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2. SPECIFIKACE PRACÍ  
 
Předmětem díla je zpracování hydrotechnických výpočtů a související dokumentace pro účely 

návrhu stanovení záplavových území Úslavy v úseku Šťáhlavy - Žinkovy. Řešený úsek začíná 

v nadjezí jezu Šťáhlavy (ř. km 21,101), kde v ř. km 21,155 navazuje na níže ležící úsek řešený 

v rámci studie „Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov - Šťáhlavy" (DHI 

a.s., 2014). Horní konec řešeného úseku je dán profilem hráze rybníka Labuť v Žinkovech, 

řešení zde navazuje na výsledky studie  „Návrh na stanovení záplavového území Úslavy, 

ř. km 67,395 - 96,770 “ (Hydroexpert, 2009). 

V souladu s potřebami objednatele byly hydrotechnické výpočty zpracovány pomocí metodiky 

dvourozměrného (2D) numerického modelování. Přípravné výpočty byly zpracovány pomocí 

jednorozměrného modelu HEC-RAS, který umožňuje hydraulické výpočty ustáleného 

nerovnoměrného proudění v obecném otevřeném korytě s možností rozdělení profilu na dílčí 

profily včetně detailního řešení hydrotechnických a dalších objektů ovlivňujících proudění 

vody. Finální stanovení průběhů hladin, vymezení rozsahu záplavového území a návrh 

aktivních zón záplavového území v souladu s metodikou MZe (verze 04/2005) byly provedeny 

pomocí podrobného dvourozměrného numerického modelu zájmové oblasti.  

 

Provedené práce zahrnovaly následující činnosti: 

 
• pořízení hydrologických podkladů 
• převzetí a zpracování geodetických, hydrotechnických a dalších podkladů 
• podrobná rekognoskace území 
• zpracování přípravných výpočtů pomocí jednorozměrného modelu  
• návrh a zpracování dvourozměrného modelu zájmové oblasti 
• kalibrace modelu 
• zpracování a vyhodnocení hydrotechnických výpočtů pro simulace ustáleného 

nerovnoměrného proudění v zájmové oblasti pro ustálené průtoky Q5, Q20 a Q100  
• zpracování rozsahu záplavového území na základě vypočtených hladin povodňových 

průtoků při průtocích Q5, Q20 a Q100 
• stanovení aktivní zóny záplavového území Q100 dle § 66 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. a § 4 

odst. 3 vyhl. č.236/2002 Sb.  
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3. POUŽITÉ PODKLADY 
 
Hydrologické podklady 

Hydrologické podklady byly čerpány ze základních hydrologických údajů pro tok Úslavy, které 

byly získány od ČHMÚ. Údaje byly pořízeny v řešeném úseku pro celkem dvanáct vybraných 

profilů. Profily byly zvoleny tak, aby svou polohou vystihovaly místa, kde v rámci zájmového 

úseku dochází k podstatným změnám průtoku (nad a pod významnými přítoky). Přehled 

použitých údajů pro N-leté průtoky uvádí tabulka 1. Originální doklady ČHMÚ jsou archivovány 

u zpracovatele.  

 
PROFIL Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

nad ústím Tymákovského potoka 45.1 67 105 143 187 256 318 

nad ústím Kornatického potoka 40.7 60.5 95.1 129 169 231 287 

nad ústím toku Bradava 34.4 51.1 80.4 109 143 195 242 

nad ústím Olešenského potoka 33.3 49.5 77.8 105 138 189 234 

nad ústím Podhrázského potoka 30 44.6 70.1 94.8 125 170 211 

nad ústím toku Cecina 28.9 43 67.6 91.5 120 164 204 

nad ústím Chocenického potoka 27.5 40.8 64.2 86.8 114 156 193 

nad ústím Přešínského potoka 26.2 38.9 61.2 82.7 109 148 184 

nad ústím Čižkovského potoka 24.6 36.5 57.5 77.7 102 139 173 

nad ústím Myslívského potoka 22.4 32.4 47.7 60.6 74.9 95.4 112 

hráz Klášterského rybníka 19.1 27.6 40.7 51.7 63.9 81.5 95.9 

 hráz Žinkovského rybníka 17 24.7 36.3 46.2 57 72.7 85.6 

 
 
 
Pro účely kalibrace modelu byly použity podklady z vyhodnocení povodně ze srpna 2002. 

Informace byly čerpány ze zpráv „Souhrnná zpráva o povodni v srpnu 2002" (Povodí Vltavy, 

2003) a „Výsledná zpráva o projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 a návrh 

úpravy systému prevence před povodněmi" (MŽP,  2004). Podklady obsahují informace o 

vyhodnocených kulminačních průtocích Q a odpovídajících dobách opakování N ve třech 

profilech:   

- Plzeň Koterov (Q2002 = 459 m3s-1, N > 1000), 

- Ždírec (Q2002 = 220 m3s-1), 

- Prádlo (Q2002 = 75 m3s-1, N = 100).  

Nejedná se však o přímo měřené údaje, neboť v průběhu povodně došlo k vážnému 

poškození nebo zničení limnigrafických stanic Koterov a Ždírec. 

Tabulka 1: N-leté průtoky [m3s-1] – podklady ČHMÚ  
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Geodetické a mapové podklady 

Použité numerické modely vycházejí při popisu koryta řeky ze zaměření korytových a 

objektových profilů na toku Úslavy, pořízených v rámci zaměření pro technickoprovozní 

evidenci toků (TPE). Zpracovatelem zaměření byla společnosti GEOREAL spol. s r.o., měření 

bylo provedeno v období v období 10/2004 – 12/2005. Podklady TPE byly dále aktualizovány 

doplňkovým zaměřením zahušťujících korytových profilů a některých objektů na toku v období 

v období 4/2013 – 11/2013. Výústní úsek Bradavy byl modelován na základě geodetických 

podkladů z TPE Bradavy (Gefos a.s., 2006). Kromě příčných profilů toku byly využity i další 

podklady z TPE obou toků v podobě výkresů objektů a jejich fotodokumentace, podélných 

profilů a situačních plánů.  

Pro modelování inundačního území při tvorbě dvourozměrného modelu a pro konstrukci 

záplavových čar byla využita data digitálního modelu terénu pořízeného na základě leteckého 

snímkování metodou laserscanningu.  Jednalo se o nově dostupná data digitálního modelu 

reliéfu páté generace (DMR5G). Digitální model reliéfu DMR 5G má podobu nepravidelné sítě 

výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m 

v zalesněném terénu. Data DMR5G byla v případě potřeby selektivně kombinována s daty z 

pozemního měření k upřesnění průběhu významných terénních hran (násypy komunikací 

apod.). Obdobně bylo zapotřebí postupovat v případě drobných vodotečí a náhonů, vodou 

zatopené oblasti nejsou součástí vyhodnocení DMR5G, neboť z podstaty měření odrazu 

laserem zde nejsou k dispozici relevantní informace.  

Datové podklady poskytlo pro účely studie Povodí Vltavy. Jako podkladový materiál byly dále 

využity letecké snímky zájmové oblasti, a to především ke stanovení oblastí s různými 

hydraulickými drsnostmi.  

Mapové podklady pro účely vykreslení výstupů řešení byla pořízena objednatelem studie od 

ČÚZK, jednalo se o podklad pro vykreslení záplavových čar a výsledků 2D simulací v podobě 

rastrových map Zabaged v měřítku 1 : 10 000 v digitální podobě (ČÚZK, 2015). 

 

Kalibra ční podklady 

Při volbě kalibračních parametrů modelu bylo přihlíženo k povodňovým značkám, které poskytl 

objednatel ze svých archivních materiálů.  Jednalo se povodňové značky povodně ze srpna 

2002, které byly zafixovány pracovníky Povodí Vltavy po povodni ve dnech 21 až 22. 8. 2002 

a následně geodeticky zaměřeny. 
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Další související podklady 

V průběhu zpracování hydrotechnických výpočtů byla provedena podrobná rekognoskace 

modelované oblasti a byla pořízena potřebná fotodokumentace a videodokumentace 

modelovaného území.  

 
 

4. METODIKA ŘEŠENÍ  

Pro dvourozměrné numerické modelování byl použit model FAST2D, který umožňuje 

podrobné numerické modelování povodňových situací v reálných geometrických podmínkách 

otevřených koryt a inundačních územích včetně urbanizovaných oblastí. Aktuální verze 

modelu (Valenta, 2004) koncepčně vychází z původní verze modelu vyvinutého v Institutu pro 

hydrodynamiku univerzity Karlsruhe (Wenka, Valenta, Rodi, 1991), který uvádějí Wenka a 

Valenta (1991). Uvedený 2D model je u nás opakovaně používán pro řešení aktuálních úloh 

vodohospodářské praxe i výzkumu, v posledních letech především v souvislosti 

s problematikou ochrany proti povodním – viz např. Valenta a Valentová, 2001 a 2003, 

FSv ČVUT 2011.  

Matematický základ modelu představuje soustava svisle integrovaných Reynoldsových 

rovnic, která bývá v odborné literatuře někdy označována jako ‘shallow water equations’ 

(rovnice mělké vody). Při odvození rovnic je použit předpoklad, že místní svislá zrychlení jsou 

zanedbatelná v porovnání se zrychlením gravitačním a že tlak vody se mění podle 

hydrostatického rozdělení. Z objemových sil je do řešení zahrnuta gravitační síla a vliv rotace 

Země. Rovnice jsou s ohledem na výchozí předpoklady vhodné pro případy, kdy půdorysné 

rozměry oblasti, v níž voda proudí, výrazně přesahují hloubku.  

Řídící rovnice lze psát ve tvaru 
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Jde o dvě pohybové rovnice ve směrech x1 a x2 a rovnici kontinuity. V rovnicích značí h 

hloubku vody [m], zb je svislá souřadnice polohy dna [m], ρ je hustota vody [kg.m-3], g je 
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gravitační zrychlení [m.s-2] a t je čas [s]. V rovnicích se kromě hloubky h vyskytují jako 

neznámé složky průměrných svislicových rychlostí u1 a u2 [m.s-1], které jsou definovány jako  

∫
+

=
hz

z

z
ii

b

b

dzu
h

u
1

 

kde ui
z je vektor rychlosti [m.s-1] v úrovni z.  

Po výšce průměrované složky tenzoru efektivních napětí jsou popsány vztahy  
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Jednotlivé výrazy popisující tenzor efektivních napětí vyjadřují v uvedeném pořadí 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 τb [Pa], tečné napětí na 

hladině vlivem větru τw [Pa] a Coriolisovo zrychlení fc [m.s-2]: 
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Efektivní napětí jsou modelována podle principu turbulentní (resp. efektivní) viskozity 

νt [m
2s-1], podle kterého lze turbulentní napětí vyjádřit s využitím turbulentní viskozity ze vztahu 
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V modelu je implementována svisle průměrovaná varianta dvourovnicového k -ε modelu 

turbulence. Turbulentní viskozita je vyjádřena pomocí turbulentní kinetické energie k [m2s-2] a 

disipace ε [m2s-3]  

ε
ν µ

2k
ct =  

Zavedením uvedeného principu se rozšiřuje systém řídících rovnic o další dvě 

transportní rovnice. Na rozdíl od jednodušších modelů pro dvourozměrné proudění, které 

turbulenci buď zcela zanedbávají nebo určují turbulentní viskozitu pomocí jednoduchých 

algebraických vztahů, jsou v modelu FAST2D řešeny navíc dvě diferenciální přenosové 

rovnice pro turbulentní kinetickou energii k a disipaci ε.  

Model FAST2D používá k numerickému řešení soustavy řídících rovnic metodu konečných 

objemů, která tvoří přechod mezi metodou sítí a metodou konečných prvků. Princip metody 

vychází ze skutečnosti, že parciální diferenciální rovnice popisující řešený fyzikální jev, 

vyjadřují bilanci sledované veličiny v nekonečně malém objemu. Řešená oblast je nejprve 

rozdělena na malé podoblasti – konečné objemy – čtyřúhelníkového tvaru. Na rozdíl od přímé 

diskretizace, používané v metodě sítí, jsou řešené diferenciální rovnice nejprve v každém 

konečném objemu formálně integrovány a převedeny na integrály po hranicích konečného 

objemu. Od požadavku splnění bilance v nekonečně malém objemu se tak přechází 

k požadavku jejího splnění v konečném objemu, tedy v makroskopickém měřítku.  

Předmětem řešení je celkem pět neznámých veličin, definovaných ve středu každého 

konečného objemu – dvě složky průměrných svislicových rychlostí u a v, poloha hladiny h, 

turbulentní kinetická energie k a disipace ε. Těchto pět neznámých je určováno jako řešení 

soustavy pěti nelineárních parciálních diferenciálních rovnic – dvou pohybových rovnic, 

rovnice kontinuity a přenosových rovnic pro k a  ε.  

Základní vstupní data modelu FAST2D zahrnují: 

− geometrická data definující výpočetní síť, 

− geometrická data popisující morfologii terénu, 

− data definující obtékané překážky proudění (budovy, hráze, násypy komunikací), 

− rozložení parametrů drsnosti povrchu území, 

− okrajové podmínky. 

Při praktické aplikaci modelu je řešená oblast nejprve pokryta křivočarou výpočetní sítí, 

která je zadávána pomocí souřadnic x a y rohových uzlů jednotlivých konečných objemů. Při 
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konstrukci sítě je přitom vhodné využít možností dané metody a hlavní linie sítě přizpůsobit 

obrysům hranic a eventuelně významným vnitřním překážkám uvnitř modelované oblasti, 

jakými jsou například příčné a podélné usměrňovací stavby, linie významné zástavby, linie 

oddělující oblasti s různými drsnostmi dna (terénu), atd. V další fázi je třeba doplnit souřadnice 

konečných objemů o informaci o nadmořské výšce terénu ve všech bodech výpočetní sítě 

a vytvořit tak digitální model terénu. Pro každý konečný objem je dále třeba definovat 

odpovídající hodnotu drsnostního součinitele podle charakteru dna, resp. povrchu 

zaplavovaného terénu. Plošné rozložení drsností a odhad jejich velikosti je předmětem 

kalibrace modelu.  

Součástí tvorby modelu terénu je zohlednění zástavby, eventuelně dalších prvků, které 

představují úplné nebo částečné překážky proudění. Postup při modelování těchto překážek 

závisí na výšce překážky, to jest, zda se jedná o překážku přelévanou (pod hladinou vody) 

nebo obtékanou. Překážky prvního typu lze zahrnout do modelu terénu pomocí lokálních 

úprav nadmořské výšky povrchu terénu, překážky druhého typu se modelují vynecháním 

odpovídajících bloků konečných objemů a zavedením vnitřních okrajových podmínek, 

definujících příslušné úseky sítě jako nepropustné stěny. Třetí možností, používanou při 

modelování shluků velmi malých přelévaných překážek, je aplikace vysokých hodnot 

součinitele drsnosti, vystihujícího skutečnou makrodrsnost v odpovídající podoblasti.  

Na hranicích (vnějších i vnitřních) zvolené řešené oblasti je nutné zadat příslušné 

okrajové podmínky. Model umožňuje použít na jednotlivých částech hranice následující typy 

okrajových podmínek:  

− zadání rychlostního profilu včetně směrů proudění, 

− zadání rozdělení průtoků podél vstupního profilu, 

− zadání polohy hladiny, 

− zadání parametrů turbulence, 

− zadání nepropustné hranice s uvažováním tření, 

− zadání nepropustné hranice bez tření (ev. zadání osy symetrie). 

Výsledkem numerické simulace jsou složky rychlostí proudění a poloha hladiny spolu 

s charakteristikami turbulence proudění ve středech všech konečných objemů v řešené 

oblasti. Dostupná grafická vyhodnocení výsledků zahrnují výstupy v podobě tématických map 

hladin, hloubek a rychlostí či vyhodnocení proudových poměrů ve formě proudnic a 

vektorových polí rychlostí proudění vody. 
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5. SESTAVENÍ A KALIBRACE 2D MODELU  

 

Modelovaná oblast a koncepce modelu 

Pro podrobné vyšetření proudových poměrů a hydraulických podmínek průchodu povodně 

korytem Úslavy a přilehlým inundačním územím byl sestaven detailní dvourozměrný model. 

S ohledem na značnou členitost zájmového území a nutnost podrobně vystihnout zástavbu a 

jednotlivé terénní tvary (násypy komunikací, meandrující koryto vodního toku, vedlejší 

vodoteče apod.) bylo zapotřebí přistoupit k aplikaci modelu s relativně velmi vysokým 

rozlišením (zhruba 1,5x1,5 metru až 1x1 metr) a tedy i velmi vysokým počtem výpočetních 

buněk.  

S ohledem na hardwarové nároky takto detailního modelování pak ovšem nebylo možné 

modelovat zájmové území jako jeden celek pomocí jediného modelu, nýbrž bylo zapotřebí 

použít několik na sebe navazujících modelů dílčích. Tento přístup byl jednoznačně preferován, 

neboť opačný postup, t.j. použití rozsáhlejšího modelu s nižším rozlišením, by v daných 

podmínkách nutně vedl k nežádoucí ztrátě výstižnosti modelu. Ani využití dalších obecně 

možných speciálních technik (selektivní zahuštování sítě, použití větších rozměrů buněk 

v podélném směru oblasti apod.) nebylo v daném případě shledáno účelným, právě s ohledem 

na různorodost a nepravidelnost modelované topologie zájmového území. 

Výstupní a vstupní hranice jednotlivých vytvořených dílčích modelů jsou vedeny vždy zhruba 

kolmo na podélnou osu inundačního území a vždy přednostně v úseku s relativně úzkým 

inundačním územím bez zástavby a pokud možno s přímou trasou vodního toku, tj. v úsecích 

s převážně jednorozměrným charakterem proudění. Vzájemná vazba mezi dílčími modely je 

vesměs realizována na společných hranicích, kdy vstupní hranice modelu níže ležícího 

koresponduje s výstupní hranicí modelu ležícího výše proti proudu. V nejednoznačných 

případech bylo přistoupeno k návrhu vzájemného překryvu mezi sousedními modely s cílem 

eliminovat vliv volby polohy rozhraní na výsledky řešení na společné hranici. 

Při volbě bočního ohraničení modelu se vycházelo z předpokládaného rozsahu záplavy při 

kulminačním průtoku povodně 2002 (resp. při stoletém průtoku, je-li vyšší) na základě výpočtů 

provedených 1D modelem. Ohraničení modelů na obou podélných stranách sleduje hladké 

linie tak, aby modelem byl postižen celý rozsah modelované záplavy.  
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Výpočetní sí ť 

Výpočetní sítě konečných objemů dvourozměrných modelů byly navrženy jako křivočaré, 

s liniemi sledujícími tvar bočních hranic modelu. Při tvorbě sítě se postupovalo tak, že digitální 

podklad obsahující rastrové mapy a geodetické podklady včetně dalších podkladů (letecké 

snímky) byl zobrazen během práce v pracovním prostředí preprocesoru. Síť pak bylo možné 

vytvářet interaktivně přímo v tomto mapovém podkladu, čímž byla zajištěna přesná návaznost 

výpočetní sítě na skutečnou situaci. Parametry výpočetních sítí dílčích modelů pro řešený 

úsek jsou uvedeny v tabulce 2. Při použitém rozlišení modelu již bylo možno podrobně 

modelovat jednotlivé překážky proudění v podobě budov a dalších objektů. 

 

Model č.  Rozsah ( ř. km) Délka (m) Ší řka (m) Počet bun ěk Rozm ěr buňky (m)  

1 21,155 – 25,790 3950 500 4000 x 450 1 x 1  

2 25,280 – 30,850 4350 760 3599 x 650 1,4 x 1,4  

3 30,820 – 35,610 3900 300 4000 x 300 1 x 1 

4 35,206 – 40,198 4150 350 4000 x 320 1 x 1 

5 40,100 – 45,490 4600 370 4201 x 401 1 x 1 

6 45,314 – 52,078 4600 390 4201 x 401 1 x 1 

7 51,874 – 59,396 5500 540 4501 x 501 1,2 x 1 

8a 59,274 – 63,010 3500 300 3202 x 301 1 x 1  

8b 62,960 – 67,395 3600 300 3351 x 301 1 x 1 

 

 

Tvorba modelu terénu       

Při definování morfologie terénu se vycházelo z dostupných topografických a geodetických 

podkladů, využita byla především geodetická data z pozemního a leteckého laserového 

zaměření podrobněji specifikovaná v kap. 3. Výchozí surová data modelu terénu získaného 

leteckým laserovým zaměřením musela být doplněna informacemi o tvaru říčního koryta 

s využitím příčných profilů a dalšími podklady zpřesňujícími popis terénu v zájmovém území. 

Součástí podkladů nebyly dostatečně podrobné údaje o průběhu náhonů a kanálů 

v zájmovém území, většinou byly zaměřeny profily pouze na začátku a konci příslušné 

vodoteče. U významnějších z těchto vodotečí bylo ve spolupráci s objednatelem v průběhu 

zpracování zajištěno doplňkové zaměření vybraných profilů, podružnější kanály byly po 

dohodě s objednatelem modelovány jen přibližně na základě interpolace mezi počátečním a 

koncovým profilem. 

Tabulka 2: Parametry výpočetních sítí pro řešený úsek  
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Na základě výsledných diskrétních vstupních dat pro digitální model byla preprocesorem 

vytvořena spojitá aproximace terénu pro numerický model. Následně byly hodnoty 

nadmořských výšek terénu převedeny do všech uzlů výpočetní sítě 2D modelu a tak 

vytvořena finální reprezentace modelovaného území v numerické podobě. V další fázi návrhu 

modelu bylo zapotřebí zohlednit veškeré překážky proudění, které byly do modelu 

zapracovány v podobě zablokování (zneprůtočnění) příslušných buněk výpočetní sítě. Zadání 

překážek probíhalo interaktivně nad podkladem tvořeným leteckým snímkem (ortofotomapou) 

zájmového území, aby byla zajištěna polohová návaznost zadání na modelovanou skutečnost.  

 

Kalibrace modelu 

Kalibrace modelu byla řešena s využitím informací o nadmořských výškách značek povodně 

ze srpna 2002. Modelované území bylo na základě mapových podkladů, leteckých snímků a 

terénního průzkumu rozděleno na dílčí podoblasti, charakterizované různými typy povrchu a 

charakteristikami drsnosti. Celkem bylo použito v jednotlivých modelech vždy 10 až 15 

charakteristických typů povrchu. Vhodnost zvolených součinitelů drsnosti byla ověřena pomocí 

simulace povodně s kulminačním průtokem odpovídajícím svou velikostí kulminačnímu 

průtoku povodně v roce 2002 a následného porovnání výsledků s dostupnými údaji 

o povodňových značkách. Seznam použitých povodňových značek je uveden v psaném 

podélném profilu. Přiřazení značek ke staničení je pouze orientační, některé značky se navíc 

nacházejí v inundaci ve větších vzdálenostech od koryta. Určitým verifikačním vodítkem byly i 

výstupy předchozí studie odtokových poměrů Úslavy (Kejha, 2006). 

Informace o kulminačních průtocích povodně 2002 byly čerpány z podkladů uvedených v 

kapitole 3. K dispozici byly odhady kulminačních průtoků v profilech Plzeň Koterov (Q2002 = 

459 m3s-1), Ždírec (Q2002 = 220 m3s-1) a Prádlo (Q2002 = 75 m3s-1).  Průtoky v ostatních profilech 

byly odhadnuty na základě interpolace s přihlédnutím k dílčím plochám povodí. 

Výsledkem výpočtů pro kalibrační stav bylo zjištění, že úrovně hladin určené výpočtem při 

použití charakteristik drsnosti obvyklých u jiných srovnatelných toků jsou vyšší, než úrovně 

značek fixovaných po povodni. V případě kulminačních průtoků udávaných pro povodeň 2002 

činila vyhodnocená průměrná absolutní chyba 46 cm. Stejný trend vykazuje i předchozí studie 

odtokových poměrů, kde jsou odchylky ještě výraznější. 

S ohledem na možné nejistoty ve stanovení kulminačních průtoků v roce 2002 na Úslavě 

(porucha limnigrafů Koterov a Ždírec), byla alternativně zkoumána i varianta  s uvažováním  

nižších hodnot kulminačních průtoků zhruba na úrovni průtoků Q100.  Změna průtoků se tedy 

dotkla především dolní části modelu. Za těchto předpokladů došlo k většímu sblížení simulací 

s povodňovými značkami, s průměrnou absolutní chybou 30 cm. Na určité nejistoty a 
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nepřesnosti lze patrně usuzovat i u výšek některých povodňových značek, i když až na 

výjimky (např. hladina zjištěná nad mostem o metr níže než u značky pod mostem) jsou 

obtížně identifikovatelné. 

S ohledem na všechny výše uvedené nejistoty bylo rozhodnuto použít v modelu běžné 

hodnoty charakteristik drsnosti odpovídající kalibračním výsledkům obdobných toků s tím, že 

takový postup je ve prospěch bezpečnosti a že k případným modifikacím parametrů modelu 

vedoucím ke snížení simulovaných hladin nejsou k dispozici dostatečně spolehlivé podklady. 

    

 

6. ŘEŠENÉ PŘÍPADY A OKRAJOVÉ PODMÍNKY  

Při hydrotechnických výpočtech byly numerické modely zatěžovány průtoky v souladu s údaji 

o N-letých průtocích dle ČHMÚ (tabulka 1) s případným dalším rozčleněním podle dílčích 

ploch povodí, kromě kalibračních výpočtů byly řešeny průtokové stavy odpovídající povodním 

s dobou opakování 5, 20 a 100 let. Použité průtokové stavy u jednotlivých modelů uvádí 

tabulka 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení probíhalo postupně v navazujících dílčích dvourozměrných modelech, vypočtená 

poloha hladiny na vstupní (vtokové) hranici níže ležícího modelu sloužila vždy jako okrajová 

Model č. 
Rozsah 
(ř. km) 

Poznámka 
Q100 Q20 Q5 

[m3/s] [m3/s] [m3/s] 

1 21,155 – 25,790 nad Tymákovským p. 318 187 105 

2 25,280 – 26,447 nad Kornatickým p. 287 169 95,1 

2 26,447 - 30,850 nad Bradavou 242 143 80,4 

3 30,820 – 33,320 nad Olešenským p. 234 138 77,8 

3 33,320 - 35,610 nad Podhrázským p. 211 125 70,1 

4 35,206 – 37,480 nad Podhrázským p. 211 125 70,1 

4 37,480 - 40,198 nad Cecinou 204 120 67,6 

5 40,100 – 43,410 nad Chocenickým p. 193 114 64,2 

5 43,410 – 45,490  nad Přešínským p. 184 109 61,2 

6 45,314 – 50,480 nad Přešínským p. 184 109 61,2 

6   50,480 - 52,078 nad Čížkovským p. 173 102 57,5 

7 51,874 – 54,220 nad Čížkovským p. 173 102 57,5 

7  54,220 - 59,396 nad Myslívským p. 112 74,9 47,7 

8a,8b 59,274 - 67,395 nad Klášterským ryb. 95.9 63.9 40.7 

Tabulka 3: Modelované průtokové stavy  
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podmínka pro výstupní (výtokovou) hranici navazujícího výše ležícího modelu. U nejníže 

ležícího modelu se při specifikaci hladiny na výstupní hranici vycházelo z úrovní hladin 

převzatých z povodňového modelu Úslavy v úseku Koterov - Šťáhlavy  (DHI a.s., 2014). Na 

vstupních hranicích 2D modelu byl zadáván celkový přítok do modelované oblasti, rozložení 

měrného průtoku podél hranice bylo modelováno pomocí lokální aplikace Chézyho rovnice. 

V případě významnějších přítoků do modelované oblasti byly obdobným způsobem 

modelovány dílčí vtoky do modelu v místě příslušných vodotečí.  

 

 

7. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KONSTRUKCE ZÁPLAVOVÝCH MAP 

 

Vyhodnocení hladin a konstrukce záplavových čar 

Výsledky výpočtů (vypočtené úrovně hladin při uvažovaných průtocích Q5, Q20 a Q100) byly 

vyhodnoceny v podobě psaného podélného profilu (příloha 2). Vyhodnocení výsledků je zde 

(a v navazující grafické dokumentaci) vztaženo k  administrativnímu staničení podle 

dokumentace pro TPE vodního toku Úslavy dle geodetického zaměření z let 2004, 2005 a 

2013 (viz použité podklady). Přehled mostních objektů ve vztahu k vypočteným výškám 

hladiny při průtocích Q5, Q20 a Q100  je uveden v tabulkách 4.1 až 4.3.  

Je třeba upozornit na skutečnost, že uváděné výšky hladin v psaném podélném profilu i 

v příčných profilech jsou hodnotami platnými pro osu vodního toku. V místech se složitějšími 

podmínkami proudění mohou být výšky hladin ve větších vzdálenostech od koryta odlišné a 

pro jejich detailnější hodnocení je proto vhodnější vycházet z vyhodnocení výsledků 2D 

modelování (příloha 3, listy C až E).  

Pro konstrukci záplavových čar byl použit digitální model DMR5G, zákres byl proveden do 

mapových podkladů (systém Zabaged, měřítko 1 : 10 000). Při konstrukci záplavových čar byl 

rozsah záplavy určen sestrojením průsečnice simulované hladiny s digitálním modelem terénu 

(přímý výstup dvourozměrného modelu).  

Výsledné zkonstruované záplavové čáry pro průtoky Q5, Q20, Q100 jsou vykresleny do situací 

s podtiskem v podobě použitých mapových podkladů (příloha 3, listy A). Při vykreslení 

záplavových čar u mostních objektů je použito jednotné schéma, kdy záplavová čára prochází 

v místě mostní konstrukce přes komunikaci bez přerušení bez ohledu na skutečnost, zda se 

hladina dostává do kontaktu s mostní konstrukcí či nikoli (zobrazení za předpokladu 

průhlednosti mostní konstrukce). Řešení záplavové čáry v oblasti nájezdů na mosty (násypů) 

odpovídá běžnému způsobu vyhodnocení jako u ostatních terénních tvarů v inundačním 

území. 
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Vyhodnocené úrovně hladiny a záplavové čáry se týkají přímé záplavy od toku Úslavy, další 

rozlivy vznikající v zájmové oblasti na ostatních přirozených tocích (přítoky) a umělých 

vodotečích (náhony) nejsou předmětem řešení. U náhonů s možností nátoku vody je třeba 

počítat s tím, že při povodňových situacích může po vyčerpání jejich kapacity docházet 

k vybřežení vody a k zaplavení terénu bez přímé souvislosti se zde vyhodnocenými hladinami 

v korytě a inundačním území Úslavy. 

U přítoků byl graficky vyhodnocen ve všech případech horizontální dosah zpětného vzdutí 

hladiny v Úslavě, s výjimkou toků se stanoveným záplavovým územím (Bradava, Myslívský 

potok, Mihovka), kdy byly takto vyhodnocené záplavové čáry oříznuty a uzavřeny na linii 

kontaktu s navazujícími záplavovými čarami přítoku. Skutečná hladina v oblasti přítoků bude 

ve skutečnosti závislá na velikosti průtoku, kapacitě přítokového koryta a na nově stanovené 

úrovni hladiny v Úslavě a je nutné ji v návaznosti na tuto studii upřesnit v rámci samostatné 

studie odtokových poměrů (resp. její aktualizace) pro konkrétní přítok.  

 

Mapy charakteristik proud ění  

Z výsledků modelování pro stavy odpovídající povodním s dobou opakování 5, 20 a 100 let 

byly vytvořeny záplavové mapy, které kromě základní informace o rozsahu záplavy obsahují i 

detailní informace o rozložení charakteristik proudění vody v zájmovém území. Tyto mapy 

znázorňují prostorové rozložení jednotlivých hydraulických veličin získaných jako výstupy 

dvourozměrného numerického modelování a umožňují širší využití získaných informací.  

Tento způsob vyhodnocení poskytuje přehledné souhrnné vyhodnocení podmínek proudění 

vody v zájmové oblasti a umožňuje podrobnější analýzu odtokových poměrů v zájmovém 

území. Kompletní sestava grafického vyhodnocení simulačních výsledků (příloha 3, listy 

C,D,E) zahrnuje následující přehledné tématické mapy charakteristik proudění: 

• úrovně hladiny vody, 

• hloubky vody, 

• průměrné svislicové rychlosti proudění. 

Všechny typy map mají stejný charakter a znázorňují prostorové rozložení vybrané 

charakteristiky proudění. Simulovaná veličina je vyhodnocena v tématické barevné mapě 

pomocí izoploch s příslušným krokem, který je definován barevnou paletou. Stupnice použitá 

ve vyhodnocení konkrétní tématické záplavové mapy je vždy vysvětlena v příslušné legendě. 

V případě rychlostí se vzhledem k typu numerického modelu (2D model) jedná o průměrné 
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svislicové rychlosti (průměr rychlostí v celém rozsahu hloubky od obvykle nejmenších rychlostí 

u dna po obvykle nejvyšší rychlosti u hladiny).  

Mapy charakteristik proudění byly s ohledem na potřebu jejich zobrazování v systémech GIS 

vyhodnoceny na pravidelném rastru s krokem 2 x 2 metry metodou rastrování originálních 

výstupů modelu. K interpretaci výsledků je zapotřebí zásadně přistupovat s ohledem na 

rozlišení modelu, podrobnost vstupních dat a uvedenou metodu zobrazení. Typickým 

příkladem jsou menší kanály a náhony, které nelze ani při relativně vysokém rozlišení 2D 

modelu a vyhodnocovacího rastru (rastr 2 x 2 metry) definovat s odpovídající přesností. 

V těchto případech mohou mít výsledky pouze informativní charakter z hlediska polohy 

hladiny, zatímco vyhodnocení rychlostí a hloubek se vzhledem k rozlišení výstupů může v 

detailech  lišit od skutečnosti.  

V oblastech, ve kterých nejsou k dispozici příslušná data modelu terénu (dna některých 

kanálů, rybníků apod.) a charakteristiky proudění jsou tedy neurčité, nebyly výsledky hloubek 

a rychlostí vyhodnoceny (kresleno šedivou barvou). Stejně se postupovalo v případě všech 

charakteristik proudění v dlouhých náhonech, které jsou s výjimkou vtoku do náhonu vedeny 

mimo oblast přímé záplavy od Úslavy, nejsou u nich k dispozici podrobné informace o 

geometrii a proudění v nich závisí mimo jiné na neurčitých podmínkách manipulací na jejich 

objektech.  

Vyhodnocené charakteristiky proudění je třeba chápat jako průměrné hodnoty při daném 

simulovaném kulminačním stavu. To znamená, že nelze vyloučit lokální překročení 

vyčíslených hodnot (zejména hloubek nebo rychlostí) například v důsledku lokálních depresí, 

lokálních koncentrací proudu a obdobných geometrických detailů či jevů pod hranicí rozlišení 

modelu,  či v důsledku některých dalších modelem nepostižitelných jevů (třírozměrné efekty 

proudění v místech hydrotechnických objektů, při obtékání hran překážek, při omezení 

průtočnosti objektů, nestacionární jevy při plnění inundačního území, při destrukci lokálních 

překážek, plotů apod.).  
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8. VYHODNOCENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ 

Součástí vyhodnocení hydrotechnických výpočtů bylo stanovení aktivní zóny záplavového 

území (AZZU) pro průtok Q100 v rozsahu zájmového území. Při zpracování bylo přihlédnuto 

k podstatným zásadám návrhu „Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území“ 

v aktuální verzi duben 2005.  

S ohledem na charakter modelovaného inundačního území Úslavy a použitý model se způsob  

řešení přednostně opírá o postup určený metodikou pro stanovení aktivní zóny podle 

detailních 2D studií. Za AZZU, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak 

bezprostředně ohrožuje životy, zdraví a majetek lidí, se v tomto případě stanoví území 

definované jako: 

a/ území provádějící podstatnou část průtoků určené na základě rozdělení měrných průtoků, 

b/ území definované podle parametrů proudění (nebezpečné zóny), 

přičemž se aplikuje kombinace obou uvedených přístupů ke stanovení AZZU. 

Při vyhodnocení aktivních zón byly nejprve vyhodnoceny průtokově aktivní oblasti, tj. oblasti, 

které převádějí podstatnou část průtoku. Jejich vyhodnocení bylo provedeno hydraulickou 

metodou na základě rozdělení svislicových měrných průtoků a s využitím vyhodnocených 

proudových pásů. Takto stanovené aktivní zóny byly dále v souladu s použitou metodikou 

rozšířeny o nebezpečné zóny záplavového území, stanovené podle parametrů proudění a 

zahrnující oblasti s vysokými hodnotami hloubek nebo rychlostí, které nemusí nutně převádět 

rozhodující část průtoku, nicméně jsou nebezpečné z hlediska ohrožení životů a zdraví osob a 

ohrožení majetku. Na základě konzultací s objednatelem byla při stanovení nebezpečných zón 

aplikována méně restriktivní metodika dle Finka a Bewicka doporučovaná pro inundační 

území běžného významu.  

Do rozsahu aktivní zóny byly dále v souladu s metodikou zahrnuty oblasti v podobě ostrovů 

bez možnosti ústupu v průběhu povodně.  

Výsledné aktivní zóny jsou vykresleny do situace s podtiskem v podobě použitých mapových 

podkladů (příloha 3, listy B). 

Součástí aktivní zóny se v souladu s použitou metodikou dále automaticky stávají všechny 

permanentní vodoteče v rozsahu záplavového území. Tato skutečnost, stejně jako použitou 

metodikou umožněné vynětí stávající zástavby z aktivní zóny (z důvodu umožnění 

rekonstrukcí stávajících staveb), není v grafickém zpracování explicitně vyznačena, nicméně 

technická zpráva na ni tímto upozorňuje. 
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9. ZHODNOCENÍ NEJISTOT 
 

Podklady poskytnuté pro sestavení numerického modelu proudění vody byly pro daný účel 

zpracování návrhu na vymezení záplavového území postačující. Použití výsledků pro jiné 

účely (zejména návrhy protipovodňových opatření a další činnosti opírající se o konkrétní 

úrovně hladin) není vhodné bez uvážení souvisejících nejistot a bez dalšího doplnění a 

upřesnění vstupních podkladů a samotného výpočetního modelu.  

Teoretické výstupy získané pomocí numerického modelu jsou obecně zatíženy nejistotami, 

které souvisejí s přijatými předpoklady a zjednodušeními, s metodou řešení a zejména s 

přesností vstupních dat. Řešení ovlivňuje například již přesnost digitálního modelu reliéfu 

(zhotovitel DMR 5G uvádí úplnou střední chybu výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v 

zalesněném terénu), a dále přijatá modelová aproximace, přesnost hydrologických dat, 

nejistoty v určení povodňových značek, kulminačních průtoků historických povodní a dalších 

vstupních dat. 

Další podstatné nejistoty ve stanovení polohy hladiny vyplývají z nahodilosti jevů, které při 

průchodu povodně nastávají. Předmětem řešení není posouzení bezpečnosti existujících 

vodních děl a modelování průtokových stavů souvisejících s jejich poruchami. V této 

souvislosti je třeba upozornit, že v případě přímo protékaného rybníka Klášter se jeví jako 

reálná možnost přelití hráze při Q100. Součástí záplavy při vysokých povodňových průtocích se 

dále stávají některé další rybníky a nádrže. Numerické řešení neuvažuje dynamické vlivy 

proudění, předpokládá se volný průtok mostními objekty, které mohou být při povodni 

zaneseny plávím apod. 

Skutečné průběhy hladin se mohou měnit v závislosti na konkrétních hydrologických 

podmínkách, použité manipulaci na objektech a aktuálním stavu koryta a inundačního území 

při konkrétní povodňové situaci. Zejména v souvislosti s případným omezením průtočnosti 

objektů na toku částečným či úplným ucpáním, resp. v souvislosti s porušením hrází a jiných 

objektů, mohou hladiny dosáhnout vyšších úrovní, než ukazují výsledky teoretických výpočtů. 
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10. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
 

Správce vodního toku Úslava - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – předložil Krajskému 

úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) dne 06.05.2016 návrh na stanovení záplavového území 

tohoto vodního toku v ř. km 21,0 – 67,4 (úsek Šťáhlavy – Žinkovy). Na základě návrhu svolal 

vodoprávní úřad jednání za účelem jeho projednání se stavebními úřady, vodoprávními úřady 

a obcemi, do jejichž správního obvodu navrhované záplavové území zasahuje.  

Předložený návrh na stanovení záplavového území byl správcem toku prezentován na jednání 

dne 6.6.2016. Přítomní byli seznámeni se zákonnými omezeními vyplývajícími ze stanovení 

záplavového území, s návrhem záplavových čar Q100, Q20, Q5 a aktivních zón záplavového 

území.  

Vzhledem ke skutečnosti, že k návrhu byly vzneseny připomínky v několika konkrétních 

lokalitách, přistoupil správce toku ve spolupráci se zpracovatelem studie k jejich prověření. 

Prověření bylo vesměs založeno na místním šetření, doplňkovém geodetickém zaměření 

terénu v připomínkovaných lokalitách a porovnání výsledků měření s datovým podkladem 

použitým ve výpočtech - digitálním modelem terénu. Na základě prověření lokalit správce toku 

provedl vypořádání připomínek ke dni 10.10. 2016, příslušný dokument k vypořádání 

připomínek je přílohou této technické zprávy na následujících dvou stranách. Z textu přílohy 

jsou zřejmé šetřené lokality, výsledky šetření a vyplývající závěry. 

Ve dvou případech došlo na základě tohoto vypořádání a na pokyn správce toku k lokálnímu 

přehodnocení výstupů studie a k odpovídající úpravě  záplavových čar, resp. aktivní zóny. 

Prvním místem je lokalita rodinného domu na pozemku p.č. 52 v k.ú. Šťáhlavice, kde na 

základě místního šetření a upřesněných geodetických a projektových podkladů došlo k úpravě 

záplavových čar pro Q5 a Q20. 

Druhou lokalitou je oblast u hřiště v obci Ždírec, kde došlo k úpravě rozsahu aktivní zóny - z 

aktivní zóny byl na základě připomínky vyjmut záliv za hřištěm. Z hlediska převádění průtoku 

lze vyjmutou část považovat za průtokově neaktivní, v oblasti pasivního rozlivu se zde však při 

Q100 vyskytují velké hloubky vody až do 2 metrů. Je tedy nutné explicitně upozornit na 

skutečnost, že z AZZU vyjmutá  oblast  jednoznačně spadá do kategorie zóny nebezpečné. 
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