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1 ÚVOD 
Studie „Aktualizace záplavového území Vejprnického potoka, ř. km  0,000-2,916“ dále jen 
studie byla zpracována na základě smlouvy mezi Povodím Vltavy, státní podnik a DHI a.s. 
ze dne 15.1.2018 a jejího dodatku z 26.4.2018. 

1.1 CÍLE STUDIE 
Předmětem studie jsou především následující práce: 

 Aktualizace modelu sestaveného v rámci projektu „Tvorba map povodňového nebezpečí a 
povodňových rizik v povodí Vltavy” v souvislosti s realizací PPO “Vejprnický potok, 
Slovanské Údolí, ř.km. 1,25-1,7, rekonstrukce úpravy” 

 výpočty hydraulických charakteristik na matematickém modelu pro aktuální hydrologická data, 
 stanovení záplavových území pro zatěžovací stavy Q5, Q20 a Q100 a aktivní zóny záplavového 

území, 
 sestavení grafických výstupů pro vyhlášení záplavového území a psaného podélného profilu. 

1.2 POPIS ZÁJMOVÉ OBLASTI 
Zájmovou oblastí studie je Vejprnický potok a přilehlé záplavové území v úseku od soutoku se 
Mží po Plzeň – Slovanské údolí, tedy říční kilometr 0,000-2,916. 

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 oblasti u továrny Dioss Nýřany je z povodí Vejprnického potoka převáděna významná část 
průtoku do povodí Lučního potoka.  

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).  

V zájmové oblasti byl použit Digitální model terénu sestavený a aktualizovaný pro „Povodňový 
model Plzeň“. Tento model byl v některých místech dopřesněný Digitálním modelem reliéfu ČR 
5. generace (DMR 5G).  

Koryto toku bylo vymodelováno pomocí lineární interpolace zaměřeného bodového pole koryta 
a zaměřených břehových hran z TPE a dalších geodetických měření. Objekty na toku byly do 
DMT schematizovány dle zaměření z TPE a z účelového doměření objektů v místech kde 
proběhla změna. 

V oblasti rekonstrukce úpravy, tedy v ř.km 1,25-1,7, byla pro aktualizaci modelu terénu použita 
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná firmou Geoing Plzeň 
spol.s.r.o. 

2.2 MAPOVÉ PODKLADY 
Rastrový ZABAGED – tento mapový podklad byl využit pro tisky výstupů záplavových čar 
v měřítku 1:10 000. 
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2.3 HYDROLOGICKÁ DATA 
Hlavními hydrologickými daty pro studii jsou údaje o N-letých vodách ve vybraných profilech 
poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem. Protokoly ČHMU tvoří přílohu A.1 této 
zprávy. 

Zájmového úseku se týká údaj v profilu Vejprnický potok – ústí do Mže.  

 
Tab. 1 N-leté průtoky – ČHMÚ  

Data ČHMÚ jsou opatřena poznámkou, že jsou stanovena pro celou plochu povodí Vejprnického 
potoka a že není uvažováno s převodem vody z horní části Vejprnického potoka do povodí 
Lučního potoka. Určení množství vody protékající tímto odlehčením bylo třeba stanovit 
hydraulickým výpočtem v okolí odlehčovacího objektu. 

Zpracovatel již v rámci studie „Studie rozdělení povodňových průtoků tzv. bifurkací mezi 
Vejprnickým potokem a Lučním potokem“ z května 2014 určoval dělení průtoků v této 
oblasti. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně dat od ČHMÚ, bylo nutné dělení průtoků na 
matematickém modelu znovu přepočítat. Přepočet byl proveden v rámci studie „Vymezení 
záplavového území Vejprnického potoka, ř. km  2,916-21,500“ v březnu 2015. 

 
Obr. 1 - Schematizace matematického modelu v oblasti dělení průtoků 

 

V následující tabulce jsou údaje o N-letých vodách redukované na základě hydrotechnického 
výpočtu u oblasti dělení průtoků 
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Tab. 2 N-leté průtoky – vliv rozdělení průtoků  

3 MATEMATICKÝ MODEL 
V rámci této studie byl využit model sestavený v rámci projektu „Tvorba map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik v povodí Vltavy”.  

VEJPRNICKÝ POTOK - Ř. KM 0,000 – 7,000 (PV-24-1)  - zpracovatel DHI a.s. 

Tento model řeší úsek Vejprnického potoka od soutoku s Mží po obec Vejprnice. 

 

3.1 POUŽITÝ SOFTWARE 
Pro výpočty hydraulických charakteristik proudění byl použit software MIKE Flood ver.2017 
vyvinutý DHI Water & Environment & Health, Hørsholm (Dánsko). 

 

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. 

MIKE Flood byl použit v kombinaci modelů MIKE 11 (1D simulace proudění v říčním korytě a 
náhonech včetně schematizace objektů na tocích) a MIKE 21 (detailní 2D 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. 

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 
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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 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU 
Matematický model Vejprnického potoka v úseku 0,000 – 7,500 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.  

Inundační území Vejprnického potoka je popsáno 2D modelem s podrobnou obdélníkovou 
výpočetní sítí o velikosti buňky 1,5 x 3 m. Promítnutím této sítě 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 220 x 2150 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. 

Z tohoto modelu byl pro tuto studii využit úsek vymezený profily: 
 Vejprnický potok – ústí do Mžeí ř.km 0,000 
 Vejprnický potok – Plzeň Slovanské údolí ř.km 2,916 

 
Obr. 2 - Model Vejprnice - ukázka propojení modelu 1D a 2D 

3.3 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
Na matematickém modelu byly provedeny výpočty ustálených zatěžovacích stavů pro Q5, Q20, 
Q100. Hodnoty průtoků pro horní okrajové podmínky a hodnoty vodních stavů pro dolní 
okrajovou podmínku jsou vyčísleny v následující tabulce.  

 
Tab. 3 Zatěžovací stavy pro model Vejprnice 
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4 VÝSTUPY 
V rámci zadání této studie byly definovány požadavky na tyto typy výstupů: 

 záplavové území, 

 aktivní zóny záplavového území – AZZU, 

 psaný podélný profil, 

 technická zpráva. 

4.1 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Záplavová území byla vygenerována z výsledků matematického modelu a to protnutím 
napočítaných úrovní hladin a digitálního modelu terénu. Pro generaci záplavových čar byl využit 
nástroj DMT ATLAS. 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.  

Záplavové čáry jsou přerušeny v místech mostního profilu v případě, že lze most za daného 
povodňového stavu využívat. 

Záplavová území jsou prezentována na jednom listu A3 a tvoří přílohu B1 této zprávy. 

 

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 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), 
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 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. 

 

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. 3 – Křivka definice nebezpečné části záplavového území podle Finka a Bewicka 
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Revize aktivní zóny záplavového území 

 na základě odborného posouzení lze z AZZU 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 AZZU 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 apod. 

4.2.3 STANOVENÍ AZZU 
Pro stanovení AZZU v oblastech detailního 2D matematického modelu 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 průtoků korytem a měrných průtoků příčném profilu 
inundace, 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 3. 

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. 

 

4.3 PODÉLNÝ PROFIL 
 Podélný profil Vejprnického potoka byl zpracován jako psaný podélný profil v přehledné 

tabulkové podobě. Vypočítané úrovně hladin jsou vyčísleny v ose koryta v profilech 
vykreslených v situaci a v profilech uvedených v dokumentaci skutečného provedení stavby 
“Vejprnický potok, Slovanské Údolí, ř.km. 1,25-1,7, rekonstrukce úpravy”.  

 Psaný podélný profil tvoří přílohu A2. 

 

5 ZÁVĚR 
Na matematickém modelu pro Vejprnický potok byly stanoveny průběhy hladin pro zatěžovací 
stavy pro průtoky Q5,Q20,Q100. Dále byla stanovena záplavová území, tedy vykresleny záplavové 
čáry pro všechny požadované zatěžovací průtoky. V rámci této studie byla stanovena aktivní 
zóna záplavového území (AZZU). Dále byly připraveny podklady pro vyhlášení rozsahu 
záplavových území a AZZU. 

 

 

V Praze dne 15. 6. 2018     Ing. Marcela Svobodová 
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