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1 ÚVOD 
Studie „Povodňový model Plzeň – AKTUALIZACE 2010“ dále jen studie byla zpracována na 
základě smlouvy mezi objednatelem Povodím Vltavy, státní podnik a zhotovitelem DHI a.s. ze 
dne 3. 5. 2010 a jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2010. Druhou etapou studie byla aktualizace 
Povodňového modelu na řece Mži, která byla zpracována v rámci akce „Záplavové území Mže 
ř.km 2,000 – 22,209“ na základě smlouvy mezi objednatelem Povodím Vltavy, státní podnik a 
zhotovitelem DHI a.s. ze dne 10. 12. 2010 a jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2011. 

Dalším partnerem na straně objednatele při zpracování této studie bylo Statutární město Plzeň, 
které finanční spoluúčastí poskytlo digitální model terénu. 

1.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
2D model  dvourozměrný matematický model 
AZZU aktivní zóna záplavového území 
DFS2 formát výsledkových souborů modelu MIKE21 
DGN formát souborů pro Microstation 
DHI Dánský Hydraulický Institut 
DMT digitální model terénu 
DWG formát souborů pro AutoCad 
DXF formát souborů pro AutoCad 
GIS geografický informační systém 
HTML jazyk pro tvorbu internetových stránek 
MMP magistrát města Plzně 
PDF formát souborů pro Acrobat Reader 
PF profil 
PVL  Povodí Vltavy státní podnik 
Q průtok 
VD vodní dílo 
ZABAGED základní mapové dílo, měř.1:10 000 

Tab. 1 seznam použitých obecně platných zkratek 

B Berounka 
M Mže 
MRUS 2D matematický model Mže-Radbuza-Úslava 
PM povodňový model 
R Radbuza 
RU 2D matematický model Radbuza-Úhlava 
UH Úhlava 
UHL 2D matematický model Úhlava 
US Úslava 
USL 2D matematický model Úslava 
V Vejprnický potok 

Tab. 2 seznam použitých zkratek ve studii  

1.2 CÍLE STUDIE 
Předmětem studie jsou především následující práce: 

• aktualizace topografických dat, 
• aktualizace hydrologických podkladů.  
• detailní rekognoskace zájmového území v úsecích nových 2D modelů, pořízení 
fotodokumentace, 
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• tvorba DMT koryt z geodetických podkladů, 
• rozšíření stávajících 2D matematických modelů, jejich kalibrace a simulace zatěžovacích 
stavů, 

• tvorba 2D modelů v nových úsecích, jejich kalibrace a simulace zatěžovacích stavů, 
• zpracování záplavových území včetně aktivních zón v celém zájmovém území. 
 

V rámci studie byly zpracovány následující výstupy: 

• průvodní zpráva a grafické přílohy ve stejné formě jako u studie „Povodňový model Plzeň“, 
tedy podélné a příčné profily, mapy hladin, hloubek, rychlostí, záplavové čáry a aktivní zóny, 

• digitální výstupy (PDF, DXF, DGN, SHP), 
• souhrnná dokumentace v tištěné podobě, 
• příprava podkladů pro vyhlášení nového rozsahu záplavových území a AZZU pro Krajský úřad 
Plzeňského kraje a příslušné stavební úřady. 

1.3 POPIS ZÁJMOVÉ OBLASTI 
Zájmová oblast studie je vymezena říční sítí šesti toků, které se nacházejí v oblasti plzeňské 
aglomerace. Jedná se o řeky Mži, Radbuzu, Úhlavu, Úslavu, Berounku a Vejprnický potok. 

Řeka Mže (č.h.p. 1-10-01-001) pramení v SRN jako Blatterbach, přitéká na naše území ve výšce 
640 m n. m. a ústí zleva, jakožto zdrojnice do Berounky v Plzni ve výšce 298 m n.m. Celková 
délka toku je 106,5 km, plocha povodí 1829 km2 a průměrný průtok 8,55 m3/s. Jedná se 
vodohospodářsky významný tok, na toku se nachází vodní nádrže Lučina a Hracholusky. 

Řeka Radbuza (č.h.p. 1-10-02-001) pramení ve výšce 720 m n.m. u Závisti a ústí zprava, jakožto 
zdrojnice do Berounky v Plzni ve výšce 298 m n.m. Délka toku je 111,5 km, plocha povodí 
2179 km2 a průměrný průtok u ústí 11,1 m3/s. Radbuza je vodohospodářsky významný tok, 
nachází se na ní vodní nádrž České Údolí.  

Řeka Úhlava (č.h.p.1-10-03-001) pramení na svahu vrchu Pancíř ve výšce 1110 m n.m. a ústí 
zprava do Radbuzy v Plzni v nadmořské výšce 303 m n.m. Celková délka toku je 108,5 km2, 
plocha povodí 919 km2 a průměrný průtok u soutoku 5,7 m3/s. Úhlava je vodohospodářsky 
významný tok, nachází se na ní vodní nádrž Nýrsko. 

Řeka Úslava (č.h.p.1-10-05-001 pramení ve výšce 695m n.m. nedaleko Žíhaně a ústí zprava do 
Berounky v Plzni ve výšce 296 m n.m. Celková délka toku činí 94 km, plocha povodí je 796 km2 
a průměrný průtok na dolním toku 3,6 m3/s. Řeka Úslava je vodohospodářsky významný tok. 

Řeka Berounka (č.h.p.1-10-04-002) vzniká soutokem Mže a Radbuzy v Plzni ve výšce 298 m 
n.m. a ústí v Praze zleva do Vltavy ve výšce 188 m n.m. Délka toku je 138,9 km, plocha povodí 
8861 km2 a průměrný průtok u ústí činí 36 m3/s. Berounka je vodohospodářsky významný tok. 

Vejprnický potok (č.h.p. 1-10-01-187) pramení u Heřmanovy Hutě ve výšce 389 m n.m. a ústí 
zprava do Mže v Plzni ve výšce 305 m n.m. Jedná se vodohospodářsky významný tok, jehož 
celková délka je 21,6 km a plocha povodí 85,3 km2 . 

V rámci této studie byly řešeny tyto úseky výše uvedených toků: 

• Mže od profilu pod hrází VD Hracholusky po ústí do Berounky, 

• Radbuza od profilu pod hrází VD České Údolí po ústí do Berounky 

• Úhlava od profilu Štěnovice po soutok s Radbuzou, 

• Úslava od profilu Koterov po soutok s Berounkou, 

• Berounka od soutoku Mže a Radbuzy po jez v Bukovci. 

• Vejprnický potok od profilu Slovanské údolí po soutok se Mží. 
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2 DATOVÉ PODKLADY 
Základními datovými podklady pro potřeby studie jsou topografická data, mapové podklady a 
hydrologická data.  

2.1 TOPOGRAFICKÁ DATA 
Hlavními topografickými daty pro studii byl digitální model terénu (DMT). Základem pro 
aktualizovaný DMT byl průběžně dopřesňovaný model firmy Geodis 2001. Tento model byl 
v rámci projektu aktualizován firmou GEOREAL spol. s r.o.. Byly na něm provedeny následující 
úkony: 

• Rozšíření DMT v inundačních oblastech, aby bylo možné simulovat průchod povodně 
větší než Q100, 

• dopřesnění DMT v oblastech nových staveb a terénních změn, zahrnutí pozemních 
měření, 

• úprava jezů na základě nových zaměření, 

• vložení nově zaměřených koryt vodních toků. 

• kontrola a dopřesnění břehových hran všech zájmových toků. 

Podkladem pro tvorbu DMT  bylo letecké měřičské snímkování a následně vytvořená 
ortofotomapa z dubna 2010 (Georeal), tento nálet byl při dopřesňování modelu terénu 
fotogrammetricky vyhodnocován. Rozsah modelu terénu je patrný z následujícího obrázku. 

 

 
Obr. 1 Rozsah DMT 
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Dalšími topografickými daty byla geodetická zaměření koryt řek: 

• Úhlava ř.km 3,60 – 14,16  celkem 104 profilů koryta, 

• Úslava ř.km 5.42 – 10,18  celkem 51 profilů koryta, 

• Berounka  ř.km 129,15 - 134,49  celkem 55 profilů koryta, 

• Berounka  ř.km 136,79 - 137,44  celkem 13 profilů koryta. 

• Mže ř.km 0,000 – 21,900 celkem 214 profilů koryta. 

Významnou změnou v zájmovém území byla výstavba průlehu v oblasti mostů Jateční na řece 
Berounce. Zpracovatel měl k dispozici detailní zaměření stavby a podle něj byl upraven digitální 
model terénu. Na následujících obrázcích je vykresleno zobrazení modelu bez průlehu (vlevo) a 
s  průlehem (vpravo). 

 

 

Obr. 2 DMT před výstavbou a po výstavbě povodňového průlehu 

Dalšími topografickými podklady byly údaje o budovách v záplavovém území. Zpracovatel měl 
k dispozici vrstvu budov z katastrální mapy. Budovy bylo potřeba prověřit a doplnit tak, aby 
odpovídaly skutečnému stavu a k tomuto účelu posloužila podrobná a aktuální ortofotomapa 
zpracovaná sdružením firem GEODIS a GEOREAL pro Krajský úřad plzeňského kraje z roku 
2008. 

 
Mapové podklady 
Rastrový ZABAGED – tento mapový podklad byl využit pro tisky výstupů záplavových čar 
v měřítku 1:10 000. Zpracovatel měl k dispozici ZABAGED aktualizovaný k roku 2010. 

Vektorový ZABAGED – tento mapový podklad, resp. některé jeho vrstvy sloužily jako podklad 
pro tisky map hloubek, hladin a rychlostí. Jednalo se o mapové dílo z roku 2010. 

Ortofotomapy použité ve studii byly poskytnuty podnikem Povodí Vltavy s.p. Snímky sloužily 
jako mapový podklad pro výstupy 1:5000 a jako cenný zdroj informací pro určování drsnostních 
charakteristik záplavových území a využití území. Zpracovatel měl také k dispozici aktuální 
ortofoto snímky z povodně 1/2011 zpracované firmou Georeal. 

Katastrální mapa – byla použita pro vymezení domů a dalších objektů. 
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2.2 HYDROLOGICKÁ DATA 
Hlavními hydrologickými daty pro studii jsou údaje o N-letých vodách ve vybraných profilech. 
Dalšími hydrologickými daty jsou hydrogramy kalibračních povodní. Jedná se o povodeň 
8/2002, mimořádnou manipulaci 3/2004 a povodeň 1/2011. 

N-leté vody byly pořízeny ve vybraných profilech, v horní části tabulky Tab. 3 jsou údaje 
v limnigrafických stanicích, v dolní části tabulky jsou doplňkové profily nezbytné pro korektní 
tvorbu zatěžovacích stavů. Kopie dokumentů od ČHMÚ tvoří přílohu A.2.1 této zprávy. 

 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100

Úhlava - Štěnovice 12.570 38.6 55.5 86.3 116.0 153.0 211.0 263.0

Úslava - Koterov 9.083 47.5 70.5 111.0 150.0 197.0 269.0 334.0

Berounka - Bílá Hora 136.988 124.0 189.0 295.0 389.0 496.0 655.0 790.0

Mže - VD Hracholusky 21.862 65.2 89.6 130.0 167.0 208.0 272.0 326.0

Radbuza - České Údolí 6.855 36.0 59.0 97.0 131.0 170.0 228.0 278.0

Mže - nad Radbuzou 0.000 65.8 90.5 132.0 171.0 216.0 284.0 343.0

Mže - nad Vejprnickým potokem 2.500 64.8 90.0 132.0 170.0 213.0 279.0 335.0

Radbuza - nad Mží 0.000 79.1 115 177 235 303 409 504

Berounka - pod Úslavou 136.320 165.0 226.0 335.0 440.0 564.0 761.0 937.0

Vejprnický potok 0.000 4.1 6.3 9.9 13.0 16.6 22.0 26.6

N-leté průtoky v m3/sstaničení 

ř.km
Profil

 
Tab. 3 N-leté průtoky – ČHMÚ – platné v době zpracování Aktualizace 2010 

Hydrogramy kalibračních povodní byly k dispozici v limnigrafických profilech. Společně se 
značkami pozorovaných úrovní hladin tvoří důležitý podklad pro kalibrace matematických 
modelů. Na následujících obrázcích jsou vykresleny průběhy průtoků v jednotlivých 
limnigrafických profilech. 

Povodeň 8/2002 

 
Obr. 3 Hydrogramy povodně 8/2002 
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Mimořádná manipulace 3/2004 
Dalším podkladem byla data z mimořádné manipulace na VD Hracholusky a na VD České 
Údolí. Při měrné kampani byly měřeny odtoky z vodních nádrží a jim odpovídající vodní stavy 
v dvaceti vybraných profilech na řece Mži, Radbuze a Berounce.  

 
Obr. 4 Hydrogramy mimořádné manipulace 3/2004 

 
Povodeň 1/2011 

 
Obr. 5 Hydrogramy povodně 1/2011 
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3 MATEMATICKÉ MODELY 
Aktualizace povodňového modelu Plzeň 2010 spočívala především v převedení celého 
zájmového území do technologie 2D. To znamená, že v celém zájmovém území jsou k dispozici 
detailní 2D matematické modely. Stávající 2D matematické modely byly aktualizovány a 
prodlouženy. V oblastech, které byly dříve počítány globálním 1D matematickým modelem, 
byly sestaveny nové 2D matematické modely, případně využita technologie MIKE Flood. 

I nadále platí, že řešení území, ve kterém se nachází více vodních toků, přináší určitá specifika. 
Vodní toky se vzájemně ovlivňují a nelze je řešit nezávisle na sobě. Každý uzel řek je třeba řešit 
s vědomím, že průtoky velkých vod v korytech a záplavových územích jednotlivých toků mohou 
způsobovat různé důsledky především na soutocích. Matematické modely v uzlu Plzeň řeší 
najednou šest významných vodních toků, v rámci projektu byly řešeny čtyři jejich soutoky. To se 
projevuje především ve složitosti kalibrace matematických modelů, při tvorbě zatěžovacích stavů 
a při práci s výsledky. 

V rámci této studie byly sestaveny 4 dílčí 2D matematické modely. 

Prvním z 2D modelů je centrální model pracovně nazývaný „Mže-Radbuza-Úslava (MRUS)“, 
který řeší soutok řek Mže a Radbuzy a řeku Berounku až po jez v Bukovci. Svým rozsahem 
odpovídá původnímu modelu MRUS, jen na řece Berounce byl model prodloužen až po 
Bukovec a tím dosahuje až k dolnímu okraji zájmového území.  

Druhým 2D modelem je model pracovně nazývaný „Radbuza-Úhlava (RU)“, který řeší soutok 
řek Radbuzy a Úhlavy a svou sítí navazuje na model MRUS. Oproti minulému modelu RU byl 
tento prodloužen tak, aby zahrnoval zájmové území na řece Radbuze už od profilu pod hrází VD 
České Údolí.  

Třetím modelem je model Úslavy (USL), který popisuje oblast řeky Úslavy od Koterova po most 
v Božkově. Základem pro tento model byl 2D model KOT, který byl rozšířen nad obec Koterov i 
směrem po proudu tak, aby zahrnul i oblast Božkova. 

Čtvrtým modelem je model Úhlavy (UHL). Jedná se o nový 2D matematický model, který 
popisuje úsek Úhlavy od Štěnovic až nad soutok s Radbuzou. 

Pátým modelem je model Mže (MZE). Jedná se o nový matematický model v softwaru MIKE 
Flood (kombinace 2D a 1D), který popisuje úsek Mže od vývaru hráze Hracholusky až most 
gen. Pattona v Plzni v ř.km 1,16 řeky Mže. 

3.1 POUŽITÝ SOFTWARE 
Pro výpočty hydraulických charakteristik proudění byly použity software MIKE 21C ver. 2009, 
MIKE 21FM ver. 2009 a MIKE Flood (propojení MIKE 11 a MIKE 21) ver. 2009 vyvinuté 
DHI Water & Environment & Health, Hørsholm (Dánsko). 

Veškerý software, použitý pro výpočet, je komerčně dostupný, má zajištěn servis a pravidelný 
update. 

3.1.1 MIKE 21C 
Model MIKE 21C 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 
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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. 

3.1.2 MIKE 21FM 

Pro simulaci proudění byl použit dvourozměrný matematický model proudění v otevřeném 
korytě s inundačním územím MIKE 21 FM (verze 2009). Tento model je založen na řešení 
Navier-Stokesových diferenciálních rovnic (rovnice kontinuity a 2 pohybové rovnice 
v horizontální rovině) metodou konečných objemů v jednotlivých elementech půdorysné 
výpočetní sítě. Model MIKE 21 FM pracuje v nepravidelné výpočetní síti; tzn. jeho výpočetní síť 
lze, na rozdíl od pravoúhlých (obdélníkových) sítí, přizpůsobit tvaru území a tak omezit počet 
výpočetních bodů. Nepravidelná síť dále umožňuje zahuštění a zmenšení výpočetních elementů 
(tj. zvýšit podrobnost popisu zájmového území) v oblastech, kde je třeba podrobněji modelovat 
reliéf terénu (např. objekty na toku), resp. v oblastech, kde požadujeme velmi detailní znalost 
výsledků. 

Výstupem modelu MIKE 21 FM jsou primárně tyto charakteristiky proudění: 

• hodnoty úrovní hladiny vody, 
• směry a velikosti vektorů rychlostí v horizontální rovině 

ve všech výpočetních elementech zájmové oblasti a pro všechny počítané časové kroky. 
2D model tak dává reálnou představu o zakřivené ploše hladiny v celém zájmovém území (např. 
při ustáleném proudění je hladina v neprotékaném inundačním území výše než v korytě) i 
o rozdělení rychlostí v celé oblasti. 

3.1.3 MIKE FLOOD 
Systém matematických modelů MIKE Flood umožňuje propojení 1D a 2D modelů do funkčního 
celku, ve které běží propojené modely souběžně a vzájemně si předávají simulované 
charakteristiky proudění formou vnitřních okrajových podmínek. 

V projektu byl systém MIKE Flood použit pro simulaci proudění na Mži, a to kombinace modelů 
MIKE 11 (simulace proudění v říčním korytě a náhonech včetně schematizace objektů na tocích) 
a MIKE 21 (detailní simulace charakteristik proudění v inundačním území). 

MIKE 21 

Model MIKE 21 je založen na řešení Saint-Venantových diferenciálních rovnic (rovnice 
kontinuity a rovnice zachování hybnosti) metodou konečných diferencí v jednotlivých bodech 
půdorysné výpočetní sítě. Model pracuje v pravoúhlé ekvidistantní výpočetní síti; tzn. že 
všechny buňky výpočetní sítě jsou obdélníky o stejné velikosti. 
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Výstupem modelu MIKE 21 jsou (obdobně jako u MIKE 21C) následující 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. 

MIKE 11 

Matematický model MIKE 11 je jednorozměrný plně dynamický model pro řešení dynamických 
procesů na vodních tocích. Může být použit k popisu jak větevné tak okruhové sítě a lze ho 
aplikovat i na problémy pseudo-dvourozměrného proudění (tzv. 1D+). Model je založen na 
aproximaci Saint-Venantových diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí ve 
vystřídaném výpočetním schématu Abbott-Ionescu. 

Objekty na tocích (mosty, jezy) jsou schematizovány pomocí příčných profilů, resp. funkčních 
objektů, které umožňují definovat rozměry objektů geometricky přesně a hydraulickou funkci 
objektů odpovídajícími matematickými vztahy. 

Drsnost koryta v jednotlivých výpočetních úsecích je výsledkem kalibračních a verifikačních 
výpočtů. 

 

3.2 2D MATEMATICKÝ MODEL MŽE-RADBUZA-ÚSLAVA – „MRUS“ 
Síť matematického modelu MRUS byla rozšířena v dolní části matematického modelu, kdy byl 
model protažen od lávky Pecihrádek po jez v Bukovci.  

Výpočetní síť je 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. 

3.2.1 POPIS 
Rozsah sítě modelu MRUS je 
2069 x 442 bodů, to znamená 
914 498 výpočetních bodů. 

 

Zájmové území modelu je 
vymezeno profily: 

• Mže – most Kalikovský 
mlýn, 

• Radbuza – Helmovský jez, 

• Úslava – pod mostem 
v Božkově, 

• Berounka – jez Bukovec. 

 

 

 

 
Obr. 6 Rozsah modelu MRUS - Bathymetrie 
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Tento model řeší soutoky řek Radbuzy a Mže (vznik Berounky) a soutok Berounky s Úslavou. 
Na tento model navazuje na řece: 

• Radbuze síť model RU (předává se hladina v profilu Helmovského jezu), 

• Mži síť modelu Mže (předává se hladina v profilu mostu Generála Pattona). Tento model 
je předmětem samostatné studie s termínem odevzdání květen 2011, 

• Úslavě síť modelu USL (předává se hladina v profilu mostu v Božkově). 

 

3.2.2 KALIBRACE  
Kalibrace centrálního modelu MRUS probíhala ve dvou krocích, kalibrace koryta a kalibrace 
inundačních území. 

Kalibrace pro korytový průtok – kalibrační epizodou byla akce připravená ve spolupráci 
s dispečinkem PVL, při kterém se 18.3.2004 pouštěly neškodné průtoky na Mži z  VD 
Hracholusky (54 m3/s) a na Radbuze z VD České údolí (46 m3/s). Úslava, jelikož nemá žádné 
vodní dílo, měla neregulovaný průtok 6 m3/s. Na vybraných objektech byly přitom pracovníky 
DHI a.s. měřeny hladiny. Na tento zatěžovací stav byl kalibrován již původní model z r. 2004. 
Nyní již s dopřesněnými daty koryt toků byla tato kalibrace zopakována pro kombinaci s další 
kalibrační epizodou z ledna 2011. 

Pro kalibraci neškodného korytového průtoku byla pro začátek předpokládána homogenita 
materiálu, tvořící dno koryt toků, což se pro kalibraci Berounky a Mže ukázalo být správným 
předpokladem a hned ve druhém běhu byla dosažena velmi uspokojivá shoda s kalibračními 
značkami pro konstantní drsnost koryta 0.032 ( 31.25 pro inverzní Manningovu drsnost N=1/n) – 
maximální odchylka je bezpečně do 10 cm. 

 

Kalibrace na povodeň z ledna 2011 – v lednu proběhla na západě Čech povodeň, která se 
nejvýrazněji projevila na Mži, kde byl v noci na 15.1. zaplněn retenční prostor VD Hracholusky 
a voda začala nekontrolovaně odtékat bezpečnostními přelivy. Kulminační průtok pod VD 
Hracholusky dosáhl hodnoty 144 m3/s, což je hodnota někde mezi Q5 a Q10, na Berounce 
v profilu Bílá hora potom dosáhl kulminační průtok hodnot okolo 230 m3/s, což představuje 
průtok cca Q3. Při kulminaci povodně v profilu Bílá hora tekly vyšší průtoky i z řeky Radbuzy – 
cca 50 m3/s, z řeky Úhlavy – cca 27 m3/s a z řeky Úslavy 35 m3/s.  

V době povodně byly snímány značky výše hladiny pracovníky PVL, pracovníky města Plzně a 
pracovníky DHI a úrovně hladiny byly též přímo v terénu zaměřovány pomocí geodetické GPS. 
Později, během kalibrace byly ve spolupráci s PVL doměřovány značky a stopy kulminace 
povodně a v četných konzultacích s dispečinkem PVL byla probírána hydrologie a spolehlivost 
dat. 

Při kalibraci byla použita drsnost koryta 0.032/31.25 z kalibrace pro korytový průtok a počáteční 
drsnosti v inundačních území byly stanoveny dle ortofotosnímků a později dopřesňovány dle 
rekognoskace v území a leteckých snímků povodně z ledna 2011. 

Průběh celého procesu kalibrace byl značně zdlouhavý, neboť se nedařilo dosáhnout hladiny, 
která byla naměřena na limnigrafu Bílá Hora a rovněž hladina na soutoku Mže a Radbuzy byla 
stále příliš nízko. Pro vyřešení tohoto problému byly provedeny četné experimenty se zvýšením 
průtoku a s vyzkoušením extrémních drsností v inundacích v okolí soutoku Berounky a Úslavy.  

Řešení situace nakonec přinesla až pečlivá inspekce leteckých fotografií, pořízených při povodni 
a rekognoskace v terénu s prohlídkou stavu po povodni. Ta potvrdila podezření, že břehové 
porosty v úseku Bílá Hora – soutok s Úslavou jsou ve skutečnosti značně husté a také hlavní 
problém-keřovitý porost levobřežní části bermy mezi řekou a hrází nové ČOV. Tento prostor je 
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hustě zarostlý keři, které byly při povodni zcela ucpány plávím a vytvořily při hloubce kolem 
1 m v podstatě neprostupnou překážku. Potvrzují to i výmoly od proudění na cestě, která mezi 
keři vede a zůstala jedinou prostupnou proudnicí v levé inundaci. Po tomto zjištění byla překážka 
simulována v batymetrii soustavou obrazců, vyvýšených oproti okolnímu terénu o 1 m, a 
zvýšenou drsností 0.2/5, používanou pro husté, nepropustné porosty. Poté se při kalibraci 
podařilo dostat vodu cca 6 cm pod úroveň zaznamenané hladiny v profilu Bílá Hora při 
zachování realistické drsnosti koryta a okolní inundace, což považujeme za dostatečné přiblížení 
realitě a potvrzení vlivu ucpané inundace.  

Další problematické místo, kde hladina zůstala příliš nízko i po dosažení reálné kóty na Bílé 
Hoře, byl soutok Radbuzy a Mže. Po přezkoumání stavu břehových porostů po obou březích 
v úseku soutok Mže s Radbuzou- Bílá Hora byla zvýšena i drsnost i v těchto místech, a hladina 
se poté dostala na zaměřené hodnoty i u značek okolo Štruncových sadů a mostu Pattona. 

Z celého procesu kalibrace jasně vyplývá poznatek, že hladina v Berounce je poměrně značně 
ovlivňována stavem břehových porostů v kritických úsecích, které je proto nezbytné udržovat co 
nejčistší pro zachování účinnosti technických opatření jako je průleh na Bílé Hoře. Z tohoto 
hlediska jednoznačně nejkritičtější je úsek podél hráze dosazovacích nádrží nové ČOV, kde je 
průtok komprimován do koryta a relativně úzké levobřežní bermy. 

 

 
Tab. 4 Kalibrační značky, použité ve 2D modelu MRUS a porovnání s vypočtenými hodnotami 

 

Na následujících obrázcích jsou vykresleny podélné profily z kalibračního běhu modelu MRUS 
s vyznačením pozorovaných hladin. 
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Obr. 7 Podélný profil Mže při mimořádné manipulaci 3/2004 s vyznačením pozorovaných hladin 

 
Obr. 8 Podélný profil Berounky při mimořádné manipulaci 3/2004 s vyznačením pozorovaných hladin 
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.  

Obr. 9 Podélný profil Mže při povodni 1/2011 s vyznačením pozorovaných hladin 

 
Obr. 10 Podélný profil Berounky při povodni 1/2011 s vyznačením pozorovaných hladin 
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3.2.3 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
Princip zadávání okrajových podmínek pro 2D model MRUS je shodný s předchozími výpočty 
na modelu MRUS a je dán počtem řešených soutoků. 

Jako horní okrajové podmínky byly použity hodnoty průtoků v jednotlivých horních hraničních 
profilech. Dolní okrajová podmínka byla definována hladinou vody v dolním uzávěrovém 
profilu Berounka – jez Bukovec. Použité hodnoty okrajových podmínek jsou uvedeny 
v tabulkách Tab. 5 - Tab. 8. 

 
Tab. 5 Zatěžovací stavy 2D modelu MRUS - Radbuza 

 
Tab. 6 Zatěžovací stavy 2D modelu MRUS – Mže 

 
Tab. 7 Zatěžovací stavy 2D modelu MRUS –Úslava 

 
Tab. 8 Zatěžovací stavy 2D modelu MRUS – dolní okrajová podmínka 

3.2.4 VÝPOČTY 
Na zkalibrovaném 2D modelu byly spočítány požadované zatěžovací stavy. Jedná se o ustálené 
průtoky Q5,Q20,Q100. Pro výpočty byla použita sada drsnostních charakteristik, která počítá 
s odstraněním hustých náletových dřevin v oblasti levobřežního inundačního území u náspu nové 
čistírny odpadních vod. Náletové dřeviny je třeba odstranit, aby nemohlo dojít k zneprůtočnění 
úzkého profilu plávím zachyceným na křovinách jako tomu bylo v případě povodně 1/2011. 

Pro každou N-letou vodu byly počítány 3 zatěžovací stavy, bylo tedy provedeno celkem 
9 výpočtů ustálených stavů.  
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Zadání projektu definovalo požadavky na výsledkové soubory obsahující hodnoty hladin, 
hloubek a vektorů rychlostí. Přímým výsledkem modelu MIKE 21C jsou však hodnoty hloubek, 
a složek měrných průtoků p a q. Ostatní výsledky je třeba získat dalším zpracováním primárních 
výsledků. Pro tento projekt byly tedy hloubky převzaty přímo z primárních výsledků, hodnoty 
hladin byly získány součtem hodnot terénu a hloubky a vektory rychlostí byly spočteny 
z hloubky a jednotlivých složek měrných průtoků (automaticky v rámci prohlížečky výsledků).  

Pro další usnadnění práce s výsledkovými soubory bylo provedeno sloučení všech tří 
zatěžovacích stavů jednotlivých N-letých průtoků a zpracovány samostatné výsledkové soubory 
pro výsledné hodnoty hladin a hloubek. V tabulce Tab. 9 jsou tedy uvedeny finální výsledkové 
soubory hladin, vzniklé z maximálních hodnot hladin variantních výpočtů na zájmovém území 
modelu MRUS. V tabulce Tab. 10 jsou potom uvedeny finální výsledkové soubory hloubek, 
vzniklé z maximálních hodnot hloubek všech tří zatěžovacích stavů jednotlivých N-letých 
průtoků na zájmovém území modelu MRUS. Pro hladiny i hloubky je tedy možné využít vždy 
jen jeden výsledkový soubor pro odečtení maximálních hodnot v celém zájmovém území (pro 
všechny řeky najednou). Jelikož jsou hodnoty maximálních rychlostí počítány z měrných 
průtoků, nebylo možné použít stejný princip jako u hladin a hloubek a je nezbytné pro každou 
řeku zvolit odpovídající výsledkový soubor uvedený v Tab. 11. Například pro získání 
maximálních vektorů rychlostí na Radbuze pro průtok Q100 je zapotřebí, podle, použít soubor 
MRUS_100_R. V tomto výsledkovém souboru se sice nacházejí také hodnoty rychlostí pro 
ostatní řeky, avšak např. pro Úslavu tyto hodnoty nejsou maximální. Pro získání maximální 
hodnoty rychlostí na Úslavě při Q100 nelze tento výsledkový soubor použít a je třeba pracovat se 
souborem MRUS_100_US. V oblastech soutoků jednotlivých řek je třeba maximální hodnoty 
vektorů rychlostí hledat v obou výsledkových souborech jednotlivých zatěžovacích stavů. 

 

Tab. 9 Seznam výsledkových souborů 2D modelu MRUS - Hladiny 

 

Tab. 10 Seznam výsledkových souborů 2D modelu MRUS - Hloubky 

 

Tab. 11 Seznam výsledkových souborů 2D modelu MRUS – Rychlosti 
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3.2.5 VYUŽITÍ MODELU 
Matematický model MRUS byl primárně použit pro stanovení záplavového území, stanovení 
aktivních zón a vytvoření map hloubek, hladin a rychlostí. V průběhu servisních prací byl 
matematický model využíván pro posouzení vlivu plánovaných staveb, terénních úprav a dalších 
aktivit v povodí zájmových vodních toků na odtokové poměry těchto řek. 

3.3 2D MATEMATICKÝ MODEL RADBUZA-ÚHLAVA – „RU“ 
Z důvodu velkého rozsahu řešeného 
území a umístění lokalit řešených 2D 
modelem byl sestaven druhý 2D 
matematický model - Radbuza-
Úhlava (RU), který řeší soutok řek 
Radbuzy a Úhlavy a svou sítí 
navazuje na model MRUS. 
Prostorový krok výpočetní sítě 
modelu RU se pohybuje mezi 1m 
v korytě a v místech objektů a 6-ti 
metry v nezastavěných částech 
záplavového území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 POPIS 
Rozsah výpočetní sítě matematického modelu RU je 606 x 208 bodů, to znamená 126 048 
výpočetních bodů. 

Zájmové území modelu je vymezeno profily: 

• Horní okrajové podmínky: 

o Radbuza – pod VD České Údolí 

o Úhlava – lávka Hradiště 

• Dolní okrajová podmínka: 

o Radbuza – Helmovský jez 

Tento model řeší tedy část toku Radbuzy mezi profilem pod hrází VD České Údolí a 
Helmovským jezem včetně soutoku Radbuzy a Úhlavy. 

 

 
Obr. 11 Rozsah modelu RU - bathymetrie 
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Na obrázku Obr. 11 je znázorněn rozsah 2D modelu RU. Jedná se o barevné schéma DMT 
řešeného území, který vstupuje do výpočtu a který definuje maximální možný rozsah záplavy 
řešitelný tímto modelem. 

 

3.3.2 KALIBRACE 
Kalibrace modelu RU byla převzata z předchozího nastavení matematického modelu. Tento 
model byl kalibrován na povodeň 8/2002 a na mimořádnou manipulaci 3/2004.  

3.3.3 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
Na zkalibrovaném 2D modelu RU byly provedeny výpočty ustálených zatěžovacích stavů pro 
Q5, Q20, Q100. Hodnoty průtoků pro horní krajové podmínky a vodních stavů pro dolní okrajovou 
podmínku jsou vyčísleny v níže uvedených tabulkách Tab. 12 až Tab. 14.  

 

 
Tab. 12 Zatěžovací stavy pro 2D model RU – horní okrajové podmínky – Radbuza 

 

Tab. 13 Zatěžovací stavy pro 2D model RU – horní okrajové podmínky – Úhlava 

 
Tab. 14 Zatěžovací stavy pro 2D model RU – dolní okrajová podmínka 

3.3.4 VÝPOČTY 
Výsledky simulací modelem Mike21C jsou soubory s příponou dfs2. Jejich rekapitulace je 
uvedena v následujících tabulkách Tab. 15 až Tab. 17. 

 
Tab. 15 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu RU – hladiny 
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Tab. 16 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu RU - hloubky 

 

Tab. 17 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu RU - rychlosti 

3.3.5 VYUŽITÍ MODELU 
Matematický model RU byl využit pro stanovení záplavového území v oblasti soutoku Radbuzy 
a Úhlavy, stanovení aktivních zón a vytvoření map hloubek, hladin a rychlostí V průběhu 
servisních prací byl matematický model využíván pro posouzení vlivu plánovaných staveb, 
terénních úprav a dalších aktivit v povodí zájmových vodních toků na odtokové poměry těchto 
řek. 

3.4 2D MATEMATICKÝ MODEL ÚSLAVA – „USL“ 
Třetí z 2D matematických modelů řeší 
území řeky Úslavy. Svou sítí navazuje na 
model MRUS. Prostorový krok výpočetní 
sítě modelu USL se pohybuje mezi 1m 
v korytě a v místech objektů a 6-ti metry 
v nezastavěných částech záplavového 
území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 POPIS 
Rozsah výpočetní sítě matematického modelu USL je 1371 x 239 bodů, to znamená 327 669 
výpočetních bodů. 

Zájmové území modelu je vymezeno profily: 

• Horní okrajové podmínky: 

o Úslava – nad obcí Koterov 

o Úhlava – lávka Hradiště 

• Dolní okrajová podmínka: 

 
Obr. 12 Rozsah modelu USL - bathymetrie 
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o Úslava – most Božkov 

 

Na obrázku Obr.12 je znázorněn rozsah 2D modelu USL. Jedná se o barevné schéma DMT 
řešeného území, který vstupuje do výpočtu a který definuje maximální možný rozsah záplavy 
řešitelný tímto modelem. 

3.4.2 KALIBRACE 
Matematický model řeky Úslavy nemá k dispozici kalibrační data. Při průchodu povodně 8/2002 
byly sice pořízeny značky maximálních dosažených hladin, ovšem kulminační průtok povodně 
byl vzhledem k poničení limnigrafu v Koterově pouze odhadován. Drsnostní charakteristiky pro 
řeku Úslavu a její inundační území byly provedeny analogicky podle kalibracemi sestavených 
map drsností pro model MRUS. 

3.4.3 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
Na 2D modelu USL byly provedeny výpočty ustálených zatěžovacích stavů pro Q5, Q20, Q100. 
Hodnoty průtoků pro horní krajové podmínky a vodních stavů pro dolní okrajovou podmínku 
jsou vyčísleny v níže uvedených tabulkách Tab. 18 až Tab. 19.  

 
Tab. 18 Zatěžovací stavy pro 2D model Úslava – horní okrajové podmínky 

 

Tab. 19 Zatěžovací stavy pro 2D model Úslava –dolní okrajové podmínky 

3.4.4 VÝPOČTY 
Výsledky simulací modelem Mike21C jsou soubory s příponou dfs2. Jejich rekapitulace je 
uvedena v následujících tabulkách Tab. 20 až Tab. 22. 

 
Tab. 20 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Úslava – hladiny 

 

Tab. 21 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Úslava - hloubky 
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Tab. 22 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Úslava - rychlosti 

3.4.5 VYUŽITÍ MODELU 
Matematický model Úslava byl využit pro stanovení záplavového území řeky Úslavy, stanovení 
aktivních zón a vytvoření map hloubek, hladin a rychlostí V průběhu servisních prací byl 
matematický model využíván pro posouzení vlivu plánovaných staveb, terénních úprav a dalších 
aktivit v povodí na odtokové poměry řeky. 

3.5 2D MATEMATICKÝ MODEL ÚHLAVA – „UHL“ 
Čtvrtý  2D matematický modelů řeší území řeky Úhlavy. Tento model využívá technologii 
MIKE 21 FM, tedy proměnné trojúhelníkové sítě. V zájmové oblasti byla nejprve vytvořena 
trojúhelníková výpočetní síť s různou hustotou a s ohledem na směrové vedení koryta, 
přítomnost objektů a na charakter inundačního území. 

3.5.1 POPIS 
Promítnutím vytvořené výpočetní sítě na DMT byl získán geometrický model terénu ve 
výpočetní síti modelu MIKE 21 FM (tzv. „batymetrie“). Velikost výpočetních elementů 
(vzdálenost mezi elementy) je proměnlivá – v rozsahu cca 1-25 m. V říčním korytě, v oblastech 
objektů (mostů) a v území husté zástavby je výpočetní síť hustší, v okrajových oblastech 
záplavového území je výpočetní síť řidší. Pro potřeby studie je míra schematizace zájmového 
území dostatečně jemná pro podrobný popis prostorových jevů proudění v oblasti. Domy a bloky 

 
Obr. 13 Rozsah modelu UHL – bathymetrie a ukázka detailu trojúhelníkové sítě modelu 
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domů jsou z výpočetní sítě vyňaty (v matematickém modelu jsou tedy „obtékány“); ploty a jiné 
překážky podobného charakteru byly simulovány pruhy zvýšené drsnosti. 

Na obrázku Obr.13 je znázorněn rozsah 2D modelu UHL. Jedná se o barevné schéma DMT 
řešeného území, který vstupuje do výpočtu a který definuje maximální možný rozsah záplavy 
řešitelný tímto modelem.  

 

Zájmové území modelu je vymezeno profily: 

• Horní okrajové podmínky: 

o Úhlava – Štěnovice 

• Dolní okrajová podmínka: 

o Úhlava – lávka Hradiště 

Zájmové území je popsáno 121 271 trojúhelníkovými elementy. 

3.5.2 KALIBRACE 
Pro kalibraci matematického modelu byly k dispozici pouze povodňové značky z povodně 
8/2002. 

Kalibrace modelu byla provedena pomocí série kalibračních výpočtů, při kterých byly 
upravovány hodnoty součinitelů drsnosti v celé ploše modelu, tak aby bylo dosaženo uspokojivé 
shody mezi vypočtenými a zaměřenými povodňovými značkami. 

K dosažení shody s kalibračními značkami bylo potřeba použít poměrně vysoké hodnoty drsností 
jak v korytě, tak v inundaci, protože hladina byla při výpočtech stále výrazně níž, než udávaly 
kalibrační značky. Dále byly výrazně zdrsněny části koryt v profilech mostů. V Tab. 23 jsou 
uvedeny kalibrační značky, které byly k dispozici a hodnoty hladin získané z výsledkového 
souboru, který byl počítaný s finálním souborem drsností. Dále je v této tabulce uveden rozdíl 
mezi vypočtenou hodnotou a hodnotou získanou ze značek. 

 
Tab. 23 Kalibrační značky, použité ve 2D modelu UHL a porovnání s vypočtenými hodnotami 

Značný rozdíl u značky na ř. km 8.566 je nejspíš způsoben tím, že jsou k dispozici špatné 
souřadnice umístění této značky. Značka se dle dokumentace nachází na levém břehu na náspu 
mostu v Radobyčicích (ř. km 8.566). Tuto značku můžeme porovnat se značkou na ř. km 8.590, 
která leží na pravém břehu v inundaci a je téměř protilehlá ke značce na levém břehu. Samotný 
rozdíl těchto dvou značek činí 32 cm, což je příliš velký sklon hladiny v příčném směru, který 
není v této situaci pravděpodobný. Značka na levém břehu na mostě je patrně špatně umístěna a 
měla by být pravděpodobně dána na náspu více do profilu mostu, kde dochází ke snížení hladiny. 
Vzhledem k tomu, že není možnost ověřit si správné umístění této značky, nebyl na ní brán při 
kalibraci zřetel. 

Na následujícím obrázku je vykreslen podélný profil Úhlavy z kalibračního běhu modelu UHL 
s vyznačením pozorovaných hladin. 
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Obr. 14 Podélný profil Úhlavy při povodni 8/2002 s vyznačením pozorovaných hladin 

Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici žádná další kalibrační data, nemohla být provedena 
kalibrace pro menší povodně (zvláště pro Q5 a Q20). Po konzultaci se zadavatelem  (11.2.2011) 
bylo domluveno použití stejných drsnostních souborů pro všechny hydrologické stavy. 

3.5.3 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
Na 2D modelu UHL byly provedeny výpočty ustálených zatěžovacích stavů pro Q5, Q20, Q100. 
Hodnoty průtoků pro horní krajové podmínky a vodních stavů pro dolní okrajovou podmínku 
jsou vyčísleny v níže uvedených tabulkách Tab. 24 až Tab. 25.  

 

 
Tab. 24 Zatěžovací stavy pro 2D model Úhlava – horní okrajové podmínky 

 

Tab. 25 Zatěžovací stavy pro 2D model Úhlava –dolní okrajové podmínky 

3.5.4 VÝPOČTY 
Výsledky simulací modelem Mike21FM jsou soubory s příponou dfsu. Jejich rekapitulace je 
uvedena v následujících tabulkách Tab. 26 až Tab. 28. 
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Tab. 26 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Úhlava – hladiny 

 

Tab. 27 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Úhlava - hloubky 

 

Tab. 28 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Úhlava - rychlosti 

3.5.5 VYUŽITÍ MODELU 
Matematický model Úhlava byl využit pro stanovení záplavového území v dané oblasti, 
stanovení aktivních zón a vytvoření map hloubek, hladin a rychlostí. 

3.6 2D + 1D MATEMATICKÝ MODEL MŽE – „MZE“ 
Matematický model Mže využívá koncepce MIKE Flood, technologie založené na propojení 
1D modelu (popisuje jen říční koryto a objekty na něm) a 2D modelu, který detailně simuluje 
charakteristiky proudění v inundačním území. Oba modely jsou vzájemně propojeny systémem 
„linků“, které na základě aktuálních gradientů hladin zajišťují „přelévání vody“ (výměnu 

 
Obr. 155 Model MZE – popis koryta Mže a náhonu (1D) a inundačního území (2D) u Křimic; 
              definování laterálních (propojovacích) linků mezi 1D a 2D 
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průtoků) mezi říčními koryty (hlavní tok Mže, náhony) a inundačním územím přes spojitě 
definované břehové hrany. 

3.6.1 POPIS 
Inundační území Mže je popsáno 2D modelem s podrobnou pravidelnou výpočetní sítí o 
velikosti buňky 3 x 3 m. Promítnutím této do DMT byl získán geometrický model terénu v 
modelu MIKE 21 (tzv. „batymetrie“). Pro potřeby studie je míra schematizace zájmového 
území dostatečně jemná a vhodná pro podrobný popis prostorových jevů proudění v oblasti; 
výpočetní síť tvoří celkem 4987 x 900 výpočetních buněk. Domy a bloky domů byly 
modelovány pomocí podstatně vyvýšeného terénu (nepřelitelné překážky); ploty a jiné překážky 
podobného charakteru byly simulovány pruhy zvýšené drsnosti. 

Na obrázku Obr. 15 je vykreslen výřez z modelu MIKE Flood MZE. Jedná se o schéma reliéfu 
terénu řešeného území ve 2D s definovanými laterálními (propojovacími) linky mezi 1D a 
2D modelem. 

Celková délka 1D modelu Mže je 20,8 km. Model tvoří pouze koryto hlavního toku Mže a dále 
dva významné náhony v zájmovém území – náhon jezu v Touškově a Lobkovického jezu u 
Křimic. Pro stavbu 1D modelu byly použity: 

• nově zaměřené příčné profily Mže a nové zaměření objektů na tocích, 

• zpřesnění DMT v oblastech nových staveb a terénních změn, zahrnutí pozemních měření 
provedených firmou GEOREAL spol. s r.o. a vlastních GPS měření zpracovatele, 

• kontrola a zpřesnění břehových hran všech zájmových toků. 

Model je sestaven z celkem 270 příčných profilů ve třech větvích.  

Zájmové území modelu je vymezeno profily: 

• Horní okrajové podmínky: 

o Mže – vývar hráze Hracholusky 

• Dolní okrajová podmínka: 

o Mže – Plzeň, most gen. Pattona 

3.6.2 KALIBRACE 

Kalibrační výpočty (jako ustálené i neustálené nerovnoměrné proudění) byly provedeny pro dva 
hydrologické scénáře: 

o Kalibrace pro korytový průtok 
kalibrační epizodou ze dne 18.3.2004 připravená ve spolupráci s dispečinkem Povodí 
Vltavy s.p., při kterém se byl z  VD Hracholusky odpouštěn neškodný průtok 54 
m3/s; na vybraných objektech byly pracovníky DHI a.s. zároveň měřeny hladiny. 
Kalibrace pro korytový průtok byla využita na 1D modelu, tj. při stanovení 
odporových součinitelů říčního dna a parametrů objektů na toku 

o Kalibrace na povodeň z ledna 2011 
tato povodeň se ze všech zdrojových řek nejvýrazněji projevila na Mži, kde byl 
v noci na 15.1. zaplněn retenční prostor VD Hracholusky a voda začala 
nekontrolovaně odtékat bezpečnostními přelivy. Kulminační průtok pod 
VD Hracholusky dosáhl hodnoty 144 m3/s, což je hodnota v intervalu mezi Q5 a Q10. 
Zároveň byl zaměřován průběh hladin pracovníky Povodí Vltavy s.p. a DHI a.s. a 
města Plzně. 
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Obr. 166 Podélný profil Mže při povodni 1/2011 (výsledek kalibrace MIKE Flood) se značkami pozorovaných 
              hladin 
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Kalibrace modelu byla provedena pomocí série kalibračních výpočtů, při kterých byly 
upravovány hodnoty součinitelů drsností obou modelů a parametry objektů na toku, tak aby bylo 
dosaženo uspokojivé shody mezi vypočtenými a zaměřenými povodňovými značkami. 

Výsledky kalibrací pro všechny stavy jsou uvedeny na obr. 16. Z grafů je patrná poměrně dobrá 
shoda mezi zaměřeným průběhem hladin a výsledkem výpočtu. Průměrná odchylka vypočtených 
úrovní hladin od změřených se pohybuje v rozmezí 2 až 8 cm (ojediněle až 13 cm), a to jak v ose 
toku, tak v inundačním území (posuzovány výsledky MIKE 21). 

3.6.3 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
Na modelu MZE byly provedeny výpočty ustálených zatěžovacích stavů pro Q5, Q20, Q100. 
Hodnoty průtoků pro horní krajové podmínky a vodních stavů pro dolní okrajovou podmínku 
jsou vyčísleny v níže uvedených tabulkách Tab. 29 až Tab. 30.  

 

 
Tab. 29 Zatěžovací stavy pro 2D model Mže – horní okrajové podmínky 

 

Tab. 30 Zatěžovací stavy pro 2D model Mže –dolní okrajové podmínky 

3.6.4 VÝPOČTY 
Výsledky simulací modelem Mike21 jsou soubory s příponou dfs2 a výsledky z modelu 1D jsou 
s příponou res11. Jejich rekapitulace je uvedena v následujících tabulkách Tab. 31 až Tab. 33. 

 
Tab. 31 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Mže – hladiny 

 

Tab. 32 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Mže - hloubky 
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Tab. 33 Seznam výsledkových souborů pro 2D modelu Mže - rychlosti 

3.6.5 VYUŽITÍ MODELU 
Matematický model Mže byl využit pro stanovení záplavového území v dané oblasti, stanovení 
aktivních zón a vytvoření map hloubek, hladin a rychlostí. 

4 VÝSTUPY 
V rámci zadání tohoto projektu byly definovány požadavky na tyto typy výstupů: 

• záplavové území, 

• aktivní zóny záplavového území – AZZU, 

• mapy hloubek, 

• mapy hladin, 

• mapy rychlostí, 

• podélné profily, 

• příčné profily. 

S využitím výsledků jednotlivých matematických modelů byly všechny uvedené výstupy 
realizovány a prezentovány jednak v tištěné formě a jednak v digitální formě na datovém DVD. 
V následujících kapitolách je uveden stručný popis jednotlivých výstupů. 

Výstupy povodňového modelu Plzeň – aktualizace 2010 jsou připraveny pro celé zájmové 
území. Práce na modelech byly rozděleny do dvou etap a řeka Mže byla k výstupům přičleněna 
v rámci druhé etapy. Dokumentace tak tvoří logický celek pro všechny řeky, které se na území 
katastru Plzně nachází.  

Kromě zájmové oblasti, kterou zahrnuje Povodňový model Plzeň bylo do dokumentace 
přičleněno území na řece Radbuze zahrnující úsek od obce Lhota po VD České Údolí, 
zpracované v rámci studie „Návrh na stanovení záplavového území Radbuzy v ř.km 6,90 – 
96,00“ V tomto území byly pouze převzaty výstupy výpočtů na matematickém modelu s cílem 
pokrýt celé katastrální území Plzně v jedné dokumentaci. 

4.1 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Záplavová území byla vygenerována z výsledků 2D matematických modelů a to protnutím 
napočítaných úrovní hladin a digitálního modelu terénu. Pro generaci záplavových čar byl využit 
nástroj Flood Tool Box, vyvinutý v DHI. Záplavové čáry byly vytvořeny pro všechny počítané 
zatěžovací stavy. 

Záplavové čáry pro Q5, Q20 a Q100 byly vytištěny v měřítku 1:10 000 na podkladové mapě 
ZABAGED. Na základě požadavku objednatele byly vytištěny záplavové čáry pro Q5, Q20 a Q100 

také v měřítku 1:5 000 na podkladu ortofotomapy. Tento výstup byl ještě doplněn o aktivní zónu 
záplavového území. 

Pro zjednodušení orientace a správné interpretace poměrně složitých a na mnoha místech 
nepřehledných záplavových čar a ostrovů v záplavovém území byly v tištěné podobě záplavové 
čáry opatřeny krátkým šrafováním na straně vody. 

Veškeré digitální výstupy záplavových čar jsou také součástí samostatného datového DVD, kde 
jsou výstupy umístěny ve formátech tiskových souborů PDF a situace se záplavovými čarami ve 
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formátech MicroStation DGN ve formátu AutoCad DWG a DXF, vše včetně referenčních 
výkresů ZABAGED a ortofoto. 

4.2 AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ – AZZU 

4.2.1 DEFINICE AZZU 
Aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZU“) definuje Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 236/2002 Sb., „O způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových 
území“ jako „část záplavového území, které provádí rozhodující část povodňových průtoku, a 
tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí“ 

Aktivní zóna se podle této vyhlášky stanovuje pro ustálený průtok odpovídající Q100. 

Stanovení AZZU se tedy stává velmi účinným preventivním nástrojem pro snížení povodňových 
škod. 

Zbývající část záplavového území mimo aktivní zónu, se nepodílí výraznou měrou na přímém 
provádění povodňových průtoků, ale při vyšších povodňových stavech je povodní zasažena. Pro 
tuto oblast vodní zákon neukládá žádná omezení, ale vodoprávní úřad může stanovit omezující 
podmínky pro její využívání a rozvoj.  

4.2.2 VÝBĚR Z PLATNÉ METODIKY PRO STANOVENÍ AZZU 
Definice primárních území, které se automaticky stávají součástí AZZU 
Metodika vychází ze základních zákonitostí proudění vody v otevřených korytech za podmínek 
ustáleného nerovnoměrného proudění a ze základních pravidel řešení ochrany před povodněmi. 

Je relativně obtížné definovat rozsah oblasti AZZU bez předchozího výpočtu a detailní znalosti 
hydraulických podmínek řešené oblasti, avšak je možné definovat několik pravidel, která jsou 
platná obecně:  

• primární aktivní zónou záplavového území je vždy vlastní koryto hlavního toku v šířce 
definované břehovými hranami (nejedná se o definici koryta ve smyslu zákona o 
vodách), 

• všechny vedlejší paralelní permanentní vodoteče, derivační, či jiné kanály a zaústění 
přítoků hlavního toku jsou vždy definované jako primární AZZU v šířce určené 
břehovými hranami, 

• v případě, že se jedná o tok ohrázovaný příbřežními hrázemi chránícími před povodněmi 
dimenzovanými na Q100, jsou tyto hráze současně hranicí AZZU, 

• linie existujícího průběžného mobilního hrazení podél toku s kapacitou na Q100 tvoří 
hranici AZZU. 

Ve všech ostatních případech, jako jsou neohrázované toky, toky s odsazenými podélnými 
hrázemi a toky s přilehlými podélnými hrázemi dimenzovanými na menší průtoky než Q100, je 
pro stanovení konečné hranice AZZU zapotřebí dalšího posouzení. 

Stanovení rozšířené AZZU detailní 2D studií 
Vhodnost použitého postupu: 

• vhodný pouze v odůvodněných případech v území s patřičným významem, 

• v oblastech, kde 2D matematický model již existuje, nebo bude vytvořen pro jiné účely a 
studie, 

• ve sporných případech vyžadující detailní studii. 
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Způsob výpočtu: 

• AZZÚ řešeno dvojrozměrným (2D) matematickým modelem  

Vymezení aktivní zóny: 

Za aktivní zónu, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně 
ohrožuje životy, zdraví a majetek lidí, se stanoví území definované kombinací: 

• přístupu stanovení území provádějící podstatnou část průtoků na základě prostorového 
rozdělení měrných průtoků a definice soustředěných proudnic v inundačním území,  

• v závislosti na součinu hloubky a rychlosti vody při stoletém průtoku podle grafu pro 
stanovení rozšířené AZZU podle parametrů proudění. 

 
Obr. 17 Křivka definice nebezpečné části záplavového území podle Finka a Bewicka 

 

Revize AZZU 
Vzhledem ke složitostem vymezení AZZU vyžadující vždy individuální přístup pro jejich 
vyšetření, je třeba po určení AZZU na základě postupů uvedených výše, přistoupit v některých 
případech k jejich úpravě. Úpravy aktivní zóny se vztahují především na tyto případy: 

• na základě odborného posouzení lze z aktivní zóny záplavového území vyjmout území, 
kde je hloubka menší než 0,3 m a současně svislicová rychlost proudění menší než 0,5 
m/s, 

• do AZZU je nutno zahrnout „ostrovy“, které jsou sice svou výškovou úrovní mimo 
AZZU, ale v případě průchodu povodní by nebylo možno takováto území evakuovat, 

• z aktivní zóny budou vyjmuty všechny stávající objekty v jejich současných hranicích 
(bez možnosti přístavby mimo tyto hranice), tak aby bylo možno na nich provádět běžné 
rekonstrukce, čímž by ale zároveň bylo znemožněno provádět přístavby či nové stavby a 
nebyl by do budoucna zhoršován současný stav – tyto objekty nebudou ve výsledném 
vykreslení čáry AZZU do mapy graficky znázorněny pokud nejsou chráněny dostatečnou 
protipovodňovou ochranou dimenzovanou alespoň na Q100, 

• do AZZU je nutno zahrnout osamocené oblasti soustředěného průtoku v inundačním 
území, například v okolí inundačních propustků, koncentračních staveb atd. 
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4.2.3 STANOVENÍ AZZU 
Pro stanovení AZZU v oblastech detailních 2D matematických modelů byla provedena analýza 
výsledků měrných průtoků, hloubek a rychlostí nástroji v prohlížečce výsledků MIKE View 21. 

Území, které provádí rozhodující část povodňových průtoků bylo stanoveno jako území, které 
převede cca 80% Q100 na základě rozdělení měrných průtoků po příčném profilu, od kterého jsou 
odečtena ta území, kde je minimální hloubka menší než 30 cm a zároveň svislicová rychlost 
proudění menší než 0,5 m/s. 

K takto stanovenému rozsahu primární zóny AZZU byly přidány oblasti záplavového území, 
které byly identifikovány jako oblasti nebezpečné podle „křivky definice nebezpečné části 
záplavového území“ uvedené v obrázku 17. 

Na základě těchto podkladů byla definována výsledná hranice AZZU a vynesena do mapových 
podkladů ZABAGED společně se záplavovou čárou pro Q100 a vytištěna v měřítku 1:10 000 jako 
příloha B.2. Dále byla AZZU přidána do map se záplavovými čarami 1:5 000 nad podkladem 
ortofoto snímků. 

4.3 MAPY HLADIN, HLOUBEK A RYCHLOSTÍ 
Mapy hloubek, hladin a rychlostí jsou primárním výstupem 2D modelů. Jedná se o barevné 
mapy stavových veličin s odpovídající paletou pro snadné odečtení hodnot v požadovaných 
lokalitách. V případě map rychlostí je barevná mapa doplněná polem šipek, které indikují směr 
proudění a velikost šipek je proporcionální k velikosti rychlosti. V tomto případě jsou rychlosti 
tedy definovány jednak velikostí šipky a současně barevným odstínem podle platné barevné 
palety. 

Mapy hloubek, hladin a rychlostí jsou k dispozici v tištěné formě v měřítku 1:10 000 na 
podkladu vektorového ZABAGEDu pro Q100. 

V rámci digitálních datových výstupů jsou mapy hloubek, hladin a rychlostí zpracovány pro 
všechny počítané N-leté vody. 

Na datovém DVD jsou všechny digitální výsledky map hloubek, hladin a rychlostí uloženy 
v tiskových souborech PDF a dále jako georeferencované rastry. 

4.4 PODÉLNÉ PROFILY 
Podélné profily byly zpracovány ve dvou podobách, jako psaný podélný profil v přehledných 
tabulkách a ve formě výkresu. V obou podobách obsahuje podélný profil údaje o korytě (kóta 
dna a břehů) a informace o spočítaných polohách hladin pro jednotlivé zatěžovací stavy. Psaný 
podélný profil byl zpracován ve formě tabulky, grafické podélné profily byly vytvořeny 
v prostředí Kres od firmy Atlas s.r.o. Psaný podélný profil tvoří přílohu A.2 ve svazku I a 
grafické podélné profily jsou v příloze C ve svazku III. Následně byly výkresy pro potřeby 
zadavatelů uloženy jednak jako tiskové soubory ve formátu PDF (s vyznačením velikosti listu) a 
dále ve formátech MicroStation DGN, ve formátu ve formátu AutoCad DWG a DXF. 

4.5 PŘÍČNÉ PROFILY 
Příčné profily koryt toků v zájmovém území byly zpracovány včetně vykreslení všech 
napočítaných hladin jednotlivých zatěžovacích stavů. Výstupy byl zpracovány v prostředí Kres 
od firmy Atlas s.r.o. a následně uloženy jednak jako tiskové soubory ve formátu PDF 
(s vyznačením velikosti listu) a dále ve formátech MicroStation DGN, ve formátu ve formátu 
AutoCad DW a DXF ver. Dále byly všechny profily uloženy jako jednotlivé PDF soubory 
(každý profil jeden PDF soubor). Příčné profily tvoří přílohu D ve svazku IV. 
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5 KONZUMČNÍ KŘIVKA BEROUNKA - BÍLÁ HORA 
Na matematickém modelu MRUS byly nad rámec základních zatěžovacích stavů napočítány 
další výpočty ze kterých byla sestavena konzumční křivka. Bylo provedeno 50 výpočtů 
zatěžovacích stavů, kdy byly do modelu pouštěny různé průtoky z řek Radbuzy a Mže (průtok 
Berounkou) a řekou Úslavou šel proměnný průtok 10 – 400 m3/s. 

Jak je patrné z následujícího obrázku na úroveň hladiny v profilu Bílá hora na Berounce má vliv 
průtok přitékající z řeky Úslavy (zpětné vzdutí). Bylo sestaveno 7 křivek pro různé průtoky 
řekou Úslavou. 

 

 
Obr. 18 Konzumční křivka v profilu Bílá Hora pro různé průtoky Úslavou.  

 

6 ZÁVĚR 
V rámci projektu bylo dosaženo všech definovaných cílů: 

Všechny matematické modely sestavené v rámci projektu „Povodňový model Plzeň“ byly 
dopřesněny o nová zaměření terénu a o nově realizované stavby v povodí zájmových řek. 

Celé zájmové území bylo popsáno 2D matematickými modely. Modely dříve sestavené byly 
územně rozšířeny a v oblastech kde byl k dispozici pouze 1D+ model byly vytvořeny nové 2D 
matematické modely. 

Na matematických modelech byly nově stanoveny průběhy hladin pro zatěžovací stavy 
(Q5,Q20,Q100) podle nového registru N-letých vod vydaných ČHMÚ. Dále byla stanovena 
záplavová území, tedy vykresleny záplavové čáry pro všechny požadované zatěžovací průtoky. 
Byla stanovena aktivní zóna záplavového území (AZZU). 

K projektu byla zpracována dokumentace ve stejném rozsahu jako pro „Povodňový model 
Plzeň“. Výsledky projektu byly realizovány v tištěné a digitální formě, přičemž digitální forma 
výstupů byla zpracována tak aby data bylo možno načíst do GISového prostředí PVL. Výsledky 
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matematických modelů a veškeré vytvořené výstupy byly převedeny do požadovaných formátů a 
přehledně uloženy na datové DVD. 

Byly připraveny podklady pro vyhlášení nového rozsahu záplavových území a AZZU. 

 

 

 

V Praze dne 15.6. 2011     Ing. Marcela Svobodová 
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