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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU

Název projektu

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů 

změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti 

vnější Prahy

Registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380

ORG / VS projektu* 2400380000000 / 2400380

Prioritní osa OP PPR
1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 

inovací

Specifický cíl OP PPR
1.1 – Vyšší míra mezisektorové spolupráce 

stimulovaná regionální samosprávou

Datum zahájení realizace 1. 1. 2018

Datum ukončení realizace 30. 6. 2020/ 30.11. 2020

Doba udržitelnosti
5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav 

„projekt finančně ukončen ze strany ŘO“



CÍLE PROJEKTU

• Posoudit dlouhodobý vliv postupující urbanizace

dalších a dalších ploch na vodní režim a kvalitu vod

v okrajových částech Prahy, v úzké vazbě na

probíhající klimatické změny a jejich očekávané

dopady v budoucnu

• Posoudit účinnost stávajících navržených a již

realizovaných adaptačních opatření, případně

navržení dalších doplňujících opatření, a vytvoření

typového projektu takového opatření



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - PRSTENEC VNĚJŠÍ PRAHY

•Drahanský potok

•Vinořský potok

•Kopaninský potok

•Motolský potok

•Dalejský potok

•Lipanský potok

PILOTNÍ POVODÍ:

Důraz kladen na část 

prstence na území HMP, 

území za hranicemi 

HMP je posuzováno jen 

z hlediska dopadů na 

území HMP

Komplexní přístup: kvantita i kvalita vod

Období: historie - současnost a výhled do budoucna



HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU

• Software – simulační model šíření kontaminace ve

vodách

• Adaptační opatření – představení typového opatření

• Interaktivní portál srážko-odtokových vztahů

• Výukový modul Podzemní voda

• Publikace „Město a voda“, Adaptace města na povodně a 

sucho“, „Podzemní voda ve městě“, „City and Water“, 

„City adaptions to floods and drought“, „Groundwater in 

the City“



Cíle a náplň simulačního modelu (A.Vizina)

• Systém je založen na propojení modelu hydrologické bilance Bilan a 

koncentračního modelu pro jednotlivé látky a pozorované profily a lokality, jejímž 

cílem je podat obraz o vývoji koncentrací v zájmových územích

• V rámci systému je možné provést predikci odtoků a koncentrací vybraných látek 

po zadání vstupních veličin (srážkových úhrnů a teplot vzduchu). 

• Koncentrační model je založen na základní směšovací rovnici:

c =
m

V
=
𝑚

𝑄
, kde:

– c … koncentrace,

– m … hmotnost,

– V … objem,

– Q … průtok.

• Pomocí závislosti koncentrace c a průtoku Q v každém hodnotícím profilu jsou 

odvozeny vztahy pro jednotlivé látky pomocí regresních modelů I. až III. řádu.



Přehled zařazených chemických parametrů

Veličina JednotkaVeličina Jednotka

Elektrická konduktivita S/cm Dusičnanový dusík mg/l

Hydrogenuhličitany mg/l Nerozpu�štěné látky mg/l

KNK 4.5 mmol/l Teplota (vody) °C

Biochemická spotřeba kyslíku mg/l Teplota (vzduchu) °C
Chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem mg/l Celkový fosfor mg/l

Chloridy mg/l Sodík mg/l

Sírany mg/l Draslík mg/l

Amonné ionty mg/l Vápník mg/l

Dusičnany mg/l Hořčík mg/l

Amoniakální dusík mg/l �Železo mg/l

Dusičnanový dusík mg/l Mangan mg/l



Simulační model



Adaptace města na povodně a sucho (P.Balvín)

Opatření:

• Na zemědělské půdě

• Na lesních plochách

• Na vodních tocích

• V urbanizovaných oblastech

• V rámci územně plánovací dokumentace



Katalog adaptačních opatření

• Na zemědělské půdě



Katalog adaptačních opatření

• Na lesní půdě



Katalog adaptačních opatření

• Na vodních tocích



Katalog adaptačních opatření

• V urbanizovaných územích



Adaptační opatření – Poloprovoz – Užitný vzor

Propustek kruhového průřezu se svislým 

vtokovým čelem



Cíle a náplň mapového portálu (J.V.Datel, L.Strouhal)

Mapový portál prezentuje datové podklady relevantní pro 

hydrologii povodí na okrajích HMP a zpřístupňuje výstupy 

bilančních a srážko-odtokových modelů hodnotících historický 

vývoj, současný stav i budoucí scénáře vývoje území.



Vývoj hydrologických charakteristik území

Pro hydrologické hodnocení území jsou klíčové:

• Klimatické charakteristiky (množství a rozložení srážek)

• Půdní, případně geologické podmínky

• Půdní pokryv / využití území



Hlavní části mapového portálu

• Vývoj území 1920 – 2012 a výhled na 2050

• Srážko-odtokové charakteristiky a jejich vývoj od r. 
1920

• Stav a výhled hydrologické bilance do r. 2050

• Mapy infiltračního potenciálu a kapacity



Historický vývoj urbanizace a využití území

Historické podklady jsou až na výjimky rastrového charakteru → vyžadují

náročnou digitalizaci. V projektu využita kombinace částečné digitalizace

a propojení (mapping) existujících podkladů v těchto krocích:

• Zpřesnění současného polohopisu (ZABAGED) a vytvoření bezešvé vrstvy půdního pokryvu

• Analýza zastoupení tříd pokryvu v rámci objektů struktury území (IPR) – pouze intravilán

• Digitalizace půdního pokryvu v extravilánu nad historickými leteckými snímky a kombinace s vrstvami 

struktury území



Mapy infiltračního potenciálu a infiltrační kapacity

• Schopnost krajiny (včetně krajiny urbanizované) k infiltraci srážek do 

podzemních vod pod povrch území snižuje rizika a dopady povodňových situací, 

a dostatek podzemní vody v krajině významně pomáhá překlenout období sucha 

podporou minimálních průtoků a udržením pramenů a mokřadů. 

• Cílem tohoto výstupu je zvýšená podpora infiltrace srážek ve vhodných místech, 

kde je vyšší infiltrační potenciál (tedy propustnost půd a hornin), a také volný 

prostor v horninách, který lze využít pro infiltrovanou vodu (infiltrační kapacita).

Ukázka mapy infiltračního potenciálu (vlevo) a infiltrační kapacity (vpravo)

1 zelená - vysoký potenciál, 2 žlutá - zvýšený potenciál, 3 okrová - nižší potenciál, 4 červená - nízký potenciál



Cíle a náplň výukového modulu (J.V.Datel)

• Cílem výukového modulu 

Podzemní voda ve městě je 

srozumitelným způsobem 

seznámit širokou neodbornou 

veřejnost včetně mladé 

generace se základy 

hydrogeologie jako vědy o 

podzemních vodách. 

• Celkem 13 výukových lekcí, 

každá s 2-4 částmi (segmenty)

• Celkem 37 kontrolních otázek, 

ze kterých se náhodně generují 

otázky do kvízu



Struktura každé 

dílčí lekce 

(segmentu)

• Výklad 

• Názorná grafika

• Kontrolní otázka

• Celkem 37 

kontrolních otázek, 

z nich se generují 

otázky do kvízu



Vyhodnocení 

kvízu – správné 

odpovědi

• Kvíz lze řešit 
opakovaně, vždy s 
jinými náhodně 
vybranými otázkami

• Kdykoliv se lze 
vracet k výkladovým 
textům, a ověřit si 
správnou odpověď.



• 3 impaktové články

• 6 recenzovaných článků – speciální číslo časopisu VTEI – duben 2021

• 3 odborné publikace v češtině

• 3 publikace v angličtině

• Prezentace na tuzemských i zahraničních konferencích

Publikační výstupy
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Děkujeme za pozornost

anna.hrabankova@vuv.cz

josef.datel@vuv.cz

pavel.balvin@vuv.cz

adam.vizina@vuv.cz

ludek.strouhal@vuv.cz

https://heis.vuv.cz/projekty/praha-adaptacniopatreni 
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