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1 ÚVOD 

Studie „Posouzení vlivu II/240 a II/101, přeložky silnic v úseku D7 – D8 (doplnění 

podkladů dokumentace EIA dle připomínek Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 19.9.2018) na 

odtokové poměry při Q100 a Q500“ na 2D matematickém modelu byla zpracována na základě 

smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem PRAGOPROJEKT a. s. a zhotovitelem DHI a.s. 

Předmětem úlohy je výpočet charakteristik proudění při Q100 Q500 metodou ustáleného 

proudění pro návrhový stav s přeložkou silnic II./240 a II./101 ve variantě 3. etapy dle 

dokumentace dodané objednatelem. Návrhový stav zahrnuje přemostění Vltavy (včetně 

mostních pilířů), násep nájezdové rampy na most na pravém břehu a sjezdovou rampu (včetně 

pilířů) z mostu na pobřežní komunikaci na levém břehu. Cílem úlohy je prověřit, jaký vliv 

bude mít objekt mostu a tělesa náspů na odtokové poměry při povodňových průtocích, 

především na možné zvýšení hladiny (vzdutí) směrem proti proudu, tj. v intravilánu obcí 

Chvatěruby a Dolany nad Vltavou, místní část Kocanda. 

Pro zpracování projektu byl použit 2D matematický model vytvořený v rámci studie 

„Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik; Vltava v úseku ř.km 0,0 

až 69,8. DHI a.s., Praha, duben 2013 [1]“ a re-kalibrovaný v rozsahu velkých povodňových 

průtoků v rámci studie „Dolní Vltava – Podklady pro optimalizaci zvládání povodňových 

rizik a ochrany před povodněmi. DHI a.s., Praha, září 2015 [2], které byly zhotovitelem 

zpracovány pro správce toku Povodí Vltavy, státní podnik. 

2D matematický model je vytvořen v softwaru MIKE 21C (DHI Water & Environment & 

Health, Hørsholm - Dánsko). Geodetické podklady současného stavu, tj.  digitální model 

reliéfu terénu a inundačního území a rovněž i další topologické a hydrologické podklady 

včetně funkčního 2D modelu byly se souhlasem Povodí Vltavy, státní podnik převzaty 

ze studií [1] a [2]. 

 

 

 

Veškeré uvedené topografické a výškové údaje jsou v souřadnicovém systému JTSK 

a výškovém systému B.p.v. 
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2 POUŽITÉ PODKLADY 

2 . 1  P o v o d ň o v ý  m o d e l  d o l n í  V l t a v y  

Výchozím podkladem pro tuto studii je existující 2D matematický model proudění 

ve Vltavě a jejím záplavovém území v úseku pod Prahou od zdrže Klecany po soutok 

s Labem v Mělníku, vytvořený zhotovitelem [1]. Zdrojem pro sestavení modelu byly 

následující podklady. 

2.1.1 TOPOLOGICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PODKLADY  

Pro potřeby 2D matematického modelu byl využit digitální model terénu (DMT) ve 

formátu Atlas DMT koryta řeky Vltavy včetně vybudovaných objektů a přilehlých 

inundačních území v úseku Klecany – Mělník. Tento model terénu vznikl sloučením modelu 

terénu říčního dna zaměřeného měřícím plavidlem Valentýna II. a DMT záplavového území 

z aktuálního celoplošného měření reliéfu DMR 5G. Při zpracování a aktualizaci modelu byly 

použity následující podklady: 

Topologické podklady: 

- DMT (ÚRM MHMP, Povodí Vltavy, státní podnik, DHI, a.s. 2009-2011) 

- DMR 5G (ČZÚK, a.s., 2011 - 2012) 

- ORTOFOTO v digitální podobě (ÚRM MHMP, Povodí Vltavy, státní podnik) 2013, 2014 

- ZABAGED v digitální podobě (Povodí Vltavy, státní podnik) 

- Výkresy objektů z TPE (Povodí Vltavy, státní podnik) 

- Manipulační řády objektů na toku 

- Projekty úprav v korytě v rámci odstraňování škod po povodni 6/2013 

- Zaměření ochranných hrází v úseku Klecany-Mělník pro zápis do KN 2009-2010 (Povodí 

Vltavy, státní podnik) 

- Zaměření koryta měřícím plavidlem Valentýna II., 2001-2014 

- Projekty PPO obcí Veltrusy, Zálezlice, Hořín  

 

Další podklady: 

- Říční kilometráž (digitální, Povodí Vltavy, státní podnik) 

- Osa toku (digitální, Povodí Vltavy, státní podnik) 

 

2.1.2 HYDROLOGICKÉ PODKLADY 

Předmětem studie je posouzení charakteristik proudění při návrhovém průtoku Q100 a 

Q500. Při zpracování úlohy byly hodnoty průtoků ve Vltavě v zájmovém úseku převzaty 

rovněž ze studie „Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik; Vltava 

v úseku ř.km 0,0 až 69,8. DHI a.s., Praha, duben 2013 [1]“ – původní zdroj dat ČHMÚ 

(2012). Použité návrhové průtoky uvádí tab. 1. 
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Tab. 1: Návrhové průtoky QN použité při výpočtech [m3s-1] 

Úsek  název vodního toku Q100 Q500 

Vltava – nad Zákolanským potokem 4060 m3s-1 5550 m3s-1 

Vltava – Vraňany (stanice ČHMÚ) 4080 m3s-1 5300 m3s-1 

Labe – Mělník (stanice ČHMÚ) 4150 m3s-1 5410 m3s-1 

 

2.1.3 PODKLADY PRO DRSNOSTNÍ SOUČINITELE 

Hydraulická drsnost a místní zvýšené odpory proudění jsou pro model MIKE 21C 

zadávány pro každý bod výpočetní sítě. Základní „mapa drsností“ byla vytvořena 

zpracováním podrobných ortofotomap a informací ZABAGED® (každý bod získal drsnost 

„propíchnutím“ výpočetní sítě s databází klasifikující území) v modelové oblasti; hodnoty 

Manningova součinitele drsnosti „n“. Výsledné hodnoty součinitelé drsností jednotlivých 

ploch, charakterizujících využití území, byly získány kalibrací modelu. 
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3 ZPRACOVÁNÍ MODELU V ZÁJMOVÉ OBLASTI 

3 . 1  M e t o d i k a  z p r a c o v á n í  

Pro simulace charakteristik proudění při Q100 byl použit dvourozměrný (2D) matematický 

model neustáleného proudění MIKE 21C, společnosti DHI Water & Enviroment & Health. 

3.1.1 MIKE 21C 

Dvourozměrný matematický model proudění v otevřeném korytě s inundačním územím 

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. Model MIKE 21C 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. 

Výstupem modelu MIKE 21C jsou primárně tyto charakteristiky proudění: 

• hodnoty úrovní hladiny vody 

• vektory rychlostí (tj. směr a velikost vektorů rychlostí, nebo též 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 (např. při 

ustáleném proudění je hladina v neprotékaném inundačním území výše než v korytě) i 

o rozdělení rychlostí v celé oblasti. 

Charakteristiky proudění ovlivňují 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 . 2  P o p i s  m o d e l u  

Model vytvořený v rámci studie [1] je definován 2D neekvidistantní křivočarou výpočetní 

sítí (vnitřně ortogonální), jejíž velikost je dána počtem bodů ve směru osy X a Y vnitřního 

souřadnicového systému, s návazností na globální souřadnicový systém. Promítnutím této sítě 

na DMT jsme získali geometrický model terénu ve výpočetní síti modelu MIKE 21C. 

Výpočetní síť je o celkové velikosti 3639 x 852 bodů. Hustota sítě (vzdálenost mezi 

výpočetními body) je proměnlivá - v rozsahu cca 5-15 m v podélném směru (směru 

rovnoběžném s osou toku) a cca 3-10 m v příčném směru. 
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Schematizace objektů  

Budovy byly s ohledem na účel simulací (ochrana intravilánu před povodněmi) 

schematizovány zvýšením terénu, tj. jako nepřelitelné překážky v terénu modelu; ploty a jiné 

překážky podobného charakteru byly zadány pruhy zvýšené drsnosti v mapě drsností. 

Plavební stupně (základové stavy jezů, pilíře, plavební komory) byly schematizovány 

odpovídajícím tvarem a výškou terénu. Mostní pilíře byly vytvarovány zvýšeným terénem 

nebo lokálním zvýšením drsnosti (v případě útlých pilířů). 

Okrajové podmínky  

Okrajové podmínky modelu (horní a vnitřní okrajová podmínka – bodový zdroj) vycházejí 

ze zadání návrhových průtoků – viz tab. 1. 

Horní okrajová podmínka modelu – ustálený průtok – byl zadáván dle tab. 1 na vstupu do 

výpočetní sítě, tj. v ř. km 38,98. Levostranný přítok Zákolanský potok byl do modelu zadáván 

jako bodový zdroj. Dolní okrajová podmínka modelu byla zadána jako konstantní úroveň 

hladiny v profilu silničního mostu I./16 v Mělníku (Labe, ř.km 835,75). 

Kalibrace modelu  

Model v úseku Klecany – Mělník byl v rámci studie [1] zkalibrován na zaměřené a 

vyhodnocené značky kulminační hladiny povodní z dubna 2006 a srpna 2002; předběžná data 

z povodně z června 2013 byla použita jen k základní verifikaci zkalibrovaného modelu – 

studie [1] musela být krátce povodni 6/2013 dokončena (ještě před finálním vyhodnocením 

povodně 6/2013). 

Kalibrace modelu byla provedena pomocí série kalibračních výpočtů, při kterých byly 

upravovány hodnoty součinitelů drsnosti v jednotlivých úsecích koryta a oblastech 

inundačního území (dle způsobu využití území, převažující vegetace a vegetačního období té 

které povodně) a další kalibrační parametry (turbulentní viskozita) tak, aby při kulminačních 

průtocích bylo dosaženo uspokojivé shody mezi vypočtenými průběhy hladin a zaměřenými 

značkami pozorované kulminační hladiny. 

Model, původně sestavený a zkalibrovaný v rámci [1], byl během zpracování studie [2] 

nově zkalibrován na povodňové epizody ze srpna 2002, dubna 2006 a června 2013. Při této 

(dosud poslední) kalibraci modelu jsme při opakovaných kalibračních výpočtech dospěli 

k hypotéze „minimální úrovně dna“ při průchodu významné povodňové vlny, resp. při 

velkých povodňových průtocích – viz kap. 5.1 a 5.3 studie [2]. Finální kalibrační výpočty 

byly proto provedeny s batymetrií reprezentující minimální úroveň dna v korytě Vltavy 

ze všech dostupných zaměření z let 2002 až 2014. 

Návrhový stav  a jeho schematizace v 2D modelu 

Simulace proudění při současném stavu koryta, inundačního území a objektů při Q100 a 

Q500 je výchozím stavem pro porovnání výsledků s návrhovou variantou v rámci této studie. 

 

Rozsah úpravy 2D numerického modelu pro návrhový stav je vykreslen na obr. 1. 

Zahrnuje přemostění Vltavy (včetně mostních pilířů), násep nájezdové rampy na most na 

pravém břehu a sjezdovou rampu (včetně pilířů) z mostu na pobřežní komunikaci na levém 

břehu. Pro doplnění a úpravu 2D numerického modelu dodal objednatel následující 

výkresovou dokumentaci: 

• Technickou zprávu SO 202 a SO 203 
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• Celkovou situaci přeložek silnic II./240 a II./101 ve 2. etapě a ve 3. etapě 

• Podélný řez mostem přes Vltavu SO 202 

• Půdorys mostu přes Vltavu SO 202 

• Podélný řez sjezdovou rampou z mostu na levý břeh SO 203 

• Půdorys sjezdové rampy z mostu na levý břeh SO 203 

 

 

Obr. 1.: Zájmové území – situace úprav návrhového stavu 
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4 VÝSLEDKY 

Základní informací, kterou poskytují výsledky 2D matematického modelu, je průběh 

hladin a rozložení vektorů rychlostí (tj. směrů a velikostí vektorů rychlostí) v celé zájmové 

oblasti (tj. „v ploše“). 

Simulace v této studii byly provedeny pro ustálené průtoky Q100 a Q500. Výsledky výpočtů 

jsou znázorněny v grafických přílohách: 

- mapy vypočtených úrovní hladin pro návrhový stav 

Mapy jsou vytvořeny v detailním měřítku 1 : 5 000 a zobrazují výsledky v oblasti 

provedených úprav v barevné škále odstupňované výškově po 0,2 m. 

- mapy vypočtených rychlostí proudění pro návrhový stav 

Mapy jsou vytvořeny v detailním měřítku 1 : 5 000 a zobrazují směry a velikosti 

vektorů vypočtených svislicových rychlostí. 

- rozdílové mapy hladin definované jako rozdíly úrovně hladiny: 

o „návrhový stav (s přeložkami silnic)“ minus „současný stav“, 

ve kterých znázorňují vždy kladné hodnoty vzdutí, záporné snížení hladiny oproti 

současnému stavu. Rozdíly v hladinách (v návrhovém stavu oproti současnému 

stavu) jsou minimální – proto bylo k zobrazení zvoleno velmi podrobné měřítko, 

které vykresluje rozdíly ve vypočtených hladinách již od ± 5 mm, což je hodnota 

daleko pod vypovídací schopností sestaveného numerického modelu (jeho 

přesnost závisí především od přesnosti vstupních dat – výšková chyba použitého 

DMT, zaměření nivelety říčního dna vyměřovací lodí, apod.). Toto podrobné 

měřítko však bylo nutné zvolit – jinak by rozdíly v hladinách byly v závěrečné 

zprávě neprezentovatelné. Mapy jsou vytvořeny v měřítku 1 : 5 000 a pokrývají 

celý rozsah území, kde jsou charakteristiky proudění ovlivněny úpravami. 

4 . 1  N á v r h o v ý  s t a v  –  u s t á l e n ý  p r ů t o k  Q 1 0 0  

Rozsah zaplaveného území a úroveň hladiny v prostoru nového mostu a přeložek silnic 

II./240 a II./101 jsou vykresleny v Příloze 1; v profilu mostu dosahuje 175,51 až 

175,57 m n.m. Z Přílohy 1 je zřejmé, že pravobřežní násep přeložky silnice zasahuje do 

záplavového území Q100 jen minimálně – charakteristiky proudění prakticky neovlivňuje. 

Rozdělení rychlostí v korytě Vltavy a zaplaveném inundačním území je vykresleno 

v Příloze 2. Z mapy rychlostí vyplývá, že rychlosti proudění kolem zhlaví pravobřežního 

náspu jsou minimální, prakticky nulové – pravobřežní násep neklade žádný odpor proudění 

při Q100 – v důsledku toho nemůžeme očekávat žádné zvýšené ztráty při proudění územím, a 

tedy žádné vyvolané vzdutí (zvýšení) hladiny. 

V příloze 3 „Mapě rozdílů hladin“ zaznamenáváme snížení hladiny až o 0,02 m, a to podél 

sjezdové rampy z mostu na levý břeh. Pilíře sjezdové rampy poněkud zužují levobřežní 

inundační území a fakticky oddělují rychlé proudění v říčním korytě od proudu v úzkém 

inundačním území. V důsledku toho se zvyšuje rychlostí proudění podél pilířů rampy 

(ze strany od řeky) a nepatrně klesá úroveň hladiny. Nad mostním pilířem, ze kterého vybíhá 

sjezdová rampa na levý břeh, zaznamenáváme prostorově velmi omezené zvýšení hladiny 

o 0,01 m, což je zanedbatelné a opět pod přesností reálně očekávaných výsledků studií 

založených na matematickém modelování proudění v otevřených korytech. 
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4 . 2  N á v r h o v ý  s t a v  –  u s t á l e n ý  p r ů t o k  Q 5 0 0  

Rozsah zaplaveného území a úroveň hladiny jsou vykresleny v Příloze 4; v profilu mostu 

dosahuje 177,07 ÷ 177,15 m n.m. Z Přílohy 4 vyplývá, že pravobřežní násep přeložky silnice 

zasahuje do záplavového území Q500 významněji (v délce asi 160 m) – kolem tělesa náspu 

jsou však prakticky nulové rychlosti proudění – viz odstavec níže k Příloze 5. 

Rozdělení rychlostí v korytě Vltavy a zaplaveném inundačním území je vykresleno 

v Příloze 5. Z mapy rychlostí vyplývá, že rychlosti proudění kolem zhlaví pravobřežního 

náspu jsou opět minimální, menší než 0,05 ms-1 – je to především způsobeno faktem, že násep 

přeložky silnice se nachází v úplavu za náspem železniční trati Kralupy nad Vltavou – 

Neratovice (viz Příloha 5) a mostkem v náspu železniční trati (nad místní komunikací) 

protéká při Q500 jen velmi malý průtok. Pravobřežní násep přeložky silnice (přestože 

významně zasahuje do záplavového území) ani při Q500 neklade žádný odpor proudění. 

Příloha 6 vykresluje rozdíly hladin při návrhovém stavu oproti současnému stavu. 

Vyhodnocení rozdílů hladin je však velmi blízké situaci při Q100 – podél sjezdové rampy 

z mostu na levý břeh zaznamenáváme snížení hladiny až o 0,03 m, při tomto návrhovém 

průtoku pozorujeme rovněž snížení hladiny až o 0,03 m podél prvního mostního pilíře na 

pravém břehu. Nad mostním pilířem, ze kterého vybíhá sjezdová rampa na levý břeh, 

zaznamenáváme nepatrné zvýšení hladiny o 0,02 m, které se ve vzdálenosti 100 m nad 

mostem zcela vytrácí; nad mostním pilířem na pravém břehu se projevuje zvýšení hladiny jen 

o cca 0,01 m. Vyhodnocená zvýšení hladiny na obou březích můžeme i při Q500 hodnotit jako 

zanedbatelná, prakticky nulová – opět pod přesností reálně očekávaných výsledků studií 

založených na matematickém modelování proudění v otevřených korytech. 
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5 ZÁVĚR 

Předmětem studie „Posouzení vlivu II/240 a II/101, přeložky silnic v úseku D7 – D8 

(doplnění podkladů dokumentace EIA dle připomínek Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 

19.9.2018) na odtokové poměry při Q100 a Q500“ je výpočet charakteristik proudění metodou 

ustáleného proudění pro návrhový stav s přeložkou silnic II./240 a II./101 a posouzení vlivu 

výstavby nového mostu a objektů přeložek silnic na odtokové poměry při povodňových 

průtocích, především na úroveň hladiny, tj. porovnání výsledných charakteristik proudění se 

současným stavem. 

K posouzení byl použit detailní 2D numerický model proudění v korytě Vltavy a 

přilehlých inundačních územích. Výstupem této studie jsou mapy hladin, mapy rychlostí 

proudění a mapy rozdílů hladin v detailním měřítku 1 : 5 000 – v mapových přílohách 1 až 6 

na konci závěrečné zprávy. Všechny výsledky jsou zobrazeny v odpovídajících barevných 

škálách a v rozsahu dostatečně pokrývajícím zájmovou oblast, resp. oblast, kde jsou 

charakteristiky proudění ovlivněny úpravami. 

Výsledky provedených výpočtů prokázaly, že výstavba nového silničního mostu společně 

s přeložkami silnic II./240 a II./101 vede k naprosto zanedbatelným změnám úrovně 

hladiny při Q100 nebo při Q500. Úroveň hladiny se bezprostředně nad mostními pilíři zvýší 

max. o 2 cm, což je hodnota na hranici věrohodného posouzení, fakticky pod přesností reálně 

očekávaných výsledků studií založených na matematickém modelování proudění 

v otevřených korytech. 

 

 

 

 

V Praze, dne 14.1.2019     Ing. Petr Jiřinec 
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6 SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha 1 Mapa hladin,  Návrhový stav;  Q100 

Příloha 2 Mapa rychlostí,  Návrhový stav;  Q100 

Příloha 3 Mapa rozdílů hladin,  „přeložky silnic II./240 a II./101“ minus „současný stav“; 

  Q100 

Příloha 4 Mapa hladin,  Návrhový stav;  Q500 

Příloha 5 Mapa rychlostí,  Návrhový stav;  Q500 

Příloha 6 Mapa rozdílů hladin,  „přeložky silnic II./240 a II./101“ minus „současný stav“; 

  Q500 

 



Posouzení II/240 a II/101, přeložky  silnic v úseku D7 – D8       
Mapa hladin pro
návrhový stav

Měřítko: 1:5 000
souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

±

 Q100 = 4060 m 3s-1

[m n.m.]

Příloha 1



Posouzení II/240 a II/101, přeložky silnic v úseku D7 – D8       
Mapa rychlostí pro
návrhový stav

Měřítko: 1:5 000
souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

±

 Q100 = 4060 m 3s-1

[ms-1]

Příloha 2



Posou zení II/240 a II/101, přeložky silnic v úseku  D7 – D8       
Mapa rozdílů
hladin „přeložky
silnic II/240 a
II/101“ minu s
„sou časný stav“

Měřítko: 1:5 000
souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

±

 Q100 = 4060 m 3s-1

[m]

Příloha 3



Posouzení II/240 a II/101, přeložky  silnic v úseku D7 – D8       
Mapa hladin pro
návrhový stav

Měřítko: 1:5 000
souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

±

 Q500 = 5550 m 3s-1

[m n.m.]

Příloha 4



Posouzení II/240 a II/101, přeložky silnic v úseku D7 – D8       
Mapa rychlostí pro
návrhový stav

Měřítko: 1:5 000
souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

±

 Q500 = 5550 m 3s-1

[ms-1]

Příloha 5



Posou zení II/240 a II/101, přeložky silnic v úseku  D7 – D8       
Mapa rozdílů
hladin „přeložky
silnic II/240 a
II/101“ minu s
„sou časný stav“

Měřítko: 1:5 000
souřadnicový referenční systém S-JTSK
výškový referenční systém Balt po vyrovnání

±

 Q500 = 5550 m 3s-1

[m]

Příloha 6


