [m s ]

3 -1

Q Ber [m s ]

Qsout [m s ]

17

142

Q10

386

Q2

528

18

190

Q20

386

Q2

576

19

263

Q50

386

Q2

649

20

327

Q100

386

Q2

713

21

505

Q500

386

Q2

891

Scénáře pro krizové řízení - vybrané varianty - vztaženo k N-letosti na
Litavce při souběhu s Q5 na Berounce
3 -1

3 -1

QLit [m s ]

3 -1

Qsout [m s ]

Q Ber [m s ]

22

142

Q10

582

Q5

724

23

190

Q20

582

Q5

772

24

263

Q50

582

Q5

845

25

327

Q100

582

Q5

909

26

505

Q500

582

Q5

1087
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Scénáře pro krizové řízení - vybrané varianty - vztaženo k N-letosti na
Litavce při souběhu s Q 20 na Berounce
3 -1

3 -1

Q Lit [m s ]

3 -1

QBer [m s ]

Q sout [m s ]

27

142

Q 10

943

Q20

1085

28

190

Q 20

943

Q20

1133

29

263

Q 50

943

Q20

1206

30

327

Q100

943

Q20

1270

31

505

Q500

943

Q20

1448

Scénáře pro krizové řízení - vybrané varianty - vztaženo k N-letosti na
Litavce při souběhu s Q 50 na Berounce
3 -1

3 -1

Q Lit [m s ]

3 -1

QBer [m s ]

Q sout [m s ]

32

327

Q100

1220

Q50

1547

33

505

Q500

1220

Q50

1725

Scénáře pro krizové řízení - vybrané varianty - vztaženo k N-letosti na
Litavce při souběhu s Q 100 na Berounce
3 -1

3 -1

Q Lit [m s ]

3 -1

QBer [m s ]

Q sout [m s ]

34

327

Q100

1460

Q100

1787

35

505

Q500

1460

Q100

1965

Pro optimalizaci krizového řízení z pohledu povodňové ohroženosti na
soutokové oblasti Berounky a Litavky bylo za spolupráce řešitelů projektu,
pracovníků Městského úřadu v Berouně, Povodí Vltavy, státní podnik, Českého
hydrometeorologického ústavu a dalších zúčastněných institucí vybráno stěžejních
35 scénářů, které byly vstupem do hydrodynamických modelů.
Provedený výběr byl proveden tak, aby byl v souladu s požadavky metodiky
MŽP na řešení soutokových oblastí vodních toků a zároveň definoval hlavní
scénáře z pohledu praxe během povodňové události.
Definované scénáře byly vztaženy k N – letosti na Litavce při souběhu
vybraných N – letých průtoků na Berounce, čímž byl definován modelový průtok pro
soutokovou oblast.
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Obr. 13: Scénář Q2 – 273 m3.s-1 (Beroun)

Obr. 14: Scénář Q500 – 2 253 m3.s-1 (Beroun)
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Aplikace modelu
Posuzovaná území jsou od sebe dosti vzdálena – pro simulace
charakteristik proudění byly proto použity dva samostatné modely.
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Obr. 15: Přehledná mapa řešeného území
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Model Beroun_soutok
Soutok Berounky a Litavky byl řešen tzv. „vystřídaným schématem“, tzn.že
nejprve byl zátěžový průtok QN zadán do Berounky a na vstupním profilu (okraji
výpočetní sítě) Litavky byl zadán rozdílový průtok, aby byl pod soutokem dosažen
stanovený průtok QN; následoval opačný výpočet, kdy byl zadán QN na Litavce
a úsekem Berounky nad soutokem protékal doplňkový průtok.
Horními okrajovými podmínkami (průtokovými) byly QN (resp. „doplňkový
průtok“) ve vstupním profilu Hýskov (ř.km. 38,200) a obdobně zadávaný průtok na
okrajové podmínce Litavky (ř.km 7,000). Dolní okrajovou podmínkou byla vždy
hladina pod soutokem s Loděnicí (ř.km 30,800) převzatá z výsledků studie.
Model BerounkaN
Horní okrajovou podmínkou byly QN zadávané ve vstupním profilu pod
soutokem s Loděnicí (ř.km. 30,800). Dolní okrajovou podmínkou byla vždy hladina
nad jezem v Černošicích, převzatá pro odpovídající QN z výsledků studie pro níže
položený úsek (ID úseku 10100011_1, PV-4-1).
Topologická data
Topologická data jsou primárním zdrojem pro sestavení základního řídícího
souboru 2D hydrodynamického modelu, tzv. „Batymetrie“. Topologické data
charakterizují reliéf řešeného území a jsou využívána k sestavení digitálního
modelu terénu a vytvoření vhodné schematizace zájmového území. K sestavení
obou hydrodynamických modelu v rámci studie byly využity následující podklady:
Topologické podklady:
-

DMR 5G (ČZÚK, a.s., 2011 - 2012)

-

ORTOFOTO v digitální podobě (geoportál CENIA)

-

ZABAGED v digitální podobě (Povodí Vltavy, s.p.)
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Další podklady:
-

Říční kilometráž (digitální, Povodí Vltavy, s.p.)

-

Osa toku (digitální, Povodí Vltavy, s.p.)

-

Kalibrační a verifikační podklady – zaměření povodňových značek z povodně
8/2002 a 6/2013 (Povodí Vltavy, s.p., 2002)

-

Fotodokumentace a odborné poznatky z terénního šetření (DHI, a. s. 2012)

-

Zaměření TPE objektů (Povodí Vltavy, s.p.)

-

Situace PPO města Beroun (Povodí Vltavy, s.p.)

-

Studie „Povodňový model Beroun“ (DHI, 2006 [2])

Vytvoření DMT
DMT je prostorová plocha, která více nebo méně zdařile (podle kvality
dostupných dat) kopíruje skutečný (zaměřený) nebo projektovaný terén. Vzniká na
základě zadaných 3D bodů. Pro vytvoření modelu byl použit Digitální model reliéfu
ČR 5. generace (DMR 5G), který představuje zobrazení zemského povrchu
v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti
(TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H s úplnou střední chybou výšky 0,14 m.
V oblastech kde nebyl DMR 5G dostupný, byl použit DMR 4G (rastrový). Dno toků
bylo vymodelováno ze zaměření koryt firmou GEODIS s.r.o. (březen 2013). Objekty
byly do vzniklého DMT vloženy pomocí digitalizace zaměření TPE. Výsledný
digitální model terénu zájmového území byl sestaven s využitím softwaru
ATLAS DMT. Takto vzniklý model pak byl převeden na georeferencovaný *.tif
s velikostí pixelu 5 x 5 m. Zhotovitelem této části bylo DHI a.s. (2013). Všechny
souřadnice DMT jsou v polohopisném systému S_JTSK a výškovém sytému Balt po
vyrovnání (B.p.v.).

Mapové podklady
Mapové podklady byly získány ze základní báze geografických dat
ZABAGED®, digitálního geografického modelu území České republiky na úrovni
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podrobnosti Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM 10). ZABAGED® je součástí
informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné
správy.

Je

vedena

v podobě

bezešvé

databáze

pro

celé

území

ČR

v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem.
Polohopisná část ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D)prostorové
informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích
a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci
a povrchu, terénním reliéfu.
1.

model Beroun_soutok – schematizující úsek toku Berounky v ř.km
38,200 -30,800 a Litavky v ř.km 7,000 – 0,000; na obr. 11 úseky PV-4-3
a PV-14-1

2.

model BerounkaN – schematizující úsek Berounky od ř.km 30,800 (pod
soutokem s Loděnicí) až po nadjezí jezu v Černošicích (ř.km 8,000);
na obr. 11 úsek PV-4-2
Nad ortofoto-mapami příslušných území byla nejprve v programovém

prostředku MIKE 21C Grid Generatoru (v. 2011) zkonstruována polohopisná
křivočará (vnitřně ortogonální) výpočetní síť v takové šíři a rozsahu, aby plně
pokryla

záplavové

území

výše

specifikovaných

modelů

Beroun_soutok

a BerounkaN pro všechny simulované průtoky QN.
Z dostupných podkladů (viz Topologická data) byl sestaven digitální model
terénu zájmové oblasti v modelu Atlas DMT. Promítnutím vytvořených výpočetních
sítí na DMT byly získány geometrické (batymetrické) modely terénu ve výpočetní
síti modelu MIKE 21C – viz tab. 1.
Tab. 1: Velikosti výpočetních sítí - po úsecích
Úsek

výpočetní síť (bodů)

batymetrický model (bodů)

Černošice – Loděnice
(BerounkaN)

2552 x 210

2551 x 209

Loděnice – Hýskov
(Beroun_soutok)

1089 x 1186

1088 x 1185
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Hustota sítě (vzdálenost mezi výpočetními body) je proměnlivá - v rozsahu
cca 5 - 20 m v podélném směru (směru rovnoběžném s osou toku) a cca 1-10 m
v příčném směru. Ve městech a v úsecích, kde se nacházejí objekty na toku
(mosty, jezy) je výpočetní síť hustší, ve volných říčních tratích a v širokém
záplavovém území je výpočetní síť řidší. Pro potřeby výpočtu je míra schematizace
zájmového území dostatečně jemná pro podrobný popis prostorových jevů proudění
v oblasti. Pilíře mostů a rovněž jezové pilíře a přelivné hrany jezů jsou
v geometrickém modelu reprezentovány zvýšeným terénem v místě jejich polohy.
Domy a bloky domů byly modelovány pomocí podstatně vyvýšeného terénu
(nepřelitelné překážky);

ploty

a jiné překážky podobného charakteru byly

simulovány pruhy zvýšené drsnosti.
Nad digitálním modelem terénu byla postavena neekvidistantní křivočará
výpočetní síť pro modelovanou oblast. Výpočetní síť byla svým křivočarým tvarem
a proměnnou velikostí prostorového kroku (X a Y) přizpůsobena tvaru zájmového
území a důležitosti jednotlivých částí simulované oblasti. V oblasti koryta, břehů
a v okolí objektů je výpočetní síť zahuštěna až na prostorový krok 1 m, v oblastech
zástavby (městská sídla) až na 3 m, v rozlehlých inundačních oblastech byl
ponechán maximální prostorový krok do 8 m. Půdorysná síť se protnula s digitálním
modelem terénu a vytvořil se soubor popisující tvar terénu, tzv. batymetrický
soubor. V tomto souboru byly zkontrolovány břehové hrany toků, liniové stavby,
hrázky apod. a bylo provedeno doplnění o schematizaci jezů, mostů a budov
v záplavovém území.
Hydraulické drsnosti a kalibrace modelu
Hydraulické drsnosti různých oblastí inundačního území byly plošně
rozděleny na základě klasifikace území v digitálním geografickém modelu
ZABAGED® a dle způsobu využití území jim byly přiřazeny prvotní hodnoty
součinitelů drsnosti.
Hydraulická drsnost a místní zvýšené odpory proudění jsou pro model
MIKE 21C zadávány pro každý bod výpočetní sítě. Základní „mapa drsností“ tedy
byla vytvořena zpracováním podrobných ortofotomap a informací ZABAGED®
(každý bod získal drsnost „propíchnutím“ výpočetní sítě s databází klasifikující
území) v modelové oblasti. Tyto hodnoty byly postupně upravovány/měněny dle
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výsledků kalibračních výpočtů, stejně tak jako součinitelé drsnosti jednotlivých
úseků říčního koryta; výsledně použité hodnoty Manningova součinitele drsnosti „n“
ukazuje následující tab. 2.

Tab. 2: Hodnoty Manningových součinitelů drsnosti, použité v HD modelech
Popis povrchu

n

říční koryto

0,024 ÷ 0,048

hladké plochy, ulice, volná prostranství

0,030 ÷ 0,038

nízká, sekaná tráva

0,035 ÷ 0,055

vyšší, nesekaná tráva, pole

0,045 ÷ 0,070

řídký lesní porost

0,060 ÷ 0,090

hustý lesní porost

0,075 ÷ 0,160

keře

0,085 ÷ 0,180

technické stavby

0,070 ÷ 0,120

Kalibrace modelu
Kalibrace modelu byla provedena pomocí série kalibračních výpočtů, při
kterých byly upravovány hodnoty součinitelů drsnosti v celé ploše modelu tak, aby
při shodných průtocích bylo dosaženo uspokojivé shody mezi vypočtenými
a zaměřenými průběhy hladin, resp. povodňovými značkami hladin.
V zájmových oblastech existuje několik ucelených souborů dat, které jsou
vhodné ke kalibraci matematického modelu. Jedná se o vyhodnocená data
z povodní v srpnu 2002, březnu a květnu 2006 a červnu 2013. Pro poslední největší
povodně 8/2002 a 6/2013 jsou k dispozici i věrohodně rekonstruované hydrogramy
v měrném profilu LGS Beroun a dále soubory povodňových značek (předáno
Povodím Vltavy s.p.).
Model Beroun_soutok byl původně kalibrován (v rámci řešení studií [2]
a [1]) na kulminační průtok povodně ze srpna 2002, tj. na Q = 2000 m3/s na horní
okrajové podmínce z Berounky + 170 m3/s jako přítok z Litavky a 8 m3/s jako přítok
z Loděnice. Již pro studii [1] bylo získáno nové zaměření říčního dna i inundačního
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území a pro aktuální studii byly do modelu vloženy nejnovější úpravy břehů a PPO
na území města Beroun. Z tohoto důvodu byla provedena rekalibrace modelu
a následně

verifikace

modelu

na zaměřené

povodňové

značky

z povodně

z června 2013.
Model BerounkaN byl rovněž kalibrován (v rámci řešení studie [1]) na
kulminační průtok povodně ze srpna 2002 a následně verifikován na zaměřené
povodňové značky z povodně z června 2013.
Zkalibrované a verifikované modely byly použity k simulaci charakteristik
proudění při povodňových stavech pro dvě pilotní oblasti na řece Berounce:
Beroun – soutok Berounky s Litavkou – pro určené kombinace průtoků
v rozsahu Q1 až Q100. Z vypočtených charakteristik proudění pro oba scénáře (pro
shodné průtoky pod soutokem) byly superpozicí vyhodnocovány maximální úrovně
hladin, hloubek a velikostí vektorů rychlostí pro daný QN.
Lety u Dobřichovic – simulována časová řada potupně se zvyšujících ustálených
průtoků v Berounce od 500 m3/s do 1500 m3/s s přírůstkem průtoku 60 m3/s.
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Foto 1: Protipovodňové opatření Beroun

Foto 2: Povodeň 2013 Lety u Dobřichovic
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6.

Propojení výsledků z matematických modelů na hlásné profily
kategorie A

Vytvořený mapový sklad, který je připraven na základě získaných výsledků
z hydrodynamických modelů, je propojený na prognózní hlásné profily kategorie „A“.
Připravené mapy pro město Beroun/Lety u Dobřichovic slouží jako podklad pro
krizový management města / obce, kdy modelované scénáře povodňové události
propojením na předpovědní hlásné profily budou sloužit jako přednastavené filtry
pro samotné vyrozumívání, respektive informování ohrožených osob před
povodňovou událostí. Takto připravené mapové sady budou využívány pro samotné
vyrozumění,

kdy

budou

sloužit

jako

podklad

určující

pocty

ohrožených

nemovitostí/osob za konkrétní povodňové události. Mapový soubor bude využíván
jak v digitální podobě (www aplikace 2015) při vlastní krizové události, tak
v analogové podobě jako příloha povodňového plánu.
Hlásných profilů kategorie A je nyní 210 a rovnoměrně pokrývají významné
vodní

toky.

Vodoměrné

stanice

v nich

umístěné

jsou

automatizované

a provozované ČHMÚ nebo podnikem Povodí. Počet hlásných profilů kategorie B je
téměř stejný jako u profilů A, avšak mírně kolísá, protože zhruba třetina je
provozována jinými subjekty (většinou obcemi).
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Obr. 16: Vodoměrné stanice ČR s vyhodnocením průtoků
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Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se
správci povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí
a místně příslušnými krajskými úřady. Mezi hlásné profily kategorie A jsou
začleněny také profily přehradních nádrží ovlivňujících povodňový režim
a profily na hraničních vodních tocích vyplývající z mezinárodních závazků ČR.
Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo
správců povodí. Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie A je:
•

stabilizovaný vodoměrný profil,

•

vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem,

•

automatický přenos dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště
ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink správce povodí),

•

automatické zasílání SMS zprávy při překročení nastaveného limitu na
určeného pracovníka povodňové služby obce, v jejímž územním obvodu
se profil nachází,

•

měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ.

Obr. 17: Modelovaná předpověď průtoku na profilu Berounka – Beroun
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Prognózní předpoklad průběhu průtoku – povodňové vlny na hlásném
profilu má významný vliv pro následné krizové řízení za povodňové situace, kdy
jsou ohroženy životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí.
Operativní opatření, které je v metodice uváděno, poskytuje relevantní
podklady pro koordinaci a řízení povodňových orgánů před nástupem povodně,
během povodně a po povodni. Metodika pro přípravu datového skladu záplavových
území (rastru hloubek / rastru rychlostí) propojením na prognózní hlásné profily
poskytuje efektní a především efektivní nástroj pro eliminaci dopadů povodňové
události.
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Obr. 18: Evidenční list hlásného profilu č. 205 Berounka – Beroun
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Evidenční listy hlásných profilů (zatím v provedení podle metodického pokynu MŽP
z roku 2005 jsou zveřejněny v digitální formě na webových stránkách HPPS ČHMÚ.
Tištěné evidenční listy, vydané při revizi systému po povodni 1997, již nejsou
aktualizovány a neměly by být používány. Evidenční listy jsou zpracovány pro
hlásné profily kategorie A a B a jsou číslovány podle hydrologického pořadí.
V současné době (11/2012) je jich celkem 418, z toho z 285 profilů jsou aktuální
údaje na webu HPPS ČHMÚ a další stanice jsou na webových stránkách s.p.
Povodí. Hlásné profily kategorie C, které jsou po dohodě s provozovateli
i s aktuálními údaji postupně přidávány do webové prezentace HPPS, mají
evidenční listy zpravidla vyplněné jen zčásti.
V evidenčních listech mají být uvedena telefonní čísla pro předávání
hlášení od obce, v jejímž obvodu se hlásný profil nachází, na ORP a další určené
obce podle povodňového plánu, případně provozovateli automatické stanice. Tuto
část evidenčního listu se nikdy nedařilo udržet v aktuálním stavu a nyní obvykle
není vyplněna. Cílovým záměrem je umístit evidenční listy hlásných profilů na
POVIS a provázat je s digitálními povodňovými plány.
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Obr. 19- 23: Scénáře pro průtoky Q = 500 m3.s-1, Q = 860 m3.s-1,
Q = 990 m3.s-1, Q = 1 100 m3.s-1, Q = 1 220 m3.s-
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7.

Databáze vlastníků ohrožených nemovitostí

V rámci řešení projektu byl vyvíjen geodatabázový systém pro správu dat
využitelných při řešení krizových situací, tj. v případě živelních pohrom a provozních
havárií. Vzniklá informační platforma slouží jako adekvátní nástroj pro podporu
koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové
manažery. Samotná geodatabáze je vyvinuta na bázi GIS s plnou kompatibilitou
i do oblastí CAD. Je konstruována jako otevřený informační systém skládající se
z pevné datové základny a přídavných datových modulů, které budou zastřešovat
jednotlivé oblasti potenciálních rizik (povodně, požáry, sesuvy, provozní havárie,
lavinové nebezpečí).
Zavedením geodatabáze do praxe dojde k výraznému zrychlení, zkvalitnění
a zefektivnění

rozhodovacích

procesu

v rámci

činnosti

bezpečnostních

a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace
ohrožených osob, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž
k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení, dojde
tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné a aktualizované datové základny
dojde k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění
odpovídající bezpečnosti občanu i jeho majetku.
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Obr. 24: Úvodní dialogové okno softwaru pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik
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Sběrný formulář pro přípravu PPVN/krizového plánu

Obr. 25: Strana 1 sběrného formuláře - část pro vyrozumívání
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Obr. 26: Strana 2 sběrného formuláře - část pro zabezpečení a evakuaci
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Sběrný formulář je připraven ve dvou variantách. V prvním případě je určen
pro nemovitosti, které se nacházejí v záplavovém území, kdy je formulář
koncipován jako podklad pro Povodňový plán vlastníka nemovitosti. Ve druhém
případě se jedná o obdobný formulář, který je však určen pro nemovitosti
mimo záplavové území a slouží jako podklad pro vydání krizového plánu vlastníka
nemovitosti.
Postup při vyplňování vlastního formuláře:
Formulář má dvě části. Na straně 1 je uvedena část pro vyrozumívání, na
straně 2 je řešena část pro zabezpečení a evakuaci. Pro účel odstranění
případných nejasností při transformaci do databáze je nutné, aby bylo uvedeno, kdo
podklady vypracoval (vyplnil).
Strana 1 - část pro vyrozumívání
Vlastník nebo uživatel ohrožené nemovitosti - zpracovatel podkladů – jedním
z hlavních účelů krizových/povodňových plánů je zmírnění škod a ochrana životů
a majetku občanů. Je proto podstatné, aby podklady zpracovaly hlavně ty osoby,
jejichž životy a movitý i nemovitý (nehnutelný) majetek mohou být ohroženy. Pokud
má vlastník ve své nemovitosti např. jednoho nebo více nájemců, jejichž majetek
může být povodní ohrožen – může vyplnit podklady buď jen vlastník s tím, že se
dohodne s nájemcem na tom, jak ho bude o možném ohrožení informovat, případně
jak ho zahrne do struktury kontaktních osob nebo po dohodě může vyplnit podklady
zvlášť vlastník a zvlášť každý nájemník – uživatel. Formulář lze využít i pro
ohrožené nemovitosti právnických osob. V tomto případě zpracovatel uvede název
firmy do kolonky příjmení – název firmy a u druhu nemovitosti zvolí objekty
právnických osob. Je nutné připomenout,

že za ohroženou

nemovitost

je

považovaný každý byt v bytovém domě, i ten který je ve vyšším patře,
neboť samotný byt ve vyšším patře nemusí být ohrožen – má ale např. společný
vchod, který může být zaplaven, součástí bytu bývá sklep, ohroženo je auto na
parkovišti, bude přerušená dodávka elektrického proudu v celém domě, apod.
Adresa vlastníka nebo uživatele ohrožené nemovitosti - pokud se nezdržujete
na oficiální adrese trvalého pobytu - uvádějte skutečnou adresu, na které se
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zdržujete - prostě tam, kde vás v případě nutnosti může povodňová komise
zastihnout. Jelikož adresa může být i mimo město, kde se nemovitost nachází –
uvádějte prosím adresu, včetně názvu obce a PSČ.
Adresa ohrožené nemovitosti - pro správnou transformaci údajů uvádějte číslo
popisné (obvykle bílé číslo na červeném podkladě), nikoliv orientační (obvykle bílé
číslo na modrém podkladě). U chat nezapomeňte změnit typ čísla na evidenční! Je
to důležité pro správnou identifikaci v mapě.
Druh číslování - s ohledem na možné dvě řady číslování v katastru je vyplnění
daného políčka bezpodmínečně nutné k jednoznačné identifikaci objektu pro
mapovou část.
Parcelní číslo, podlomení parcelního čísla – je potřebné k jednoznačné
identifikaci objektu pro mapovou část.
Katastrální území - uveďte katastrální území, ve kterém se nemovitost nachází.
Druh nemovitosti nebo objektu - pokud máte v celém ohroženém území více
nemovitostí, které se nachází na různých místech – pak odevzdejte podklady za
každou nemovitost zvlášť. Pokud je v jednom místě na pozemku více nemovitostí,
uveďte pouze jeden druh nemovitosti (většinou rodinný dům nebo byt).
Například: u rodinného domu je garáž a na přilehlé zahradě zahradní domek –
vyberete ze seznamu rodinný dům (předpoklad největších škod). Zbylé nemovitosti
je dále možné popsat v kolonce pro uvedení popisu nemovitosti.
Číslo bytu (popř. označení) - tento údaj prosím bezpodmínečně vyplňte! Jedná
se o jeden z identifikátorů! Zvláště u větších bytových domů se může stát, že
v domě bydlí více osob stejného jména a protože mají i stejnou adresu, lze je
rozlišit pouze pomocí čísla bytu!
Zde uveďte popis Vaší nemovitosti případně jakékoliv další doplňující
informace - ta se může týkat jakékoliv obecného problému, na který narazíte a ve
formuláři na něj „nenajdete“ vhodné místo k zapsání. (příklad: jedná se o zahradní
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domek, který byl původně součástí stavení parcely 5512, nyní na samostatně
oddělené parcele. V domku nikdo trvale nebydlí).
Strana 1 - část pro vyrozumívání – tabulka dole – kontaktní osoby
Pro přípravu následného propojení na automatický vyrozumívací systém (dále jen
AVS) je předpokládáno kontaktování nejprve na telefonický kontakt (dále jen
kontakt) hlavní osoby, který je vámi označen číslicí 1. Pokud se AVS dovolá,
vyhodnotí danou nemovitost jako vyrozuměnou. Jestliže se AVS nedovolá,
pokračuje ve volání na kontakt hlavní osoby, který je vámi označen číslicí 2 (pokud
je uveden). Nezapomeňte toto pořadí (ve sloupci *) vyplnit! Pokud se AVS
nedovolá ani na jeden z kontaktů hlavní osoby přechází AVS na obvolání vámi
uvedené 1. další osoby, podle vámi určeného pořadí telefonních kontaktů, které
jsou u ní uvedeny. Pokud je uvedeno telefonní číslo hlavní osoby na pevnou linku,
doporučujeme to samé číslo neuvádět u dalších kontaktních osob, které ve stejné
domácnosti bydlí. Pokud se na toto číslo systém nedovolal jako na hlavní - tak se
nedovolá ani jako na 1. další! To prodlužuje zbytečně celkovou dobu vyrozumívání
(volte raději mobil). Takto AVS postupuje i u dalších kontaktních osob. Pokud se ani
jí systém nedovolá, je brána nemovitost za nevyrozuměnou.
U dalších kontaktních osob neuvádějte stejné telefonní číslo jako u osoby
hlavní. (Pokud se na toto číslo systém nedovolal jako na hlavní - tak se nedovolá
ani jako na 1. další!). Zbytečně to prodlužuje celkovou dobu vyrozumívání. (příklad:
Jste hlavní osobou a manželka má stejnou pevnou linku a jiný mobil - pak jí
v kontaktech uvedete pouze mobil. Pokud má manželka stejnou pevnou linku
a nemá mobil - pak ji neuvádějte jako další kontaktní osobu a určete místo ní jinou např. svého syna či dceru).
Hlavní osobou bývá zpravidla vlastník a uživatel nemovitosti, který by měl být
schopen hlavně organizačně zajistit zabezpečení nemovitosti. Volbu dalších
kontaktních osob, stejně jako určení posloupnosti vyrozumívání je potřebné
si důkladně promyslet. Je nutné, abyste svůj záměr s navrženými osobami
předem projednali a informovali je, co od nich v případě potřeby očekáváte
a jaké pořadí kontaktů doporučují u své osoby uvést. Mimo vlastníka, uživatele
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a osob bydlících v nemovitosti mohou být kontaktními osobami příbuzní, známí,
nejbližší sousedé -všichni ti, kteří jsou schopni v případě vaší nepřítomnosti sami
zabezpečit ohroženou nemovitost.
Rok narození - je nutno vyplnit kvůli jednoznačnému rozlišení v databázi (stejná
jména otec a syn apod.).
E-mail - políčko vyplňujte u všech kontaktních osob. Vyplněný email bude následně
použit při komunikaci týkající se aktualizace.
Vztah k hlavní osobě-políčko vyplňujte u všech kontaktních osob. U hlavní osoby
je možné zvolit z variant: vlastník, uživatel a jiné. U ostatních kontaktních osob
vztahujte vztahy k hlavní osobě, např. syn, vnuk, snacha, soused, známý atd.
Rovněž u všech kontaktních osob pro danou nemovitost uveďte místo pobytu
kontaktní osoby, přičemž není podstatné, jestli jsou v dané nemovitosti tyto osoby
hlášeny k trvalému pobytu - rozhodné je, kde v případě potřeby povodňový orgán
najde. Vyplnění všech údajů na straně 1 je důležité pro zajištění správné
funkčnosti systému ve vazbě na propojení s mapovými vrstvami softwarové
aplikace pro správu a evidenci ohrožených/kontaktních osob.
Strana 2 - část pro zabezpečení a evakuaci
Evakuaci na území města organizuje a zajišťuje krizový orgán obce. Rozsah
evakuace z ohroženého prostoru bude závislý zejména na rozsahu zaplaveného
území, na výšce vodní hladiny, prognózách dalšího vývoje situace a dalších
aspektech krizové události. Každá část města má své evakuační středisko, což je
místo soustředění ohrožených osob. Z místa soustředění budou všichni občané co
nejdříve

přemístěni

do vybraného

přijímacího

střediska

(respektive

místa

ubytování).

Hospodářská a domácí zvířata v prostorech ubytování osob nelze umístit.
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Do seznamu osob bydlících v ohrožené nemovitosti uvádějte všechny, kteří se
v této nemovitosti trvale zdržují, přičemž není podstatné, jestli jsou v dané
nemovitosti tyto osoby hlášeny k trvalému pobytu. Slovem ANO v kolonce je nutné
označit imobilní osoby - o něž je nutné se při případné evakuaci postarat nejdříve.
Činnost při zabezpečovacích pracích – nezapomeňte odhadnout časovou
náročnost a uvést osoby, které budou jednotlivé činnosti provádět – toto je důležitý
údaj pro zajištění a kvantifikaci případné pomoci.
Evakuace domácích zvířat - tuto tabulku vyplňujte jen v krajním případě, pokud
je vám již předem známo, že nebudete schopni zajistit si evakuaci sami vlastními
silami, případně s pomocí příbuzných a známých!!! Při rozhodování o evakuaci
domácích zvířat si je třeba uvědomit, že domácí zvířata není možné vzít si s sebou
do místa náhradního ubytování.
Umístění hlavních uzávěrů - Jedná se o uzávěry vody, plynu, elektřiny. Dané
místo popište tak, aby bylo jasně patrné, kde se daný uzávěr nachází. U bytů
v bytových domech uveďte, jak hlavní vypínač pro byt, tak hlavní vypínač pro
dům.
Žádáte o osobní a věcnou pomoc - požadujte pouze v krajním případě, jen
pokud ji nejste schopni zajistit sami, případně s pomocí svých příbuzných
a známých!!! V případě, že nebudete moci zajistit si pomoc sami, uveďte
požadovaný počet osob a jakou techniku žádáte. Oprávněnost požadavku bude
před udělením souladu s Povodňovým plánem města Beroun komisionálně
posouzena.
Žádáte o evakuaci osob – uveďte počet osob a důvod evakuace (například
imobilní, snížená pohyblivost, starší osoby aj.).
Vyplněný formulář bude podkladem pro zpracování krizového plánu
vlastníka

nemovitostí,

respektive

bude
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Povodňového plánu vlastníka nemovitostí (pro nemovitosti nacházející se
v záplavovém území).
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Obr. 27: Ukázka výběru ohrožených nemovitostí pro vybraný průtok (Q = 1100 m3/s)
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8.

Využití automatických vyrozumívacích
informování obyvatelstva

systémů

pro

Po opakovaných zkušenostech z předchozích let, kdy řadu obcí zasáhly
ničivé povodně, představuje vyrozumění a varování obyvatelstva jeden ze
základních předpokladů pro úspěšné zvládnutí mimořádných situací zejména
v oblasti ochrany obyvatelstva.
V současnosti vyrozumívání obyvatelstva probíhá prostřednictvím veřejné
i mobilní telefonní sítě a umožňuje co nejrychlejší odevzdání důležité informace
velkému počtu lidí. Zároveň zajišťuje i zpětnou vazbu, neboť dokáže jak přijímat, tak
ukládat reakce jednotlivých osob na přijatou zprávu. Vyrozumění probíhá hlasem
a v případě, že volaný účastník má možnost přijmout SMS zprávu, je možné zvolit
vyrozumění i SMS zprávou.
Celý systém vyrozumívání vyniká rychlostí přenosu informace obyvatelům
o situaci při blížící se povodni a také rychlostí zpracování dat z přijatých hlasových
zpráv. Varovné zprávy informují obyvatele o povodňových stavech na toku, dále
pak mohou být odesílány informace o pomoci při likvidaci povodňových škod nebo
zdravotnické pomoci. Informace systémy zasílají současně disponujícím počtu
telefonních linek.
Účastník si po přihlášení vyslechne důležitou informaci a její příjem potvrdí zadáním
kódu, případně mu systém umožní zanechat zvukový odkaz. Pokud účastník
správně nepotvrdí požadovanou formou informaci, tzn. nezvedne telefon, nezadá
správný kód nebo je telefon obsazený, systém volání zopakuje. Počítač okamžitě
vyhodnotí, kdo je vyrozuměn a o koho se musí postarat povodňová komise jiným
způsobem.
Mezi hlavní výhody automatického systému vyrozumívání patří velmi rychlé
podávání hlasových informací současně několika účastníkům na jejich telefon,
vyrozumění účastníků pobočkové, veřejné i mobilní sítě a možnost zasílání SMS
zpráv

pomocí

sítě

GSM.

Užitečnou

věcí

je

i podrobný

protokol

o vyrozumění, možnost zpětné vazby, tzn. potvrzení přijetí informace zvukovým
záznamem nebo kódem i podávání informací ve více světových jazycích. Předností
je rozhodně i archivace zanechaných hlasových odkazů v počítači.
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Nespornou výhodou je možnost automatický vyrozumívací systém využívat
nejen pro informování obyvatel při povodních, konkrétně občanů, kteří zpracovali
Povodňový plán vlastníků nemovitosti, ale uplatnění najde i při jiných živelních
pohromách, provozních havárii (přerušení dodávek vody, elektřiny, dopravní
omezení), atd.

.
Obr. 28: Operační diagram
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III.

Srovnání „novosti postupů“

Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice, případně jejich zdůvodnění,
pokud se bude jednat o novou neznámou metodiku (§ 2, odst. 1, písm. b) a písm. c)
zákona č. 130/2002 Sb.),
Dne 26. listopadu 2007 vstoupila v platnost směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik tzv.
„Povodňová směrnice“. Cílem této směrnice je předejít nepříznivým dopadům
povodní v identifikovaných oblastech s významným povodňovým rizikem nebo je
omezit.
V roce 2013 byly dokompletovány práce na zpracování map povodňového
nebezpečí a map povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým
rizikem. Potřeba zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik
vyplývá z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, která byla do české legislativy
transponována především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č.
24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik jsou zveřejněny
v Centrálním datovém skladu, jehož pořizovatelem je Ministerstvo životního
prostředí. V Centrálním datovém skladu jsou umístěny všechny mapy povodňového
nebezpečí

a povodňových

rizik,

které

byly

zpracovány

pro

oblasti

s významným povodňovým rizikem na celém území České republiky.
Samotný vývoj zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových
rizik spočíval ve shromáždění vstupních dat (mimo jiné aktualizované hydrologické
údaje, geodetické zaměření, údaje z leteckého snímkoví, informace o využití území
– ÚPD (Územně plánovací dokumentace), případně ÚAP (Územně analytické
podklady) a též informace a dokumentace chystaných staveb v zájmových
územích). Na základě těchto podkladů byly zpracovány nové hydraulické modely,
nebo pouze aktualizované stávající. Z těchto modelů byly výstupem mapy
povodňového nebezpečí (rozlivy Q5, Q20, Q100 a Q500, mapa rychlostí, mapa hloubek
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(1D model) a mapa rychlostí a hloubek (2D model). Z těchto map byly následně
zpracovány mapy povodňového ohrožení a z prolnutí map ohrožení s údaji o využití
území vznikly mapy povodňových rizik.
Mapy povodňového nebezpečí ani mapy povodňových rizik nejsou totožné
se stanoveným záplavovým územím. Záplavové území je dle § 66 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů definováno jako administrativně určená území, která mohou
být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen
stanovit na návrh správce vodního toku příslušný vodoprávní úřad. V zastavěných
územích, v zastavitelných plochách podle ÚPD, případně podle potřeby v dalších
územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce toku aktivní zónu záplavového
území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Záplavová území a jejich aktivní
zóny se stanovují formou opatření obecné povahy. Mapy povodňového nebezpečí,
ohrožení ani rizik nejsou mapami záplavových území.
Vyhláška č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu
a stanovování záplavových území stanoví způsob a rozsah zpracovávání návrhu
záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto
záplavového území vodoprávním úřadem.
Pro každý úsek vodního toku se zpracovává návrh záplavového území
odpovídající přirozené povodni, jejíž hydrologické charakteristiky byly výchozí
pro vymezení záplavového území, a to pro průtoky, které se vyskytují při přirozené
povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let.
Pro možnost zvýšení bezpečnosti občanů, jejich zdraví a ochrany majetku
je prezentován metodický návod pro využití nejnovějších technologii a poznatků
v oboru geografických informačních systémů a environmentálního modelování.
Pozornost je věnována zkvalitnění identifikace, prevence a ochrany proti
hrozbám ohrožujícím bezpečnost kritických infrastruktur obyvatelstva, včetně
zmírnění jejích důsledků. Prioritou je ochrana obyvatelstva, bezpečnost měst a obcí
v případě živelních pohrom (POVODNÍ), včetně řešení otázek navazujících
provozních havárií, zejména zajištění funkčnosti objektů při kritických stavech
a zajištění základních funkcí obcí, včetně dobré informovanosti obyvatelstva.
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V metodice jsou prezentovány dosažené výsledky pro podporu rozhodování
krizových manažerů, výměny zkušeností a informací v rámci krizového řízení.
V průběhu řešení byl vyhotoven vzorový datový sklad záplavových území
(rastrů hloubek / rychlostí), který vyjadřuje potenciální ohroženost jednotlivých
nemovitostí v záplavovém území dle průchodu povodňové vlny – modul povodně.
Jsou tak identifikovány prioritní lokality s nejvyšším povodňovým ohrožením oproti
lokalitám, kde je ohrožení pouze okrajové. Pomocí barevné škály tak jsou
kategorizovány nemovitosti do x tříd dle postupu zaplavení - nátoku povodňové vlny
do intravilánu obce. Podkladovým materiálem znázorňující postup povodňové vlny
zájmovým území je rastr hloubek vody. V případě druhé datové sady je
podkladovým materiálem znázorňujícím postup povodňové vlny zájmovým územím
rastr rychlostí protékající vody. Zapracováním dat ze sběrného formuláře, který byl
distribuovaný vlastníkům jednotlivých nemovitostí v pilotních lokalitách, byla
připravena standardizovaná geodatabáze, která umožňuje sumarizovat počty osob
bydlících v jednotlivých nemovitostech, které jsou ohroženy konkrétní povodňovou
událostí či jiným potenciálním rizikem.
Tyto mapové sady jsou základními vrstvami pro modul Povodně
softwarového nástroje pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik. Velkým
přínosem je především propojení na předpovědní hlásnou povodňovou službu, kdy
v případě hlásných profilů kategorie A, které jsou prognózními profily, umožňují
získání relevantních informací pro krizové manažery o působení a rozsahu
konkrétní povodně.
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IV.

Popis uplatnění Certifikované metodiky, informace pro koho je
určena a jakým způsobem bude uplatněna
Uvedením certifikované metodiky do praxe dojde k výraznému zrychlení,

zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních
a záchranných složek státu v oblasti prevence krizového řízení, identifikace
ohrožených osob a majetku, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva
a rovněž k eliminaci finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového
řízení. Dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné/aktualizované datové
základny k výraznému snížení výše finančních prostředků potřebných na zajištění
odpovídající bezpečnosti občanů i jejich majetku a zároveň omezení škod na
majetku a ztrátách na životech. Významným přínosem uvedení mapových sad do
stávající bezpečnostní praxe je poskytnutí kvalitního rozhodovacího podkladu pro
krizové manažery.
Uživateli výsledku budou instituce státní správy a samosprávy, tj. Ústřední
orgány státní správy (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví)
a jejich

podřízené

instituce,

zejména

v oblastech

regionálního

plánování,

vodohospodářského plánování, krizového řízení, atd. Největší uplatnění výsledků
lze předpokládat na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) a samotných obcí.
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IV.

Ekonomické aspekty

– vyčíslení (v tis. Kč) nákladů na zavedení postupů uvedených v metodice
a vyčíslení (v tis. Kč) ekonomického přínosu pro uživatele.
Povodňové události mají rozsáhlé dopady na životy a majetek postižených
lidí.Jedná se však rovněž o katastrofu, která postihuje pouze některá území, a proti
které je možné se v současné době bránit diverzifikací rizika na základě
soukromoprávního pojištění. Na úrovni jednotlivce proto existují dostupné nástroje,
které mu umožňují vyhnout se povodňovým rizikům nebo je zmírnit. Jedná se
zejména o umístění majetkových hodnot mimo potenciálně záplavové území
a komerční pojištění majetku proti povodně.
Zůstávají-li lidé bydlet nepojištěni v ohrožených oblastech, hovoříme
v ekonomické terminologii

o skutečnosti, že jejich averze k riziku je nízká –

preferují současné užitky (v období klidu) bez ohledu na riziko budoucích vysokých
ztrát (v období příchodu povodně).
Zatímco příchod povodní není v lidských silách odvrátit, škody způsobené
povodňovými průtoky jsou lidmi ovlivnitelné, a to zejména v období, kdy rozhodují
o svých aktivitách v územích, která jsou ohrožována povodněmi a rovněž v období
vlastní povodně (ČAMROVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. a kol., 2006).
V roce 1997 byla celková výše povodňových škod 62,6 mld. Kč - 22% škod
na majetku státu, 10% na majetku obcí, 55% na majetku podnikatelských subjektů,
13% škod na majetku občanů.
V roce 2002 bylo povodňovou událostí postiženo ¾ všech krajů, celková
výše povodňových škod se pohybovala v intervalu 69 – 75 mld. Kč - 49% škod
pokryto komerčním pojištěním, 16,2 mld. vyčleněno ze státního rozpočtu na řešení
povodňových škod.
Povodněmi v červnu a červenci 2009 byly postiženy všechny kraje kromě
Prahy, škody za 8,4 mld. Kč - přes 46% škod tvořily škody na dopravní
infrastruktuře.
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Povodně v květnu, červenu, srpnu 2010 nejvíce postihly Liberecký
a Ústecký kraj. Škody byly vyčísleny na 15 mld. Největší škody opět na dopravní
infrastruktuře (3,18 mld. Kč).
Předpoklad poklesu

Výše snížení

povodňových škod

povodňových škod

[%]

[mil. Kč]

62,6

1

626

2002

75

1

750

2009

8,7

1

87

2010

15

1

150

Předpoklad poklesu

Výše snížení

Povodňová

Škody

povodňových škod

povodňových škod

událost

[mld. Kč]

[%]

[mil. Kč]

1997

62,6

3

1 878

2002

75

3

2 250

2009

8,7

3

261

2010

15

3

450

Předpoklad poklesu

Výše snížení

Povodňová

Škody

povodňových škod

povodňových škod

událost

[mld. Kč]

[%]

[mil. Kč]

1997

62,6

5

3 130

2002

75

5

3 750

2009

8,7

5

435

2010

15

5

750

Povodňová

Škody

událost

[mld. Kč]

1997
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Pro snížení povodňových škod jsou standardně uváděny postupy:
posouzení technického stavu jednotlivých vodohospodářských děl a možností jejich
další intenzifikace, revize manipulačních řádů, vodohospodářských soustav
v důsledku změn nároků na užívání vody po roce 1990, odhad volných kapacit
zdrojů v budoucnosti a návrh způsobu jejich využití na základě přehodnocování
návrhových parametrů vodních děl, zjištění současného stavu vytížení zdrojů jako
výchozího stavu před změnou klimatu, stanovení výhledových potřeb jednotlivých
druhů užívání vody v regionu a jejich případných priorit.
Předkládaná

metodika

prezentuje

alternativní

přístup

pro

snížení

povodňových škod, který vychází z aplikace tzv. preventivních opatření. Povodním
nelze zamezit, lze pouze eliminovat jejich dopad. Metodický přístup je apriori
zaměřen na eliminaci ztrát na životech občanů, snížení škod na životním prostředí
(ekologické škody) a snížení škod na majetku (ekonomické škody).

Ztráty na životech a specifikované povodňové škody jsou způsobeny
především selháním informačních a varovných systémů, nebo (v lepším případě)
nedisciplinovaností a individuálním podstupováním rizika ze strany jednotlivců.
V průběhu povodně v roce 1997 bylo zaznamenáno 60 a v roce 2002 19
lidských

obětí.

To

je

vzhledem

k rozsahu

povodňových

událostí

v ČR

a v mezinárodním srovnání relativně nízký počet. Varovné systémy a spolupráce
povodňových a krizových orgánů pro včasné informování a záchranu obyvatelstva
se od roku 1997 výrazně zlepšily. Rovněž preventivní mechanismy (např.
projednávání povodňových plánů obcí, individuální povodňové plány obyvatel –
povodňové plány vlastníků nemovitostí, školení povodňových orgánů aj.) se začaly
uplatňovat důsledněji (ČAMROVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. a kol., 2006).
Eliminace

ztrát

na

lidských

životech

je

tak

z pohledu

vyčíslení

ekonomických přínosů nevyčíslitelná. Škody na majetku (soukromém či státním)
jsou tedy hlavním předmětem, na základě kterého lze vyčíslení (v tis. Kč) nákladů
na zavedení postupů uvedených v metodice a vyčíslení (v tis. Kč) ekonomického
přínosu pro uživatele vyjádřit. Škody na majetku mají vzhledem k velikosti ČR a její
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ekonomické produktivitě významný národohospodářský dopad (podíl škod na HDP
byl v roce 2002 3,2 % a v roce 1997 3,5 %).
Budeme-li předpokládat scénář s 1%, 3%, 5% poklesem povodňových škod
dostaneme následující vyčíslení (v mil. Kč) ekonomického přínosu pro povodňové
události z let 1997, 2002, 2009, 2010.
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roub@fzp.czu.cz
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol
www.fzp.czu.cz

RNDr. Pavel NOVÁK, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Oddělení Hydrologie a ochrany vod
Telefon +420 257 027 210
mobil +420 728 184 577
novak.pavel@vumop.cz
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav
www.vumop.cz

Ing. Michal VEVERKA, Ph.D.
DHI a.s.
telefon +420 267 227 125
mobil +420 602 244 143
m.veverka@dhi.cz
Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10
www.dhi.cz
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•

Prohlášení

předkladatele

metodiky,

že

zpracovaná

metodika nezasahuje do práv jiných osob z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví
Předkladatel metodiky prohlašuje, že zpracovaná metodika nezasahuje do
práv jiných osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

•

Prohlášení předkladatele, že souhlasí s veřejněním jeho
práce na webových stránkách certifikačního orgánu

Předkladatel metodiky souhlasí s uveřejněním metodiky na webových
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
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