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1. Vorwort

Vom 11. bis 12. Oktober 2012 führte die Kommunale Hochwasserpartnerschaft 
Elbe einen Elbe-Workshop durch. Dieser Tagungsband, welcher die wichtigsten 
Fakten und Erkenntnisse zusammenfasst, soll Ihnen bei der vertiefenden Arbeit 
im Bereich des Hochwasserschutzes der Elbe behilflich sein.

Der Workshop fand 10 Jahre nach den dramatischen Ereignissen um das „Jahr-
hunderthochwasser“ der Elbe in Dresden statt. Die EUROREGION ELBE/LABE 
und die Landeshauptstadt Dresden unterstützten tatkräftig die Vorbereitung 
der Mitgliederversammlung und des Workshops. Im Fokus standen die Themen 
Hochwasservorbeugung und Hochwasserbewältigung.

Die Hochwasserpartnerschaft Elbe umfasst inzwischen 17 Mitgliedskommunen 
und versteht sich als ein kommunales Sprachrohr bei allen Themen rund um 
den Hochwasserschutz. Der Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unter-
stützung zwischen den Kolleginnen und Kollegen soll gefördert und ausgebaut 
werden, um in Zukunft einen besseren Hochwasserschutz für die Städte und 
Gemeinden rund um die Elbe zu bieten.

Auch im Jahr 2012 sollte die in Magdeburg begonnene Tradition fortgesetzt 
werden und die jährliche Mitgliederversammlung mit einem Workshop verbun-
den werden. Referenten waren ausgewiesene Fachleute, die zu verschiedenen 
Fragestellungen zum Thema Hochwasser ihre Erfahrungen zum Besten gaben.
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1. Předmluva

Od 11. do 12. října 2012 uspořádalo Komunální Protipovodňové partnerství 
Labe workshop. Tento sborník, který shrnuje ty nejdůležitější fakta a poznatky, 
by Vám měl být nápomocný při práci v oblasti protipovodňové ochrany Labe.

Workshop se uskutečnil v Drážďanech 10 let po dramatických událostech kolem 
„stoleté povodně“ na Labi. EUROREGION ELBE/LABE a zemské hlavní město 
Drážďany aktivně podpořili přípravu valné hromady a workshopu. V popředí stá-
la témata prevence proti povodním a zdolání povodní.

Protipovodňové partnerství Labe nyní zahrnuje 17 členských komun a chce 
být informačním zdrojem pro veškerá témata kolem ochrany proti povodním. 
Výměna zkušeností a vzájemná podpora mezi kolegy by měla být posílena a 
dále rozvíjena tak, aby v budoucnosti byla městům a obcím u Labe nabídnuta 
lepší ochrana proti povodním.

Také v roce 2012 pokračovala tradice, která byla zahájena v Magdeburku, a 
každoroční valná hromada byla tak spojena s workshopem. Přednášejícími byli 
významní odborníci,  kteří při různých otázkách na téma „povodně“ prezentovali 
své zkušenosti.
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2. Ablauf

DONNERSTAG, 11. OKTOBER 2012

12:30 Uhr Mitgliederversammlung

14:00 Uhr Elbe-Workshop

Begrüßung und Bericht aus der Hochwas-
serpartnerschaft Elbe
Holger Platz (Vorsitzender) und Reinhard 
Nieberg (Geschäftsführung)

14:15 Uhr Grußworte

Jörn Marx (Bürgermeister Landeshaupt-
stadt Dresden)

14:30 Uhr Was können die Kommunen 
entlang der Elbe aus dem Projekt LABEL 
mitnehmen?

Uwe Höhne (Landeshochwasserzentrum im 
Sächsischen Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie)

15:00 Uhr Warum ist die Hochwassernot-
gemeinschaft Rhein e.V. so erfolgreich? 
- Die Zusammenarbeit mit den Schweizer, 
Französischen und Niederländischen Kom-
munen als wichtiger Faktor

Reinhardt Vogt (Hochwassernotgemein-
schaft Rhein e.V. und Leiter der Hochwas-
serschutzzentrale Köln)

16:00 Uhr Kaffeepause

16:20 Uhr Testen mobiler Hochwasser-
schutzsysteme – Erfahrungen aus dem EU-
Projekt SMARTEST

Vincent Gabalda (TU Hamburg-Harburg)

17:00 Uhr Diskussion

FREITAG, 12. OKTOBER 2012

9:00 Uhr Die Komponenten Wetter und 
Klima im Wasserhaushalt – Leistungen des 
DWD zum vorsorgenden Hochwasserschutz

Dr. Bruno Rudolf (Deutscher Wetterdienst)

9:30 Uhr Diskussion

9:50 Uhr Hochwasserpartnerschaft Elbe/
Protipovodňové Partnerstvi Labe – deut-
sche und tschechische Kommunen ge-
meinsam im Hochwasserschutz aktiv am 
Beispiel der Waldschlösschenbrücke in 
Dresden

Thomas Jakob (Umweltamt Landeshaupt-
stadt Dresden)

10:20 Uhr Hochwasserschutzmaßnahmen 
an der Elbe von Mělník bis zur Staatsgren-
ze Tschechien/BRD

Jindřich Zídek (Povodí Labe s.p., Roudnice 
nad Labem)

11:00 Uhr Aktuelle Trends im Hochwas-
serschutz – Praxisbericht aus Dessau-Roß-
lau

Roland Schneider (Berufsfeuerwehr Des-
sau-Roßlau)

Aktuelle Trends im Hochwasserschutz – 
Praxisbericht Hochwasserschutz Dresden 
(Einführung in die Exkursion)

Frank Wache (Umweltamt Landeshaupt-
stadt Dresden)

anschließend Diskussion

12:00 Uhr örtliche Fachexkursion

13:30 Uhr Ende des Elbe-Workshops
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ČTVRTEK, 11. ŘÍJNA 2012

12:30 hod. Zasedání valné hromady

14:00 hod. Labe-workshop

Přivítání a zpráva z Protipovodňového 
partnerství Labe Holger Platz (předseda) 
a Reinhard Nieberg (jednatel)

14:15 hod. Zdravice

Jörn Marx (starosta města Drážďany)

14:30 hod. Jaký užitek mohou mít ko-
muny podél Labe z projektu LABEL?

Uwe Höhne (Zemské protipovodňové 
středisko Saského zemského úřadu pro 
životní prostředí, zemědělství a geologii)

15:00 hod. Proč je sdružení Hochwasser-
notgemeinschaft Rhein e.V. tak úspěšné?
– Spolupráce švýcarských, francouzských 
a nizozemských komun jako důležitý fak-
tor

Reinhard Vogt („Hochwassernotgemein-
schaft Rhein e.V.“ /Protipovodňový svazek 
Rýn/ a vedoucí protipovodňové centrály 
Kolín)

16:00 hod. Přestávka

16:20 hod. Testování mobilních 
protipovodňových systémů - zkušenosti z 
projektu EU SMARTEST

Vincent Gabalda (TU Hamburg a Harburg)

17:00 hod. Diskuze

PÁTEK, 12. ŘÍJNA 2012

9:00 hod. Komponenty počasí a klimatu 
ve vodním hospodářství – role Německé 
meteorologické služby v preventivní 
ochraně proti povodním

Dr. Bruno Rudolf (Německá meteorologická 
služba)

9:30 hod. Diskuze

9:50 hod. Hochwasserpartnerschaft Elbe /
Protipovodňové partnerství Labe –
společná aktivní protipovodňová ochrana
českých a německých komun na příkladu 
stavby mostu Waldschlösschenbrücke 
v Drážďanech

Thomas Jakob (Odbor životního prostředí -
Hlavní zemské město Drážďany)

10:20 hod. Povodňová opatření na Labi 
od Mělníka po státní hranici ČR/BRD

Jindřich Zídek (Povodí Labe s.p., Roudnice 
nad Labem)

11:00 hod. Aktuální trendy v ochraně 
před povodněmi – Zpráva z praxe z Des-
sau-Roßlau

Roland Schneider (profesionální
hasič Dessau-Roßlau)

Zpráva z praxe- protipovodňová
ochrana Drážďany (Úvod k exkurzi)

Frank Wache (Odbor životního prostředí
- Hlavní zemské město Drážďany)

Následně diskuze

12:00 hod. Místní odborná exkurze

13:30 hod. Ukončení Elbe-workshopu

2. Průběh
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3. Vorträge
3.1 Was können die Kommunen entlang der Elbe aus dem Projekt 
LABEL mitnehmen?

Uwe Höhne – Landeshochwasserzentrum im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie 
 
 
Uwe Höhne – Zemské protipovodňové středisko Saského zemského úřadu pro životní 
prostředí, zemědělství a geologii

Folie/Fólie  1

Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Svobodný stát Sasko

Projekt INTERREG IV B „LABEL – přizpůsobení riziku povodní v povodí řeky Labe“

LABEL přizpůsobení Labe riziku povodní

3. Přednášky

3.1 Jaký užitek mohou mít komuny podél Labe z projektu LABEL?
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Folie/Fólie 2

Průběh:

•	 Základní prvky v rámci projektu LABEL  
Vybrané pilotní aktivity

•	 Studie lodní plavby
•	 Studie změny klimatu v oblasti Labe
•	 Studie napojení obcí do managementu rizika povodní
•	 Stav srovnávacích vyhodnocení realizace směrnice o managementu rizika povodní  

v členských státech EU – pracovní skupina RISK
•	 Stav / plánování map rizika v LABEL – pilotní akce Weiße Elster / Bílý Halštrov
•	 Přehled členění plánu managementu rizika povodní
•	 Labe Atlas II
•	 Oblasti vzniku povodní – přírodní zadržování vody
•	 Studie účinku opatření k zadržování
•	 Stav strategie LABEL – Strategie pracovní skupiny RISK
•	 Celková strategie – témata stěžejních bodů
•	 Záměr projektu Cíl 3 - management rizika povodní přesahující rámec hranic
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Folie/Fólie 3: Základní prvky v rámci projektu LABEL
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Folie/Fólie 4: Vybrané stěžejní body úkolů v rámci projektu s důrazem na povodně

•	 Změna klimatu a jeho důsledky
•	 Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní
•	 Plošná protipovodňová ochrana
•	 Analýza účinnosti zadržovacích nádrží
•	 Informační systémy pro povodně a systémy managementu povodní
•	 Protipovodňová ochrana a turizmus
•	 Protipovodňová ochrana a územní plánování
•	 Demografický vývoj a z toho vyplývající důsledky
•	 Splavnost
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Folie/Fólie 5: Regionální studie / analýza splavnosti Labe

•	 V Sasku-Anhaltsku zaměření na  
vyhodnocení a posouzení stávajících  
studií k tématu splavnosti 

•	 Výpovědi k hospodárnosti, k objemu  
přepravy zboží, k infrastruktuře,  
udržitelnosti, ke změně klimatu  
a riziku povodní se prověří a zařadí  
do kategorií 

•	 Komplexní celkový přehled o současné diskuzi, deficity a mezery ve znalostech jsou 
identifikovatelné 

•	 Doporučení pro jednání politiků a správy
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Folie/Fólie 6: Strategie přizpůsobení změnám klimatu specifická pro řeku

•	 Přehled očekávaných klimatických změn a jejich důsledků v povodí Labe,
•	 Vyhodnocení strategií přizpůsobení a volitelných možností přizpůsobení v jednot-

livých  státech (Německo / vč. spolkových zemí, Česká republika, Rakousko)
•	 Sestavení katalogu opatření s opatřeními důležitými pro povodí Labe (bez ztrát,  

s nízkou ztrátou příležitosti, rozsáhlejší opatření) 
 
 
Cíl: Strategie přizpůsobení 
změnám klimatu specifická  
pro řeku
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Folie/Fólie 7: Napojení obcí do managementu rizika povodní

Příklad
Činnost při nové výstavbě v záplavové 
oblasti Labe v lokalitách Stetzch, Gohlis a 
Cossebaude severozápadně od Drážďan

1988 - 
2002

2002 - 
2008

Počet nově postavených 
budov vč. parkovišť

466 188

Z toho budovy s využitím 
k bydlení

153 34

Cíle pilotního projektu
• Snížení rizik povodní na řece díky 

uplatnění vlivu na praxi obecního 
plánování

• Identifikace konfliktů užívání
• Nalezení volitelných možností 

přizpůsobení
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Folie/Fólie 8: Napojení obcí do managementu rizika povodní

Identifikace problému:

•	 Stavební povolení v oblastech záplav se téměř nikdy neodřeknou, a to ani při 
možných hloubkách zaplavení více než čtyři metry nebo při velkých rychlostech  
proudění toku

•	 Chybí k tomu právní podklady
•	 Důležitá hlediska prevence rizika, jako je omezení potenciálu škod nebo omezení 

počtu případů zaplavení evakuovaných osob nehrají v procesu povolování žádnou 
roli

•	 K vypořádání s důsledky extrémních záplav nedochází, události stoleté vody 
HQ>100 se pojímají jako zbytkové riziko, kterému se není možné přizpůsobit

-> Nalezení společných volitelných možností přizpůsobení!
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Folie/Fólie 9: Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Zavedení směrnice EU o riziku povodní 
2007/60 - Přizpůsobení metod k  
realizaci v praxi

•	 Sladění kritérií významnosti
•	 Zpracování map nebezpečí ohrožení
•	 Zpracování map rizika
•	 Odsouhlasení obsahových náplní a cílů 

plánu managementu rizika povodní na Labi
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Folie/Fólie 10: Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Odsouhlasení postupu společné realizace směrnice EU o managementu rizika povodní – 
článek 4 a 5 v praxi

Kritéria významnosti Česká republika Rakousko Sasko
Stanovení 
postižených úseků 
vodstev ke zpraco-
vání map dle čl.6

Na základě roční 
míry výpadků při 
HQ5, Q20 a Q100 
byla stanovena kri-
téria pro potenciální 
významné oblasti 
rizika
- >= 25 obyvatel a 
výpadek / škoda >= 
70.000.000 Kč/rok.
- verifikace na 
základě historických 
událostí let 1997, 
2002 a 2006
- závěrečné 
předběžné vyhod-
nocení při použití 
vyhodnocení dalších 
povodňových 
událostí, kul-
turních statků, 
průmyslových ob-
lastí / objektů (dato-
vá základna IPPC)

- zjednodušení zón 
rizika povodní Q200
- počet postižených
- postižená zařízení 
infrastruktury (dop-
ravní infrastruktura 
a inženýrské sítě
- zdroje znečištění
- oblasti ochrany 
(ochrana přírody a 
pitné vody a vody 
koupališť)

- existence koncepcí 
na ochranu proti po-
vodním u vodstev I. 
a II. řádu a zákon  
o vodním 
hospodářství § 
76 s vyhodno-
cením potenci-
álních negativních 
důsledků budoucích 
povodňových 
událostí
- zjednodušení Q200 
a související plocha 
osídlení
- potenciál škod
- postižené obyva-
telstvo
- znalosti odborníků
žádné pevné měřítko 
/ mezní hodnota
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Folie/Fólie 11: Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Pilotní projekt Weiße Elster / Bílý Halštrov

•	 Průběh: CZ-SN-TH-ST-SN-ST
•	 Cíl: jednotné mapy nebezpečí ohrožení a rizika německých spolkových zemí 

přesahující rámec jednotlivých zemí
•	 Sladěný plán managementu rizika povodní
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Folie/Fólie 12: Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Návrh mapy nebezpečí ohrožení Weiße Elster / Bílý Halštrov

Folie/Fólie 13: Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Návrh mapy rizika Weiße Elster / Bílý Halštrov



20

Folie/Fólie 14: Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Vzorové členění plánu managementu rizika povodní úroveň C
dílčí povodí Weiße Elster / Bílý Halštrov

1. Úvod
1.1 Management rizika povodní (obecně)

1.1.1 Riziko
1.1.2 Integrovaný management rizika povodní

1.2 Prostorová oblast uplatnění plánu managementu rizika povodní
1.2.1 Jednotka povodí
1.2.2 Povodí

1.3 Příslušné úřady

2. Předběžné vyhodnocení rizika povodní
2.1 Popis povodí (s mapou)
2.2 Popis minulých povodní
2.3 Popis metodiky k předběžnému vyhodnocení rizika povodně
2.4 Aplikace metodiky k předběžnému vyhodnocení rizika povodně

2.4.1 Odhad nebezpečí ohrožení
2.4.2 Odhad zranitelnosti
2.4.3 Vyhodnocení rizika

2.5 Mapa oblastí s potenciálně významným rizikem povodně
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Folie/Fólie 15:Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Cíl zpracování Labe Atlas II:

•	 Jednotnost vyhodnocení síly a mohutnosti
•	 Srovnatelnost (vyhodnocení rizika)
•	 Na úrovni celého povodí
•	 Základní informace pro povinnost výkaznicví do EU
•	 Integrace postižených osob a zařízení ICCP
•	 Práce pro veřejnost
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Folie/Fólie 16: Realizace směrnice EU o managementu rizika povodní

Labe Atlas II 
Doplnění a přizpůsobení atlasu Labe
v souladu s novou směrnicí EU o managementu
rizika povodní
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Folie/Fólie 17: Vznik povodňových oblastí - přirozené zadržování vody 

Protipovodňová ochrana změnou využití 
ploch – přirozené zadržování vody

Součást odtoku
kód označení
11 povrchový odtok z uzavřených ploch

Odkrytí perspektivy rozvoje v oblasti 
přirozeného zadržování vody – vstup do 
plánu managementu rizika povodní

12 povrchový odtok z částečně 
uzavřených ploch

13 povrchový odtok ze skalních ploch
14 povrchový odtok z ploch s malou 

schopností infiltrace
21 otevřené vodní plochy

• Spolupráce SN – Ústecký kraj k 
vyzkoušení možnosti přenesení systé-
mu WBS FLAB

• Přizpůsobení využití země v oblasti 
Ybbs (Rakousko) – vyvinutá metoda 
ke stanovení ploch s rizikem eroze 
půdy

• Oblast Plzeň – stanovení zadržovacího 
potenciálu

22 odtok ze savých ploch na trvale 
nasáklých plochách

23 odtok ze savých ploch s rychlou 
nasákavostí

31 rychlý průběžný odtok
32 zpožděný průběžný odtok
33 značně zpožděný průběžný odtok
41 vsak do hloubky
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Folie/Fólie 18: Studie: Hydrodynamicko-numerická simulace odtoku pro Vltavu, Ohři 
a Labe ke zjištění účinků českých údolních přehrad na extrémní povodeň na Labi v 
Německu a v České republice

Projekt ve spoluprácí Spolkového ústavu pro hydrologii a Masarykova ústavu pro výzkum 
vod

Modelové povodňové vlny 2006 na úrovni 
Aken

Aken historie povodeň 2006

Odtok Q (m3/s)

2 různé modelové povodně
(2002 a 2006) 

+ 
5 ročních pravděpodobností

(HQ10, HW50, HQ100, HQ200, HQ500)
+ 

3 cílové úrovně 
(Praha, Drážďany, Barby)

= 
30 různých modelových povodňových 

událostí
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Folie/Fólie 19: Zjištění vlivu zaplavení ochranných hrází Havely a dalších zadržovacích 
opatření na riziko povodně na Labi v rozsahu HQ100 / stoletá voda
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Folie/Fólie 20: Hydrologický software pro řeky FLYS na cestě …
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Folie/Fólie 21: Celková strategie LABEL

•	  Souhrnná dokumentace výsledků projektu LABEL
•	  Přehled o managementu rizika povodní a možnostech využití na Labi
•	  Zpracování a dosažení společného pochopení managementu rizika, změn klima-

tu, vodní turistiky, lodní plavby, regionálního / obecního plánování při hlediscích 
vyloučení rizika

•	 Popis příkladů odpovídajících dobré praxi
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Folie/Fólie 22: Strategie pracovní skupiny RISK

Ideální stav
Preventivní protipovodňová ochrana pomocí transnacionálního

managementu rizika povodní

Hlavní zásady jednání

•	 zajištění stávajících zadržovacích prostorů
•	 obnova zadržovacích prostorů
•	 zadržení srážkové vody v ploše
•	 přizpůsobení změnám klimatu
•	 snížení potenciálů škod
•	 práce pro veřejnost
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Folie/Fólie 23: Strategie pracovní skupiny RISK
Preventivní protipovodňová ochrana pomocí transnacionálního
managementu rizika povodní

Závazky pro jednání

•	 Odborné projekční prokázání potenciálních zadržovacích prostorů
•	 Identifikace oblastí, v nichž má být vyloučeno negativní ovlivňování a omezování 

kapacity vsakování vody nebo kapacity zadržování vody
•	 Začlenění informací o nebezpečí ohrožení do územního plánování
•	 Společné zavádění směrnice EU o managementu rizika povodní
•	 Příprava a poskytnutí informací o plochách ohrožených nebezpečím záplav
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Folie/Fólie 24: Strategie pracovní skupiny RISK
Preventivní protipovodňová ochrana pomocí transnacionálního
managementu rizika povodní

Strategie jednání

•	 Zkoumání zadržovacích lokalit přesahující rámec hranic s propojenými modely 
přesahujícími rámec jednotlivých zemi

•	 Právně závazné prokázání oblastí vzniku povodní nebo ploch, které podstatně 
přispívají ke vzniku povodní

•	 Zohlednění existujících informací o nebezpečí ohrožení v obecním regulačním  
plánování s cílem zabránit dalšímu zvyšování potenciálů škod

•	 Vytvoření německo-českého fóra o managementu rizika povodní
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Folie/Fólie 25: Strategický přínos pracovní skupiny RISK

Odhalení perspektivy rozvoje, pokud jde o:

•	 spolupráci
•	 plošnou prevenci
•	 přirozené zadržování vody
•	 technickou ochranu proti povodním
•	 stavební prevenci
•	 prevenci rizika
•	 informační prevenci
•	 prevenci chování
•	 přípravu odvrácení nebezpečí a krizový management 
•	 zvládnutí povodní
•	 hledisko změny klimatu
•	 hledisko demografie
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Folie/Fólie 26: Další aktivity

Cíl 3 Plánování managementu rizika povodní přesahující rámec hranic
Stěžejní body kromě jiných:

Riziko povodně
•	 mapy rizika povodní přesahující rámec hranic
•	 možnosti předpovědi povodní v malých povodích

Zranitelnost
•	 vývoj metod ke stanovení potenciálů škod na infrastruktuře
•	 analýza zranitelnosti dopravních komunikací při povodni

Nebezpečí ohrožení povodní – rámec jednání
•	 plošná protipovodňová ochrana
•	 snížení rizika optimalizací vystavení účinkům působení (např. uspořádání prostoru)

Povědomí o riziku povodní
•	 fórum o managementu rizika povodní přesahující rámec hranic
•	 další rozvoj systémů informací o povodních a systémů managementu povodní
•	 jako vstup do mezinárodní koordinace prováděné mezinárodní komisí pro ochranu 

Labe
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Folie/Fólie 27: Děkuji za Vaši pozornost!
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3.2 Warum ist die Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. so er-
folgreich?

- Die Zusammenarbeit mit den Schweizer, Französischen und Niederländischen Kommu-
nen als wichtiger Faktor

Reinhard Vogt – Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. und Hochwasserschutz- 
zentrale Köln

– Spolupráce švýcarských, francouzských a nizozemských komun jako důležitý faktor

Reinhard Vogt („Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.“ - Protipovodňový svazek Rýn - 
a vedoucí protipovodňové centrály Kolín)

Folie/Fólie 1

„Ochrana proti povodním nezná hranic“
o 15 letech úspěšné spolupráce obcí na Rýně

Společenství pro nouzové situace povodní na Rýně

Reinhard Vogt
Centrum protipovodňové ochrany Kolín
u Kolínské společnosti pro drenážní a protipovodňové služby

3.2 Proč je sdružení Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. tak 
úspěšné?
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Folie/Fólie 2: „Jak se daří povodni?“
RÝN Reinhard Vogt, vedoucí nového 
protipovodňového kompetenčního cen-
tra, je současně odborník a jedinečná 
osobnost. Bonští obyvatelé mají prospěch 
ze sdružení v rámci Regionály 2010

Folie/Fólie 3: „Ten se zbláznil do povodní, 
nechte ho“
Reinahrd Vogt se věnuje svému povolání v 
Thajsku, Hondurasu a Ekvádoru

Folie/Fólie 4: Má to rád opravdu mokré
Reinhard Vogt, odborník na ochranu města 
již jako dítě zaplavil les

Folie/Fólie 5

Blízko Großdorf

Největší město v Severním Porýní-West-
fálsku
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Folie/Fólie 6

Spolupráce v povodím s ostatními povodími

Vytváření obecních společenství i ve vedlejších povodích

Protipovodňová partnerství v Badensku-Württembersku a Porýní-Falcku

Spolupráce s Nizozemím, Lucemburskem, Francií a Švýcarskem

Folie/Fólie 7: Hochwasser in Köln
Povodeň v Kolíně

Folie/Fólie 8: Hochwasser in Köln
Povodeň v Kolíně
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Folie/Fólie 9: „Das kölsche Grundgesetz“
„Kolínské desatero“

Folie/Fólie 10: Hochwasser in Köln
Povodeň v Kolíně

Folie/Fólie 11: Hochwasser in Köln
Povodeň v Kolíně

Folie/Fólie 12: „2 stoleté povodně“
Škody v Kolíně

Rok 12/1993 01/1995
Max. výše hladiny 
(vodočet Kolín)

10,63 m 10,69 m

Škody cca 75 
mil. Eur

cca 32 
mil. Eur

Kolín byl na povodeň 1995 výrazně lépe 
připravený

Folie/Fólie 13: Hochwasser in Köln
Povodeň v Kolíně

Kolínské desatero

§ 1 Je to jak to je.
§ 2 Nevadí.
§ 3 Buď jak buď.
§ 4 Může být i hůř.
§ 5 Co je pryč, to je pryč.
§ 6 Každej blázen je jinej.
§ 7 Co je to za blbost.
§ 8 Takhle se to dělalo vždycky.
§ 9 Vypij s náma ještě jedno.
§ 10 Nemáme, nepotřebujeme, zahoď to.
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Folie/Fólie 14: 1995 – těsně po katastrofě

•	 počáteční předpovědi: 11 m nad kolínským vodočtem
•	 skutečný nejvyšší stav však o 31 cm nižší
•	 hrozící evakuace více než 150.000 obyvatel
•	 hrozící zaplavení podzemní dráhy, zoo a průmyslu (chemie, závody Ford atd.)

Folie/Fólie 15

Koncepce protipovodňové ochrany Kolína

1996 jednohlasně schválena usnesením městské 
rady Kolína

1. Základy problematiky povodní
2. Preventivní protipovodňová ochrana
3. Stavební protipovodňová ochrana
4. Řízení povodní
5. Odvrácení nebezpečí a ochrana před katastrofami
6. Rekapitulace

KONCEPCE 
PROTIPOVODŇOVÉ

OCHRANY
KOLÍNA
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Folie/Fólie 16

Preventivní opatření v obcích dosud zřídka, většinou technická

Důležité
Plošná prevence
Snížení průtoku
Technická opatření
Stavební prevence
Prevence rizika
(pojištění)
Informační prevence
(předpověď a varování)
Prevence chování
(chování při povodni)

S účastí obyvatelstva!
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Folie/Fólie 17: Zástupci obcí na zemské úrovni a v Mezinárodní komisi pro ochranu 
Rýna

„Globální myšlení
Iniciace nad rámec regionů

Jednání na úrovni obcí“

Povodeň v obcích - společně na celém Rýnu

Jsme všichni na jedné lodi:
- nechte nás společně veslovat správným směrem!
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Folie/Fólie 18: Důvody sdružení

•	 Povodeň není lokální problém
•	 Povodeň přechází hranice zemí
•	 Hlavně jsou postižené obce a jsou zodpovědné za odstranění škod
•	 Jednotlivec může pořídit málo, sdružovat zájmy
•	 Silnější loby díky sdružení
•	 Každý subjekt na břehu na dolním toku je také subjektem na břehu na horním toku
•	 Společná výměna zkušeností a závazek vzájemné pomoci
•	 Společné pořizování materiálů, hardware a software

Folie/Fólie 19: Lidé a povodeň

Společenství pro nouzové situace povodní 
na Rýně registrovaný spolek
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Folie/Fólie 20

Společenství pro nouzové situace povodní na Rýně zastupuje přes 1 milion postižených 
povodní

•	 Posílení povědomí o povodních
•	 Zlepšení protipovodňové prevence
•	 Zachování zaplavených oblastí volných
•	 Realizace zadržovacích prostor
•	 Povinné pojištění proti škodám z přírodních katastrof
•	 Vypracování plánů managementu rizika
•	 Přizpůsobení změně klimatu
•	 Vzájemná pomoc a výměna zkušeností, realizace školení, cvičení, seminářů, testů, 

měření
•	 Spolupráce občanských iniciativ a obcí
•	 Pravidelná setkání s politiky a zemskými úřady
•	 Společná práce s veřejností
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Folie/Fólie 21: Hlavní zásady Mezinárodní komise pro ochranu Rýna k preventivní 
ochraně proti povodním

1. Voda k tomu patří
2. Zadržování vody
3. Prostor pro řeku
4. Znalosti o nebezpečí
5. Integrované a solidární jednání
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Folie/Fólie 22: Cíle jednání Mezinárodní komise pro ochranu Rýna stanovené v akčním 
plánu pro Rýn

realizace do 2005 / 2020

1. Snížení rizik škod o 10% / 25%
2. Snížení extrémních stavů vody o 30 cm / 70 cm
3. Posílení povědomí o povodních (mapy rizika)
4. Zlepšení komunikační služby při povodních 100% do 2005
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Folie/Fólie 23

Akční plán proti povodním (1995 – 2005)
2. Snížení extrémních povodňových stavů

Cíl 2005
o 25-30 cm

Snížení 2005 dosaženo pro povodně
s pravděpodobností 200 let

Cíl 2020 
o 60 – 70 cm



46

Folie/Fólie 24

Svého času vytčený cíl snížení výše stavu vody opatřeními na hlavním proudu až o 60 
cm se ve světle nových poznatků ve vztahu k maximální hodnotě ukázal jako
příliš vysoko nastavený.

I při zohlednění všech dnes zamýšlených opatření (v souladu s modelovaným stavem 
2020 plus) lze maximálního cíle 60 cm dosáhnout pouze bodově a pouze pro málo po-
vodní.

Z existujících průzkumů vyplývá, že bezpečně a spolehlivě dosažené snížení stavu vody 
o 60 cm by bylo možné pouze s dalšími zadržovacími prostory popř. s opatřeními ke 
zlepšení odtoku – pokud to neohrozí subjekty na břehu na dolním toku
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Folie/Fólie 25: Město Kolín - Plán využití ploch 
Zohlednění ochrany proti povodním
•	 v plánu využití ploch
•	 v plánování a projektování staveb
•	 v utváření krajiny

Folie/Fólie 26: Zachování a zpětné získání zadržovacího prostoru, Zadržování srážek
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Folie/Fólie 28

Folie/Fólie 27: Obyvatelstvo Niederkassel oslavuje uvedení zadržovací nádrže do provozu

fotka: Helmut Esch vítá obyvatele i politiky při slavnostním uvedení zadržovací nádrže do 
provozu

Folie/Fólie 29: Stavební prevence
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Folie/Fólie 30

Myšlenka:
Vytvoření vzorové architektury bydlení v atraktivních lokalitách podél řeky
Rýna jako projekt Regionály 2010
Rýn – bydlení u proudu řeky

Kritéria polohy u Rýna:
•	 vidět čistý Rýn …. cítit vůni Rýna …. slyšet Rýn
•	 doplněk vzhledu města
•	 šetrnost ke krajině
•	 přizpůsobení pro situaci povodně

Folie/Fólie 31 Folie/Fólie 32
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Folie/Fólie 33: Povodeň s potenciálem škod

Výše 
hladiny 

(vodočet 
Kolín) 
[m]

Bez proti-
povodňové 

ochrany 
[miliard Euro]

S proti-
povodňovou 

ochranou [mili-
ard Euro]

Folie/Fólie 34: „Město se chrání hradbou“
NAŠE MĚSTO SE POMALU OBEZDÍVÁ“

Folie/Fólie 35: Kolínské Staré město, 
Rýnská zahrada

Folie/Fólie 36: mobiler Hochwasserschutz
mobilní protipovodňová ochrana

Folie/Fólie 37: mobiler Hochwasserschutz
mobilní protipovodňová ochrana

Folie/Fólie 38: mobiler Hochwasserschutz
mobilní protipovodňová ochrana
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Folie/Fólie 39 & 40: mobiler Hochwasserschutz - mobilní protipovodňová ochrana

Folie/Fólie 41: mobiler Hochwasserschutz
mobilní protipovodňová ochrana

Folie/Fólie 42: mobiler Hochwasserschutz
mobilní protipovodňová ochrana

Folie/Fólie 43: Kinder werden für den 
Hochwasserschutz sensibilisiert
Senzibilizování dětí k ochraně proti povod-
ním

Folie/Fólie 44
dříve                          později

Folie/Fólie 45: mobiler Hochwasserschutz
mobilní protipovodňová ochrana
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Folie/Fólie 46: Přechod přes mobilní stěny Folie/Fólie 47: Možnost přejezdu přes 
ochranné prvky

Folie/Fólie 48: Přizpůsobení odvodu vody z města
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Folie/Fólie 49: 11 velkých čerpacích stanic, 
Zajištění 75 výpustních kanálů

Folie/Fólie 50: Nová čerpací stanice v 
jižním Kolíně

Folie/Fólie 51: Stav vody Rýna (vodočet 
Kolín) i Barevný stupeň

Folie/Fólie 52: neue Pumpstation in Süd-
köln
Nová čerpací stanice v jižním Kolíně

Folie/Fólie 53: Posílení povědomí o rizikách povodní
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Folie/Fólie 54

Informování obyvatelstva

Problém: Když se po delší dobu nevyskytne žádná povodeň, tak se povědomí nebezpečí 
velmi rychle vytratí z mysli.

Proč je informace tak důležitá??
Vytvoření povědomí o nebezpečí
Ohrožení povodní existuje i za hrázemi
Žádná bezstarostnost při styku s povodňovým rizikem, i když již dlouho žádná povodeň 
nebyla
Ani moderní zařízení protipovodňové ochrany neposkytují 100% bezpečnost
Povědomí o nebezpečí také u osob, které se nově přistěhovaly, i u lidí, kteří ještě žádnou 
povodeň nezažili
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Folie/Fólie 55

Řeky se vracejí do svých koryt; zvědavost publika bude brzy utišena zprávami 
povodňových turistů; během několika týdnů se ukončí i dobročinné bazary na podporu 
poškozeným a pak bude kromě postižených jenom menšina myslet na záplavy, až zno-
vu po dvaceti nebo třicet letech přijdou záplavy ještě horší. Tak tomu  alespoň doposud 
bylo.

z roku 1883

Většina národa vidí pustošení povodněmi stejně tak neodvratitelně jako devastaci  
zemětřesením. Hlasy několika mužů, které poukazují na nutnost předcházení škod, na-
lezly pozornost pouze v malém kruhu. Nutným opatřením jednotlivých úředníků a orgánů 
chyběla potřebná podpora.
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Folie/Fólie 58: Senzibilizace obyvatelstva

Zpravodaje a brožury
Film o povodních
Okružní cyklistická stezka místy povodní
Procházková trasa místy povodní

Dny o povodních
Výstava o povodních
Povodňová cena
Značky povodní na budovách

Informační události pro firmy 
a veřejnost o ochraně sou-
kromých osob „Nikoho nen-
echáme samotného“

Folie/Fólie 56: Hochwasser in Glashütte
Povodeň v Glashütte

Folie/Fólie 57: BYDLENÍ U ŘEKY
Zde vznikne 5 luxusních rodinných domů
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Folie/Fólie 59: „Hochwasserschutz“ beim 
Karneval in Köln
„Ochrana proti povodním“ při karnevalu v 
Kolíně

Folie/Fólie 60: „Hochwasserschutz“ beim 
Karneval in Köln
„Ochrana proti povodním“ při karnevalu v 
Kolíně

Folie/Fólie 61: „Hochwasserschutz“ beim 
Karneval in Köln
„Ochrana proti povodním“ při karnevalu v 
Kolíně

Folie/Fólie 62: „Hochwasserschutz“ beim 
Karneval in Köln
„Ochrana proti povodním“ při karnevalu v 
Kolíně

Folie/Fólie 63: Impressionen Köln
Dojmy z Kolína

Folie/Fólie 64: Impressionen Köln
Dojmy z Kolína
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Folie/Fólie 65: Dny o povodních a 
každoroční cvičení

Folie/Fólie 66: Rýnské pohledy
Prožitek z města u řeky

Folie/Fólie 67: Vodní škola Kolín Folie/Fólie 68: Mapy povodňového 
nebezpečí

Folie/Fólie 69: Mapy povodňového 
nebezpečí

Folie/Fólie 70: Tři úrovně vyhodnocení
•	 častá povodeň HQ10 / desetiletá
•	 průměrná povodeň HQ100 / stoletá
•	 extrémní povodeň HQextrem
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Folie/Fólie 71: Napojení občanských inicia-
tiv do protipovodňové ochrany

Folie/Fólie 72
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Folie/Fólie 73: Informace od partnerů pro 
obyvatelstvo

Folie/Fólie 74: Stav podzemní vody při povodni

Folie/Fólie 75: Propojení modelů podzemní vody a modelů záplav pro operativní použití v 
případě povodně
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Folie/Fólie 76: Koncepce modelu

•	 hloubky zaplavení
•	 vzdálenost půdy
•	 záplavová voda

Strategie jednání 
Ochrana před kata-

strofou

Informace 
veřejnosti

Folie/Fólie 77

Využití ploch
Postižené obyvatelstvo
Zařízení k integrovanému vyloučení a 
snížení znečištění životního prostředí 
Kulturní statky
Ochranné oblasti
Kritické infrastruktury

Folie/Fólie 78: Příprava na katastrofální stavy vody
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Folie/Fólie 79: Mapy povodňového rizika

Registr přes 1000 objektů citlivých na 
ohrožení povodní

Při stavu 11,90 m na 
kolínském vodočtu je 
postiženo

• 26 základních škol
• 4 nemocnice
• 4 policejní stanice
• 2 hasičské stanice 

knihovny
• 4 muzea
• 52 bank

• Vzdělávání (školy, mateřské školky, 
ubytovny mládeže)

• Sociální (nemocnice, domovy, věznice)
• Kultura (knihovny, divadla, veletrh,  

kostely)
• Infrastruktura (policie, hasiči)
• Hospodářství (úřady, hotely, obchody)

Folie/Fólie 80: Zjištění postižených zvláštních objektů
Ohrožené blokové úseky při scénáři 1190
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Folie/Fólie 81

Správná informace
+ na správném místě
+ ve správnou dobu
+ správná kontaktní osoba
+ správné opatření
+ informované obyvatelstvo

= dobrá příprava!



64

Folie/Fólie 83: Impressionen Hochwasser
Dojmy ze záplav

Folie/Fólie 82: Součásti FLIWAS

•	 Integrovaný systém geoinformací / mapy nebezpečí ohrožení
•	 Informace o stavech vody a předpovědi
•	 Komunikační systém (e-mail, deník)
•	 Správa zdrojů
•	 Automatizované poplachové plány a plány nasazení
•	 Rozhraní na veřejnost

Folie/Fólie 84
Školení a trénink personálu
Práce veřejnosti
Plánování: Plánování nasazení

Management zdrojů
Analýza rizika
Souhrnná simulace
Plánování stavebních 
ochranných opatření
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Folie/Fólie 90

Folie/Fólie 85: Varianten des mobilen 
Hochwasserschutzes
Varianty mobilní ochrany proti povodním

Folie/Fólie 86: Varianten des mobilen 
Hochwasserschutzes
Varianty mobilní ochrany proti povodním

Folie/Fólie 87: Mobilní protipovodňová 
ochrana

Folie/Fólie 88: Varianten des mobilen 
Hochwasserschutzes
Varianty mobilní ochrany proti povodním

Folie/Fólie 89: Simulace zaplavení města 
Kolín
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Folie/Fólie 91 Folie/Fólie 92

Folie/Fólie 93: Dimenzovaná povodeň / klimatický činitel

•	 Úkol omezení na staticky zjištěnou HQ100 / stoletou vodu
•	 Dle čl. 7 směrnice o povodních, § 75, odst. 2, věty 1 zákona o vodním hospodářství 

minimálně dopady „povodně střední pravděpodobnosti“ (minimálně 100 let, čl. 
6, odst. 3, písm. b směrnice o povodních, § 74, odst. 2, bod 2 zákona o vodním 
hospodářství)

•	 Tím lze zahrnout trendy klimatického rizika
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Folie/Fólie 94: Pozitivní dopady globálního 
oteplování (okolo 1800 ...)

Folie/Fólie 95: Povodňový audit - Výsledek Kolín 2011

Plošně účinná 
prevence

Stavební prevence Plošně účinná 
prevence

Stavební prevence

Proudící povodně Povodně při protržení
Prevence rizika Prevence s účinným 

chováním
Prevence rizika Prevence s účinným 

chováním

Všechny domácí úkoly splněné Dobré začátky, je třeba ještě mnoho 
udělat

Vysvětlivky: Body vyhodnocení
Dobrý standard, je však třeba dále praco-
vat

Bez jakékoli prevence
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Folie/Fólie 96: Povodňový audit 2017??

Plošně účinná 
prevence

Stavební prevence Plošně účinná 
prevence

Stavební prevence

Proudící povodně Povodně při protržení
Prevence rizika Prevence s účinným 

chováním
Prevence rizika Prevence s účinným 

chováním

Plošně účinná 
prevence

Stavební prevence Plošně účinná 
prevence

Stavební prevence

Proudící povodně Povodně při protržení
Prevence rizika Prevence s účinným Prevence rizika Prevence s účinným

chováním chováním

Všechny domácí úkoly splněné Dobré začátky, je třeba ještě mnoho 
udělat

Vysvětlivky: Body vyhodnocení
Dobrý standard, je však třeba dále praco-
vat

Bez jakékoli prevence
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Folie/Fólie 98: TECHNICKÝ PRŮKAZ PRO POVODNĚ
                              Jsou Vaše nemovitosti ohrožené povodní?
                              Vyhodnoťte své riziko               Zeptejte se odborného znalce!

Folie/Fólie 97: Středisko kompetence pro povodně registrovaný spolek
Mezinárodní síť spojuje teorii a praxi v protipovodňové ochraně
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Folie/Fólie 99

Obsah technického průkazu pro povodně

•	 Fotografie budovy 
•	 Potenciál ohrožení (identifikace barvou)
•	 Obecné údaje k objektu
•	 Popis ohrožení
•	 Údaje a podpis odborného znalce
•	 Seznam zařízení

Zařízení (volitelně):

•	 Náčrtky polohy a fotografie
•	 Výtahy z map povodňového ohrožení
•	 ostatní

•	 Popis situace budovy
•	 Možnosti zlepšení
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Folie/Fólie 100
levý snímek: Společně pro Německo
pravý snímek nahoře: Poznatek 2000: 
Příroda se nedá vypočítat
pravý snímek dole: Překvapeni 
povodní?

Folie/Fólie 101

Příští povodeň určitě přijde!

Můžeme (mohli bychom) něco udělat!

Povodňový audit pro obce

Technický průkaz objektů, firem 
a pozemků pro povodně

Prevence je nejlepší 
ochrana 

Každý může něco udělat!!!
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Folie/Fólie 102: Děkuji za pozornost!!! Na co teď čekáme?          Na povodeň!
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3.3 Testen mobiler Hochwasserschutzsysteme

- Erfahrungen aus dem EU-Projekt SMARTeST
Vincent Gabalda - Technische Universität (TU) Hamburg-Harburg (TUHH Wasserbau)

- Zkušenosti z EU projektu SMARTeST
Vincent Gabalda - Technická univerzita Hamburg – Harburg (TUHH vodní stavby)

Testování mobilních systémů na ochranu před povodněmi
Zkušenosti z EU projektu SMARTeST

Partnerství pro povodně na Labi

V. Gabalda
Technická univerzita Hamburg – Harburg (TUHH)

Drážďany, 11. října 2012

Folie/Fólie 1:

3.3 Testování mobilních systémů na ochranu před povodněmi
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Folie/Fólie 2: Přizpůsobovací opatření 
 
1. Technologie na ochranu před povodněmi
2. Testovací fáze
3. Diskuze: standardní test

Folie/Fólie 3: Přizpůsobovací opatření
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Folie/Fólie 4: Technologie na ochranu před 
povodněmi

• Ochrana otvorů v budovách 

• Bariérové technologie (mobilní 
protipovodňové ochranné stěny) 

• Technologie ochrany budov

Folie/Fólie 5: Technologie na ochranu před povodněmi: Mobilní protipovodňové ochranné 
stěny

Předem instalované Demontovatelné Dočasné

Mobilní protipovodňové ochranné stěny
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Folie/Fólie 6: Technologie na ochranu před povodněmi: Mobilní protipovodňové 
ochranné stěny
Zdroj: Dutchdam, Logistika HOP, autonomní bariéry proti záplavám Aquaprotect
přehrada proudění, Systém KWS

Folie/Fólie 7: Technologie na ochranu před povodněmi: Mobilní protipovodňové 
ochranné stěny



77

Folie/Fólie 8: Technologie na ochranu před povodněmi: Mobilní protipovodňové ochranné 
stěny

Zdroj: Geodesign, vodní hráz, Megasecur, NOAH, velkoobjemové vaky Harbeck, Deadler

Stabilizované 
vnější silou

Stabilizované 
vnitřní silou

Dočasné
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Folie/Fólie 9: Testovací fáze

Cíl tohoto testu:

•	 Spolupráce s firmami ke zdokonalení výrobků
•	 Vývoj testovacího protokolu ke zjištění funkční způsobilosti výrobků
•	 Zjištění realizovatelnosti standardního testovacího protokolu

V rámci projektu SMARTeST 5 partnerů realizovalo praktické testy
u 25 výrobků:

•	 Technická univerzita Hamburg-Harburg (Německo): Mobilní protipovodňové ochran-
né stěny a ochrana otvorů v budovách

•	 CSTB (Francie):  Ochrana otvorů v budovách
•	 IOER (Německo): Technologie ochrany budov
•	 BRE (Velká Británie): Technologie ochrany budov
•	 UPM (Španělsko): Technologie ochrany budov
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Folie/Fólie 10: Testovací fáze

Předem instalované  
mobilní protipovodňové 

ochranné stěny

Demontovatelné  
mobilní protipovodňové 

ochranné stěny

Dočasné  
mobilní protipovodňové 

ochranné stěny
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Folie/Fólie 11: Testovací fáze Mobilní protipovodňové ochranné stěny

Oblast zkoušek Zkoušené veličiny Metoda zkoušek Kritéria zkoušek

Kontrola kvality Technické podklady Analýza a vyhodno-
cení podkladů k ins-
talaci a technických 
dokumentů

Úplnost, čitelnost, srozumi-
telnost, jednoduchost a jednot-
ná terminologie

Fyzikální a statické 
konstrukční vlast-
nosti

Analýza a vyhodno-
cení zkoušených statik 
systémů

Vypočtený odpor vůči působení 
vnějšího zatížení

Jednoduchost stav-
by

Úplné vybudování 
a demontáž systé-
mu na delším úseku 
(minimálně dva seg-
menty stěn a opěr)

Nezbytná kvalifikace a počet 
osob potřebných ke stavbě a 
demontáži
Čas pro stavbu a demontáž
Nezbytné vybavení
Snadnost montáže
Požadavky na základy

Odolnost a trvanli-
vost

Opakovaná stavba a 
demontáž úplného 
úseku stěny (do 100)

Opotřebení, poškození, pras-
knutí a provozní omezení jed-
notlivých součástí

Doklady zatížení Hydrostatický tlak Pomalé naplnění až k 
dosažení dimenzova-
ného stavu vody

Poškození a / nebo prasknutí 
jednotlivých součástí, elas-
tická a trvalá deformace opěr a 
profilů stěn
Rychlost prosakování

Hydrodynamické 
zatížení

Přetékání systému, 
podélné a přímé 
náběhové proudění 
systému

Dynamické zatížení 
následkem hnané-
ho materiálu

Šikmý náraz makety 
kmenu stromu
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Folie/Fólie 12: Testovací fáze Mobilní 
protipovodňové ochranné stěny

Test stavby

Folie/Fólie 13: Testovací fáze Mobilní 
protipovodňové ochranné stěny

Test stavby

Folie/Fólie 14: Testovací fáze Mobilní 
protipovodňové ochranné stěny 
 
Test hydrostatického zatížení 
Měření rychlosti prosakování & Měření  
deformace

Folie/Fólie 15: Testovací fáze Mobilní 
protipovodňové ochranné stěny

Test hydrodynamického zatížení

•	 Měření rychlosti prosakování
•	 Měření deformace
•	 Měření rychlosti proudění

Folie/Fólie 16: Testovací fáze Mobilní 
protipovodňové ochranné stěny

Test nárazu

•	 Měření rychlosti prosakování
•	 Měření deformace
•	 Měření rychlosti nárazu
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Folie/Fólie 17: Testovací fáze Mobilní protipovodňové ochranné stěny

První shrnutí testovac fáze

•	 Tato testovací fáze umožňuje odhad účinnosti výrobků za určitých podmínek. Za 
těchto předpokladů nejsou výsledky testů bezpodmínečně reprezentativní pro 
výrobek.

•	 Výsledky testů (zejména dočasných technologií) jsou závislé na daných podmínkách 
lokality (druh půdy, povrch půdy) a také na podmínkách stavby výrobku.

•	 K získání přesnějšího odhadu účinnosti výrobků je třeba testy realizovat za 
zvláštních specifických podmínek lokality.

•	 K vyhodnocení stability je třeba použít kritéria splnění testu / neúspěšnosti testu.
•	 K posouzení vlastností utěsnění je třeba použít výsledků testů. Je však také 

zodpovědností uživatele, aby posoudil, zda se výrobek za podmínek v lokalitě dá 
použít nebo ne.  
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Folie/Fólie 18: Diskuze

Jaký je zájem výrobců a uživatelů na testech výrobku? 

Výrobce Uživatel (veřejný, soukromý)
Doklady kvality a funkční 
způsobilosti výrobku

Nástroj pro rozhodování

 
Jak v současnosti probíhá vyhodnocování?
Definice standardního testu
Definice parametrů vyhodnocování
Definice kritérií vyhodnocování

-> Je toto vyhodnocení pro zájem výrobců a uživatelů dostačující?
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Folie/Fólie 19: Diskuze

 
Funkční 

způsobilost
Parametry 

vyhodnocení
Proměnné

Včasná příprava Čas
Dokumentace, 

náklady na stavbu, 
počet osob, logistika

Utěsnění Rychlost prosakování

Trvání povodně, 
zatížení povodní, 
podmínky lokality, 

opotřebení, konfigu-
race výrobku

Stabilita Deformace, selhání
Trvání povodně, 

opotřebení, konfigu-
race výrobku
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Folie/Fólie 20: Diskuze

Zatížení povodní Konfigurace 
výrobku

Podmínka lokality Podmínky životního 
prostředí

Hydrostatické 
zatížení

Délka výrobku Druh půdy a povrch 
půdy

Znečištění vody

Hydrodynamické 
zatížení

Výška výrobku (abraze, topografie) Dodatečné zatížení

Zatížení vlnami Geometrický 
tvar výrobku

Teplota

Zatížení hnaným 
materiálem

Biologické zatížení

Pevně definované proměnné

Standard
 

Výhoda Nevýhoda
• Umožňuje srovnání účinnosti 

různých výrobků
• Obtížnost definice standardizo-

vaných relevantních podmínek k 
testování všech výrobků

• Obtížnost přenosu výsledků pro 
standardizované podmínky na pod-
mínky lokality
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Folie/Fólie 21: Diskuze

Zatížení povodní Konfigurace 
výrobku

Podmínka lokality Podmínky životního 
prostředí

Hydrostatické 
zatížení

Délka výrobku Druh půdy a povrch 
půdy

Znečištění vody

Hydrodynamické 
zatížení

Výška výrobku (abraze, topografie) Dodatečné zatížení

Zatížení vlnami Geometrický 
tvar výrobku

Teplota

Zatížení hnaným 
materiálem

Biologické zatížení

Přizpůsobitelné proměnné

Standard
 

Výhoda Nevýhoda
• Výsledky testu reprezentují okol-

nosti za reálných podmínek
• Není možná žádná srovnatelnost 

účinností různých výrobků
• Tím není možná žádná klasifikace 

výrobků
• Velké rozpětí podmínek, které se 

v testovacích stavbách ne vždycky 
dají realizovat v praxi.
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Folie/Fólie 22: Diskuze

Folie/Fólie 23
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3.4 Die Komponenten Wetter und Klima

- Leistungen des DWD zum vorsorgenden Hochwasserschutz

Dr. Bruno Rudolf - Deutscher Wetterdienst (DWD) 
 
- Služby Německé meteorologické služby k preventivní ochraně před povodněmi

Dr. Bruno Rudolf - Německá meteorologická služba

Složky počasí a klimatu ve vodním hospodářství

Služby Německé meteorologické služby k preventivní ochraně před povodněmi

Dr. Bruno Rudolf a kol.
Německá meteorologická služba

Folie/Fólie 1: Německá meteorologická služba - Počasí a klima z jednoho zdroje

3.4 Složky počasí a klimatu
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Folie/Fólie 2: Přehled

•	 Síť německé meteorologické služby k měření srážek
•	 RADAROVÉ měření a kvantitativní stanovení srážek
•	 Statistika silných srážek KOSTRA
•	 Sněhová pokrývka a tající voda
•	 Změna klimatu a voda – KLIWA a KLIWAS
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Folie/Fólie 3: Síť německé meteorologické 
služby k měření srážek

Folie/Fólie 4: Síť německé meteorologické služby k měření srážek

•	 68 stanic / stanovišť meteorologické služby 
z toho 39 s přítomností personálu 24 hodin denně

•	 112 meteorologických stanic (automatické)
•	 1790 meteorologických stanic s dobrovolnou neplacenou obsluhou, 

z toho 1354 online, z toho 700 s provozní četností každou hodinu
•	 Stanice spolkových zemí 300 s provozní četnosti každou hodinu

-> 1200 stanic data v reálném čase každou hodinu
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Folie/Fólie 5: REGNIE

REGNIE
Výšky srážek vztažené na oblasti

denní rastrová data s vysokým rozlišením pro srážky v Německu

denní rastrová pole
•	 od 1931 pro původní spolkové země
•	 od 1951 pro Německo

měsíční rastrová pole
•	 od 1891 pro Německo

Prostorové rozlišení 1 km2
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Folie/Fólie 7: Předpověď „šíření srážek v 
Sasku“

Předpověď pod psa

Folie/Fólie 6: Referenční stanice německé meteorologické služby na hoře Wasserkuppe
 
  Odměrná nádoba    Reference při sněhu: 
  Reference při dešti    DFIR – dvojitá bezpečnostní bariéra 
        mezinárodní reference
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Folie/Fólie 8: RADAROVÉ měření a kvanti-
tativní stanovení srážek

Folie/Fólie 9: RADOLAN
Postup RADOLAN Německé meteorologické služby kombinuje RADAROVÁ měření s daty 
meteorologických stanic pro celoplošné kvantitativní údaje v kvazi reálném čase

V současné době okolo 1100 stanic (vč. 
spolkových zemí), plánovaná výstavba na 
1300 stanic.
Údaje srážek z RADOLAN k dispozici 
každou hodinu v kvazi reálném čase

Radarový svazek, 16 přístrojů (v budoucnu 
17), poloměr 150 km, skenování srážek  
5 min.
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Folie/Fólie 10: RADOLAN

Mimořádná extrémní událost

Extrémní srážky v Dortmundu, 26. července 2008

Plošné průměry měřené s RADOLAN: 129 mm za 2,5 hodiny

RADOLAN 
Kombinace měření z 
radaru a meteorolo-
gických stanic
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Folie/Fólie 11: RADVOR-OP 
 
Současná situace a krátkodobá předpověď srážek s využitím radaru

časová extrapolace vzorku radarem kvantifikovaných srážek

Včetně stanovení podílu pevných srážek
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Folie/Fólie 12 - 19: RADVOR v časovém průběhu
Německá meteorologická služba
jednotka KU42, aktivity v oblastním a globálním kvantitativním odhadu srážek
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Folie/Fólie 20 - 26: RADVOR v časovém 
průběhu
Německá meteorologická služba
jednotka KU42, aktivity v oblastním a 
globálním kvantitativním odhadu srážek
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Folie/Fólie 27: RADVO-OP

Současná situace a krátkodobá předpověď srážek s využitím radaru 

•	 Vektorové pole přemístění z radarových obrázků z minulosti
•	 Přemístění aktuálního radarového obrázku až do časového intervalu předpovědi 2 h 

•	 kvantifikace na základě nejaktuálnějšího kalibračního seřízení
•	 persistence rozdělení četnosti

•	 Předpověď pravděpodobného agregovaného stavu (+ kroupy)
•	 Základ: Synop, blesky, satelity, numerická předpověď počasí 

•	 Aktuální výzkum: odhad konvektivního potenciálu srážek
•	 Základ: numerická předpověď počasí, blesky
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Folie/Fólie 28: KOSTRA
Statistika silných srážek KOSTRA

Folie/Fólie 29: KOSTRA

Extrémní silné srážky jsou vzácné individuální události 

Časové rozdělení všech silných srážek s minimálně 10 mm za 15 min 
35 událostí za 56 let (stanice Hannover-Langenhagen)
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Folie/Fólie 30: KOSTRA

KOSTRA 2000
Regionální rozdělení četnosti
(časová období opakování, roční pravděpodobnosti opakování) výšek silných srážek

Referenční období: 1951-2000
Rastrová plocha 8,45 km x 8,45 km

různé stupně trvání srážek

Stupně trvání k dispozici na mapách
T = 15 min, 60 min, 12 h, 24 h, 48 h, 72 h

roční pravděpodobnosti opakování? T = 1 rok … 10 let … 100 let

Příklad: léto, T = 60 min, T = 1 rok
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Folie/Fólie 31: KOSTRA

1951-1980 ve srovnání s 1981-2010

Výšky silných srážek
•	 Trvání 60 m
•	 Časový interval opakování: 1 rok
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Folie/Fólie 32: Přehled 
Sněhová pokrývka a tající voda

Folie/Fólie 33: SNÍH

Vypočtený ekvivalent vody Wn (mm) 
(+0 h)

22.02.2012 06 UTC

Součet výskytu srážek Nd (mm) 
(0 h ...+48 h)

22.12.2012 06 UTC
Simulace ekvivalentu vody 48h předpověď výskytu srážek
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Folie/Fólie 34: SNÍH

Poradenské oblasti modelu SNÍH

Dosavadní stupeň vybudování
750 x 1000 km

Následující stupeň vybudování
předběžně od 2012/13

1100 x 1000 km

Hodnota výsledků v podstatě závisí 
na datech, která jsou k dispozici
√ Rakousko
√ Česká republika
√ Švýcarsko
x Polsko
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Folie/Fólie 35: Změna klimatu a voda – 
KLIWA a KLIWAS

Folie/Fólie 36: KLIWA

Změna klimatu a dopady na vodní hospodářství

KLIWA je kooperací Německé meteorologické služby a úřadů vodního hospodářství a 
správy zemí Bavorsko, Badensko-Würtembersko a Porýní-Falcko
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Folie/Fólie 37: KLIWA

Srážky v oblasti Isar-Inn od r. 1931 do 2010



106

Folie/Fólie 38: KLIWA
Zima – léto (1931-2010), 5denní max. srážky v oblasti

Folie/Fólie 39: KLIWA
Zima – léto (1931-2010), srážky v oblasti
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Folie/Fólie 40: KLIWAS Klima, voda, lodní doprava

Dopady změny klimatu na vodní cesty a lodní dopravu

KLIVAS je výzkumný program Spolkového ministerstva dopravy s úřady
•	 Spolkový ústav pro hydrologii,
•	 Německá meteorologická služba,
•	 Spolkový úřad pro námořní lodní dopravu a
•	 Spolkový ústav pro vodní stavby

KLIWAS je část německé strategie přizpůsobení
(Doba trvání od 2008 do 2013)
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Folie/Fólie 41: KLIWAS Klima, voda, lodní doprava
Hydrologicky důležitá rastrová data (HYRAS)
Zdroj: Německá meteorologická služba

Folie/Fólie 42: KLIWAS Klima, voda, lodní doprava
Hydrologicky důležitá rastrová data (HYRAS) 
Zdroj: Německá meteorologická služba
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Folie/Fólie 43: KLIWAS Klima, voda, lodní doprava
Šířka pásma projekcí 
Počet horkých dní

Folie/Fólie 44: KLIWAS Klima, voda, lodní doprava
Změna srážek 2021-2050 oproti 1961-1990 na základě vyhodnocení projekcí 19  
regionálních klimatických modelů
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Folie/Fólie 45: KLIWAS Klima, voda, lodní doprava

Další rozmnožování chyb v modelovém řetězci

Dle D. Vinera (2002) Pokroky ve výzkumu globálních změn, 10 139-151
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Folie/Fólie 46: Komunikace

Spolupráce Německé meteorologické služby a úřadů na ochranu proti povodním ve spol-
kových zemích

•	 Každoroční fórum zákazníků
•	 Společné pracovní skupiny ke konkrétním tématům
•	 Pololetní zpravodaj
•	 Uzavřené skupiny uživatelů na portálu německé meteorologické služby
•	 Účast na zasedáních LAWA (pracovní skupina spolkové úrovně a jednotlivých  

zemí pro vodu)
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Folie/Fólie 48: Dodatek

Folie/Fólie 47: Výhled

•	 Přizpůsobení produktů RADAR pro RADSYS-E
•	 Nová radarová stanoviště, rozšířený kmitočtový rozsah RADAR

•	 Vývoj RADAROVÉ klimatologie pro Německo
•	 Časové prodloužení datových řad HYDRAS
•	 Denní analýzy srážek celosvětově
•	 Vyhodnocení extrémů v projekcích klimatu
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Folie/Fólie 49: Prostorové pokrytí RA-
DAREM v oblasti Saska

Folie/Fólie 50: Korelace indexu NAO, 1951-2010

Korelace indexu NAO k anomáliím srážek v Evropě

NAO: Korelace k SOI silnější než k mnoha středoevropským oblastem.
Galicie, Island, Norsko a Skotsko mimořádně citlivé na NAO.
Srážky ve střední Evropě nemají skoro korelaci se SOI a NAO.

Čísla modrý: 1 = Galicie, 2 = Západní Francie, 3 = Bretaň, 4 = Předhůří Alp, 5 = Alpy
6 = Globálně, 7 = Trojúhelník zemí D-PL-CZ, 8 = SST Nino-3.4

Čísla rudý: 1 = Anglie, 2 = Dunaj, 3 = Jihovýchodní Španělsko, 4 = Severoněmecká 
nížina, 5 = Německé středohoří, 6= Index SO, 7 = Švédsko, 8 = Wales, 9 = Irsko, 
10 =  Island, 11= Norsko, 12 = Skotsko
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Folie/Fólie 51: Průběžné zlepšování v předpovědi počasí
Výsledky ověřování pro časové období 1968 až 2011
pro předpovědi specifického tlaku, oblast severní Atlantik a střední Evropa

Folie/Fólie 52: Souhrnné účty v předpovědi počasí a pro klimatické projekce
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3.5 Hochwasserpartnerschaft Elbe - deutsche und tschechische 
Kommunen gemeinsam im Hochwasserschutz aktiv

Thomas Jakob – Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden 
 
Thomas Jakob – Zemské hlavní město Drážďany, Úřad pro životní prostředí

Folie/Fólie 1: Německo-česká kooperace na příkladu volného uložení mostu  
Waldschlößchen v Drážďanech

3.5 Protipovodňové partnerství Labe – společná aktivní 
protipovodňová ochrana českých a německých komun
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Folie/Fólie 2: Plánovaný průběh realizace

Folie/Fólie 3: VOLNÉ ULOŽENÍ
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Folie/Fólie 4: Baustelle Waldschlösschen-
brücke
Stavba mostu Waldschlösschen

Folie/Fólie 5
Nadzdvižení (A) 10 m

Trasa podélného přesunu (B+C) 195 m

Trasa příčného přesunu (D) 54 m

Usazení (E) < 1 m

Folie/Fólie 6: Nadzdvižení

Folie/Fólie 7: Nadzdvižení
Trvání Voda Počasí

cca 10 dní nejvyšší 
rychlost větru 4

Folie/Fólie 8: Přesun

Folie/Fólie 9: Přesun ke břehu 
Trvání Voda Počasí

den -1
cca 7 h

189...330 cm úroveň DT
stanovení pracovní výše 
hladiny

stabilní

 Předání na pontony 
Trvání Voda Počasí

den 1
cca > 8 h

189...330 cm úroveň DT
konstantní výše hladiny 
vody +/- 5 cm

stabilní
žádné 
podstatné 
srážky 
žádné 
podstatné 
srážky
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Folie/Fólie 10: Volné uloženíí napříč k Labi

Folie/Fólie 11: Volné uloženíí napříč k Labi 
Trvání Voda Počasí

den 2
cca 8 h

189...330 cm úroveň DT
konstantní výše hladiny 
vody +/- 35 cm

stabilní 
žádné 
podstatné 
srážky 
žádný chod 
ledu

Folie/Fólie 12: Volné uložení podélně k Labi

Folie/Fólie 13: Volné uložení podélně k Labi 
Trvání Voda Počasí

den 2
cca 8 h

189...330 cm úroveň DT
konstantní výše hladiny 
vody +/- 35 cm

stabilní 
žádné 
podstatné 
srážky 
žádný chod 
ledu

Folie/Fólie 14: Usazení na pomocné pilíře

Folie/Fólie 15: Usazení na pomocné pilíře 
Trvání Voda Počasí

den 2
cca 8 h

189...330 cm úroveň DT
konstantní výše hladiny 
vody +/- 35 cm

stabilní 
žádné 
podstatné 
srážky 
žádný chod 
ledu
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Folie/Fólie 16: Vodohospodářské 
předpoklady

Folie/Fólie 17: Zajištění výše hladiny vody / stavů vody pro stavbu mostu
Waldschlößchenbrücke v Drážďanech 

•	 Pro volné uložení mostu Waldschlößchenbrücke v Drážďanch existují následující  
požadavky na výši hladiny vody / stav vody Labe
•	 Tolerance výše hladiny vody ve fázi pohybu mostní konstrukce na  

ponton: +/- 5 cm
•	 Tolerance průtokového množství vody ve fázi stavby pro transport konstrukce 

na místo montáže: +/- 35 cm
•	 Výše hladiny vody musí být mezi 186 cm a 330 cm

•	 Tyto požadavky jsou na hranici možností českých údolních přehrad, takže záměr  
se dá realizovat pouze při vhodných a stabilních hydrometeorologických pod-
mínkách (mírný mráz, stabilní situace se suchým počasím)
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Folie/Fólie 18: Koncepce Povodí Labe I

•	 Povodí Labe zajistí vyrovnanou výši hladiny vody a odtok v profilu Labe – Ústí nad 
Labem. Ten je cca 90 km proti proudu na horním toku od Drážďan! 
Průtokové doby se značně intenzivně mění v závislosti na průtokovém množství  
(18 – 24 hod).

•	 V mezipovodí není možné reagovat na změny odtokového množství.
•	 Sledování hydrometeorologické situace na české straně začalo 25. listopadu 2010.
•	 Od tohoto časového okamžiku budou dispečeři nepřetržitě sledovat a hlídat meteo-

rologickou a hydrologickou situaci po dobu 7 - 10 dní předem.
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Folie/Fólie 19: Koncepce Povodí Labe II

•	 V případě, kdy reálné podmínky splní požadovaná kritéria alespoň na následujících 
5 dní, bude Povodí Labe informovat německou stranu.

•	 K termínu realizace záměru na německých údolních přehradách v mezipovodí nesmí 
dojít k příliš významným opatřením provozu a správy.

•	 Pro čas realizace Povodí Labe požaduje přímé informace o výši hladiny / stavech 
vody na prvním vhodném profilu s průběhem 8 až 10 hodin do profilu Drážďany (A) 
a v Drážďanech (B).

•	 Záměr lze zahájit, když se v profilu A nastolí vyrovnaná výše hladiny / stav vody na 
dobu minimálně 8 hodin.
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Folie/Fólie 20: Průběh skutečné realizace

Folie/Fólie 21: Průběh volného uložení I

•	 Pátek, 3. prosince 2010 
Zdvižení mostního oblouku

•	 Pondělí, 6. prosince 2010 
Proces přesunu mostního oblouku ve směru k Labi 
Následkem nestabilních hydrometeorologických poměrů je nutno volné uložení po-
sunout.

•	 Pondělí, 13. prosince 2010 
Povodí Labe ve druhé polovině týdne s nastávajícím mrazem očekává situaci kons-
tantního odtoku, ovšem s vysokými odtokovými množstvími
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Folie/Fólie 22: Průběh volného uložení II

•	 středa, 15. prosince 2010 
Povodí Labe doporučuje nasunutí na pontony v sobotu

•	 pátek, 17. prosince 2010 
Povodí Labe specifikuje pracovní výši hladiny vody na 280 cm vodočtu v 
Drážďanech

•	 pátek, 17. prosince 2010 
přesun mostního oblouku až k Labi, kolem 20 h 

•	 sobota, 18. prosince 2010 
přesun mostního oblouku na pontony, kolem 8 h

•	 neděle, 19. prosince 2010 
přesun mostního oblouku na Labe do jeho konečné pozice
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Folie/Fólie 23: Shrnutí

•	 V přípravě opatření Povodí Labe vyhodnotilo rozsháhlé řady dat. To se projevilo 
velmi příznivě, protože tak bylo možno určit doby průtoku v závislosti na meteoro-
logické situaci.

•	 Tímto opatřením mohlo Povodí Labe získat cenné zkušenosti.
•	 Součinnost prognostického oddělení ČHMÚ a dispečerských oddělení Povodí Vltavy a 

Povodí Ohře byla podstatným předpokladem úspěchu.

Tak bylo možné od 18.12., 09:00 hod do 19.12., 24:00 hod na úrovni Drážďan zajistit 
konstantní výši hladiny vody 280 cm s odchylkou maximálně 2 cm.
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Folie/Fólie 24: Průběh teploty v České republice v listopadu/prosinci 2010 
Zdroj: Povodí Labe s.p.

Folie/Fólie 25: Křivka průběhu odtoku na Labi v listopadu / prosinci 2010 
Zdroj: Povodí Labe s.p.
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Folie/Fólie 26: Křivka průběhu stavů vody na Labi v listopadu/prosinci 2010 
Zdroj: Povodí Labe s.p.

Folie/Fólie 27: … a co potom
HW (am) = povodeň (dne), W (am) = stav vody (dne) 
Zdroj: LfULG Sasko
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Folie/Fólie 28: Mimořádný dík patří...

•	 kolegům v českých podnicích vodního hospodářství Povodí Labe, Povodí Ohře  
a Povodí Vltavy i v ČHMÚ, zejména panu Ing. Jiřímu Petrovi (Povodí Labe), kdy  
oni svou vynikající prací tento náročný záměr umožnili

•	 kolegům Správy zemských údolních přehrad, Saského zemského úřadu pro  
životní prostředí, zemědělství a geologii Drážďany za jejich velice dobré odborné 
poradenství
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Folie/Fólie 29 - 36: Několik dojmů...
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Folie/Fólie 37 - 44: Několik dojmů...
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Folie/Fólie 45 - 50: Několik dojmů...
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3.6 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Elbe von Mělník bis zur 
Staatsgrenze Tschechien/BRD

Jindřich Zídek - Povodí Labe s.p., Roudnice nad Labem

Folie/Fólie 1: Ochranná opatření proti povodním na Labi v oblasti Mělník – Hřensko

3.6 Povodňová opatření na Labi od Mělníka po státní hranici ČR/
BRD
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Folie/Fólie 2

•	 Povodni se nedá zabránit. Lze pouze zmenšit výšku povodňové vlny a její odtoko-
vou rychlost.

•	 Velkou povodeň na Labi zažila současná lidská generace pouze v roce 2002, podob-
né povodně se vyskytly v předpředminulém století v letech 1890, 1862, 1845.

•	 Nedá se vyloučit a je dokonce pravděpodobné, že velké povodně se v 21. století 
budou vyskytovat častěji.
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Folie/Fólie 3

•	 Transformace povodňové vlny a její odtokové rychlosti může být dosaženo jen 
řízenou manipulací na přehradách a částečně i naplněním poldrů a rybníků.

•	 Na Labi v regionu Ústí nebyly a nebudou stavěny žádné přehrady. Pod soutokem 
Vltavy a Labe se vyskytuje jen 6 přehradních nádrží, které se před dosažením 
průtokového výkonu Q1 zcela otevřou a povodeň neovlivní.

•	 Velmi významným opatřením proti nárustu škod je zlepšení kvality a časového in-
tervalu předpovědi srážek.

•	 také matematické modelování povodní pomocí ortofotomap a digitálních katas-
trálních map je vynikající pomůckou operativní činnosti protipovodňové ochrany. 
Velmi významná je také digitalizace katastrálních map, která v České republice 
dosud není dokončena.
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Folie/Fólie 4 

•	 Základním cílem technických preventivních opatření na ochranu proti povodním je 
zajištění průtokové kapacity říčního koryta a především zajištění sousedních ak-
tivních povodňových oblastí řeky

•	 Povodí Labe průběžně kontroluje říční koryto měřicím plavidlem. Případné usazeniny 
se operativně odstraňují.

•	 Vliv na hladinu při povodni má především zástavba a nevhodné zalesnění 
povodňových oblastí aktivního průtoku řeky
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Folie/Fólie 5

•	 Vliv povodňové oblasti podél řek na snížení výšky povodňové vlny je velmi význam-
ným avšak málo známým faktem.

•	 Proto je nutno se bránit proti snížení objemu povodně na základě různých nevhodně 
umístěných staveb vč. většího rozsahu hrází.
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Folie/Fólie 6: Povodí Labe na profilu Hřensko

Folie/Fólie 7: Znázornění oblasti české části povodí Labe.
Zásobní a zádržný objem celkem 2,3 miliard m3, zásobní objem 2,028 miliard m3, 
zádržný objem 0,272 miliard m3
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Folie/Fólie 8: Hydrologická bilance vody v oblasti České republiky v časovém období 
1996 – 2010

Folie/Fólie 9: Poměr zdrojů a využití vody v České republice v roce 2004



138

Folie/Fólie 10: Dolní Labe: Mělník - Hřensko
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Folie/Fólie 11: Mimořádná situace na dolním Labi

Povodeň - Přírodní povodeň:
•	 zimní a jarní povodně
•	 letní povodeň celoplošná
•	 letní povodeň lokální
•	 povodeň z ledu v zimě

Povodeň - Zvláštní povodeň:
•	 technická příčina při provozní poruše vodní elektrárny
•	 teroristický útok
•	 válečný konflikt
•	 silné zemětřesení
•	 letecká katastrofa

Mimořádné nehody:
naplavení člunu na jez, pád stroje do vody, zničení / potopení plavidla

Znečištění vody

Suché počasí
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Folie/Fólie 12: Velká povodeň na Labi v profilu hladiny Ústí nad Labem za časové 
období 1799 – 5/2012
Stav hladiny vody

Folie/Fólie 13: Srovnání historických povodní
Výstražný profil na Labi v Ústí nad Labem km řeky 765,948
Průtok (m3/s)
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Folie/Fólie 14: Výskyt povodně na Labi v profilu hladiny
Ústí nad Labem v časovém období 1937 – 2012

Folie/Fólie 15: Průběh průtoků povodní kaskádou hrází na dolním Labi
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Folie/Fólie 16: Průběh průtoků povodní v regulované oblasti dolního Labe

Folie/Fólie 17: Povodňová katastrofa, Foto dne: 16.8.2002 od 13:00 di 15:00 hod.
Max. průtok
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Folie/Fólie 18: Povodňová vlna na Labi v profilu hladiny Ústí 9. - 27.8.2002

Folie/Fólie 19: Zeitlicher Verlauf der Durchflussmenge bei Hochwasser 2002 –  
Einzugsgebiet Elbe
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Folie/Fólie 20: Historischer Wasserstandmesser

Folie/Fólie 21: Podélný profil přírůstku hladiny způsobeného zvláštní povodní v 
důsledku poruchy
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Folie/Fólie 22: Zvláštní povodeň následkem 
zemětřesení

Folie/Fólie 23: Schematische Darstellung des offiziellen Systems der Meldung von Hoch-
wasserdaten
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Folie/Fólie 24: MONITOROVÁNÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Folie/Fólie 23: Schématické znázornění oficiálního systému hlášení povodňových dat
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Folie/Fólie 25

•	 Monitorování vodního hospodářství v celé oblasti povodí Labe je na velmi vysoké 
technické úrovni

•	 Údaje k průtokům v měřených profilech důležitých pro naši oblast dolního Labe 
jsou správci vodního toku Povodní Labe v automatickém monitorování vodního 
hospodářství k dispozici on line po 15 minutách.

•	 Na dolním Labi je k dispozici matematický model k provoznímu vyhodnocení zapla-
vení, hloubky vody a rychlosti vody při různých povodňových průtocích vyznačených 
v ortografických fotografických mapách povodňové oblasti řeky.
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Folie/Fólie 26: SEZNAM DŮLEŽITÝCH VÝSTRAŽNÝCH PROFILŮ V POVODÍ LABE

Folie/Fólie 27: Wasserstände und Durchlaufmengen
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Folie/Fólie 28: Internetauftritt von Povodí Labe s.p. - Staatsbetrieb Einzugsgebiet 
Elbe, Hradec Králové

Folie/Fólie 29
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Folie/Fólie 30: Opatření k ochraně proti povodním

Folie/Fólie 31: OPATŘENÍ K OCHRANĚ PROTI POVODNÍM NA LABI V OBLASTI  
MĚLNÍK - HŘENSKO
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Folie/Fólie 32: Dolní Labe Ústí – Děčín – opatření k ochraně proti povodním

Folie/Fólie 33: Dolní Labe Mělník – Ústí – opatření k ochraně proti povodním
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Folie/Fólie 34: Opatření k ochraně proti povodním na Labi Mělník - Hřensko

Folie/Fólie 35: Arten von bestehenden Hochwasserschutzbauten
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Folie/Fólie 36: Rozsahy oblastí chráněných protipovodňovými opatřeními  
na Labi Mělník – Hřensko
celkem 3,9 mil. m3

Folie/Fólie 37: Zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi
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Folie/Fólie 38: linkselbischer Hochwasserschutz in Ústí nad Labem

Folie/Fólie 39: Erhöhung des Hochwasserschutzes im Stadteil Schreckenstein/Ústí 
nad Labem
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Folie/Fólie 40: Erhöhung des Hochwasserschutzes bei Lovosice

Folie/Fólie 41: Erhöhung des Hochwasserschutzes in den Gemeinden Křešice und 
Nučnice
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Folie/Fólie 42: Erhöhung des Hochwasserschutzes in Roudnice nad Labem

Folie/Fólie 43: Erhöhung des Hochwasserschutzes in Štětí
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Folie/Fólie 44: Erhöhung des Hochwasserschutzes in Mělník

Folie/Fólie 45: Posouzení účinku navržených opatření k ochraně proti povodním na 
zploštění povodňové vlny na Labi
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Folie/Fólie 46: Masaryk-Brücke in Ústí nad Labem

Folie/Fólie 47: techn. Zeichnung - Querschnitt: Hochwasserschutzwanne 
Ústí nad Labem
technické znázornění - příčný řez: protipovodňová vana Ústí nad Labem
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Folie/Fólie 48: Mögliche Wirkung der Hochwasserschutzwanne in Ústí nad Labem
Možné účinky protipovodňové vany v Ústí nad Labem

Folie/Fólie 49: geplante Staustufe in Děčín, Flußkilometer 737,12
projektované zdymadlo Děčín řkm 737,12 
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Folie/Fólie 50: Děkuji za Vaši pozornost
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3.7 Aktuelle Trends im Hochwasserschutz 

- Praxisbericht aus Dessau-Roßlau

Roland Schneider (Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau)

– Zpráva z praxe z Dessau-Roßlau

Roland Schneider (profesionální hasič Dessau-Roßlau)

Folie/Fólie 1: Stav operativní protipovodňové ochrany v Dessau-Roßlau

3.7 Aktuální trendy v ochraně před povodněmi 
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Folie/Fólie 2 

•	 Mezi městkými částmi Dessau a Roßlau leží oblast ústí Muldy do Labe
•	 Kromě Labe a Muldy městskou částí Dessau navíc protéká řeka Taube, na základě 

toho jsou dány tři důležité hlavní vodní toky a hlavní směry toku
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Folie/Fólie 3: Přehled stavby hrází

Stavba hrází na území města Dessau-Roßlau (stav srpen 2012)

Folie/Fólie 4: Výstavba hrází ze samovaz-
ných betonových tvarovek

Folie/Fólie 5: Dokončená hráz v oblasti 
čističky vody
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Folie/Fólie 10: Stavba původní propusti v 
hrázi ve Wasserstadt

Folie/Fólie 8: Speciální řešení: propust v 
hrázi přes ulici Landstraße (výška 2,7 m)

Folie/Fólie 9: Speciální řešení u zařízení 
zahrádek

Folie/Fólie 6: Speciální řešení z důvodů 
památkové ochrany
např. u obilnice

Folie/Fólie 7: Výškový rozdíl mezi původní 
a obnovenou propustí v hrázi
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Folie/Fólie 11: Novostavba hasičské stanice

•	 ještě před povodní bylo formulováno usnesení o novostavbě hasičské stanice 
(květen 1999), dokončení bylo v prosinci 2004

•	 nový, moderní a ekologicky postavený objekt
•	 štáb pro ochranu před katastrofami zde má své prostory
•	 je k dispozici moderní vybavení komunikační i informační technikou
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Folie/Fólie 12: Štáb města pro ochranu před katastrofami

•	 rozšíření na cca 70 spolupracovníků > možná služba na střídavé směny
•	 všichni členové v letech 2004 až 2008 navštěvovali kurz na ochranu před katastro-

fami a následně nástavbový kurz v Ústavu na ochranu před požáry a katastrofami  
v Heyrothsberge, novým spolupracovníkům je školení poskytnuto rovněž okamžitě

•	 pokračování nepřetržitého vzdělávání v lokalitě Dessau-Roßlau (jako před r. 2002) 
dle potvrzeného plánu školení

•	 vzdělávání všech členů štábu v programu na ochranu před katastrofami “DISMA“, 
k tomuto účelu byl „štábní služební řád“ přepracovaný, tj. všichni členové musejí 
každý měsíc s programem pracovat minimálně 2 hodiny
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Folie/Fólie 13: Sklad pro ochranu před katastrofami

•	 sanace městem 2005 / 2006 (cca 180.000 Euro)
•	 cca 1.200m2 základové plochy, předání polovina r. 2006
•	 uskladněno cca 350.000 pytlů s pískem
•	 k dispozici cca 35.000 m2 fólií
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Folie/Fólie 14: Přehled průjezdů hrázemi na Labi
Kat-Halle = Hala pro ochranu před katastrofami

Folie/Fólie 15: Přehled průjezdů hrázemi na Muldě 
Kat-Halle = Hala pro ochranu před katastrofami
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Folie/Fólie 16

•	 byl pořízený Ölsanimat (zařízení k sanaci oleje z povrchu vody) a stroj k plnění 
pytlů pískem

•	 materiál na lešení, deky, lehátka, oděvy, atd.
•	 nově předané propusti hrázemi s návody k montáži jsou uložené pro okamžitý 

transport, z části se zatížením předem na nosných podstavcích
•	 23 propustí hrázemi > odpovídá cca 160 bm, které je třeba zavřít
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Folie/Fólie 17: Propusti hrázemi připravené 
k transportu

Folie/Fólie 18: Dřevěné propusti hrázemi

Folie/Fólie 19: Pojízdný kontejner s kolečky Folie/Fólie 20: Systém na ochranu před 
povodněmi „Floodtube“

Folie/Fólie 21: Systém na ochranu před 
povodněmi „Floodtube“ (cca 200 m)

Folie/Fólie 22: Příklad: Bigbag (velký pytel) 
cca 600 m a Quick Damm (rychlá hráz) cca 
115 m
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Folie/Fólie 23: Stanoviště uzavíracích šoupátek pro dešťovou vodu

zde je pouze výběr, existuje k němu ještě fotodokumentace

Oblast Dessau Stanoviště Uzavření při
1. Mildensee 2 - Mulde Most Scholitzersee, severozápadní strana 2,5
2. Mildensee 1 - Mulde Most Scholitzersee, jihovýchodní strana 2,6
3. Mildensee 3 - Mulde Proti domu č. 30/32 3,0
4. Mildensee 4 - Mulde Prodloužení Kirchhau 3,4
5. Waldersee 2- Mulde 4,3
6. Stadtmitte - Mulde 4,5
7. Süd - Mulde Prodloužená ulice 4,8
8. Waldersee 1- Mulde cca 50 m za křižovatkou 4,9
9. Dessau Nord - Elbe 4,2

Großkühnau - Elbe 7,4
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Folie/Fólie 24: Budování obrany proti vodě Dessau-Roßlau

•	 základem obrany jsou pravidla města pro obranu
•	 po sloučení existuje cca 54 km hlavní obranné linie, ta je rozdělena na 8 dílčích 

úseků nasazení
•	 obranu proti vodě tvoří převážně dobrovolní neplacení občané a rovněž příslušníci 

dobrovolných hasičů
•	 obranu proti vodě vede vedoucí obrany města proti vodě (vedoucí, Kat. S)
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Folie/Fólie 25 

•	 každý úsek se dělí na několik dílčích úseků
•	 každý dílčí úsek (39) vyžaduje minimálně 4 pracovníky pro kontrolní pochůzky za 

24 hodin, celkem 156 lidí
•	 z toho vyplývá následující bilance pracovníků

Vedoucí obrany města proti vodě 1
Vedoucí obrany proti vodě / zástupci na úsecích 16
Pracovníci hlídající na hrázích (požadavek 156) skutečnost = 289
celkem k dispozici pracovníků pro obranu proti vodě 306
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Folie/Fólie 26

•	 přesto existuje potřeba doplnění ve 3 úsecích nasazení
•	 úsek Roßlau je dále ve výstavbě
•	 celkem od r. 2005 se všichni vedoucí obrany proti vodě / zástupci zúčastnili školení 

ve škole pro ochranu před katastrofami Heyrothsberge; realizátor MLU LSA  
(Ministerstvo zemědělství a životního prostředí, spolkové země Sasko-Anhaltsko)

•	 každý vedoucí obrany proti vodě dostal odpovídající podklady, kromě jiného mapy 
úseku nasazení, existující stěžejní body, kilometráž, požadavky na pracovníky a 
prostředky atd.

•	 dále se každoročně pro členy obrany proti vodě konají školení na místě v prostorách 
úřadu nebo na úseku nasazení

Folie/Fólie 27: Školení členů obrany proti 
vodě: Možné způsoby ochrany hrází

Folie/Fólie 28: Školení členů obrany proti 
vodě: Možné způsoby ochrany hrází
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Folie/Fólie 32: Příklad: Montáž propusti v 
hrázi Obelisk

Folie/Fólie 29: Školení členů obrany proti 
vodě: Stroj pro plnění pytlů pískem

Folie/Fólie 30: Návod k montáži propusti v 
hrázi

Očištění montážní plochy!
Odstranění bočních plechů.

Vyčištění případných otvorů stlačeným 
vzduchem!

Folie/Fólie 31: Návod k montáži propusti v 
hrázi

Montáž opěr. 
Boční opěry 
jsou tvořené 
ze dvou částí! 
Dílčí části jsou 
již namontova-
né.

Vložení me-
chové pryže do 
prvního trámu 
hráze a její nás-
ledné vložení do 
bočního profilu. 
Pak se vkládají 
trámy hráze až 
do plné stavební 
výšky.

Folie/Fólie 33: Nasazení hasičů a obrany 
proti vodě: Montáž čerpadel
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Folie/Fólie 34: Přehled souboru map hrází ve městě

Folie/Fólie 35: Příklad výřezu mapy, plán města
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Folie/Fólie 36: Příklad výřezu mapy, 
výškový reliéf

Folie/Fólie 37

•	 pracovníci obrany proti vodě jsou vybavení výstražnými vestami
•	 v jednotlivých úsecích nasazení bylo zřízeno celkem 32 pomocných vodočtů
•	 tím bylo možné znázornit celou situaci výše hladiny vody v Dessau-Roßlau  

(velmi obtížné, problém časového odečítání)
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Folie/Fólie 38: Přehled vodočtů města Dessau
(všechny údaje v m nadmořské výšky)

Čísla zeleně:
1: Stanoviště vodočtu
2: Úsek nasazení
3: Oblast řeky
4: Nulový bod vodočtu
5: Výška hráze původní
6: Povodeň 2002
7: Výška hráze povodeň 2002 + 1,2 m
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Folie/Fólie 39 

•	 pro všechny vedoucí obrany proti vodě byla zpracována a vydána pracovní 
směrnice, obsahovou náplní jsou např.
•	 Stupně výstrahy při povodni
•	 Plán vyrozumění
•	 Existující stěžejní body (v každém úseku nasazení)
•	 Předtištěné formuláře pro výkaznictví aj.

•	 Pracovní směrnice je součástí „dokumentu o ochraně města Dessau-Roßlau proti 
povodni“

•	 Vyrozumění vedoucích obrany proti vodě, členů štábu pro ochranu před katastrofa-
mi a obyvatel žijících u vody provádí s ohledem na stav řeky řídící pracoviště po-
mocí SMS
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Folie/Fólie 40: Hlášení k zajištění zásobování (česká verze viz. str. 181)

Folie/Fólie 41: Požadavky na pracovníky a prostředky (česká verze viz. str. 182)
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 Anlage 12/Příloha 12

Vedoucí obrany proti vodě / Technické vedení zásahu

Úsek nasazení

Městská část

Hlášení k zajištění zásobování
Dne: je třeba zásobit:

Počet osob: Snídaně Oběd Večeře Nápoje / 
lahví

Čaj Káva

Hlášení je třeba předat předchozího dne do 18:00 hod na faxové č.
Změny se předávají rovněž faxem na uvedené č. Je to možné nejpozději do 
08:00 hod dne, kdy se má zásobování uskutečnit.

Podpis vedoucího obrany proti vodě

Hůlkově Podpis
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 Anlage 10/Příloha 10

Vedoucí obrany proti vodě / Tel

Úsek nasazení

Městská část

Štábu pro ochranu před katastrofami města Dessau-Roßlau

č. faxu

Požadavky na pracovníky a prostředky
pro úkoly:

požaduje technické vedení zásahu následující pracovníky a prostředky:

Nasazení je v dílčím úseku č.

Místo shromáždění

Dessau-Roßlau, dne Čas:

Jméno hůlkově Podpis
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Folie/Fólie 43: Celkový přehled obrany pro-
ti vodě Dessau-Roßlau

Úsek 
nasazení

Obrana 
proti vodě

Technické 
vedení 
zásahu

Celkem

Folie/Fólie 42: Technické vedení zásahu

•	 na každém úseku nasazení je technické vedení zásahu, personálně se skládá  
z příslušníků hasičů a z členů městské rady lokality (znalost místa)

•	 stanoviště technických vedení zásahu jsou v místech (radnice, školy) a jsou  
technicky vybavená

•	 vedoucí technického vedení zásahu jsou pracovníci profesionálních hasičů a vedoucí 
místní ochrany dobrovolných hasičů (znalost řízení procesu)

•	 99 pracovníků technického vedení zásahu jsou k dispozici navíc k výše uvedeným 
pracovníkům obrany proti vodě, tj. celkem je k dispozici 388 pracovníků (obrana 
proti vodě, technické vedení zásahu)
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Folie/Fólie 44: Povodňový výbor

•	 od r. 2003 existuje dočasný poradní povodňový výbor složený z členů městské rady 
a z odborně znalých občanů

•	 výbor zasedá minimálně 2x ročně ke všem tématům, která se týkají povodňové 
ochrany, např. stavba hrází, varianty obrany, bilance  pracovníků a prostředků, 
scénáře zaplavení atd.

•	 kromě členů jsou vždy přítomné příslušné úřady města, zainteresovaní občané a 
tisk
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Folie/Fólie 45: Děkuji za Vaši pozornost!



186

3.8 Aktuelle Trends im Hochwasserschutz

- Praxisbericht Hochwasserschutz Dresden (Einführung Exkursion)

Frank Wache (Umweltamt Landeshauptstadt Dresden)

- Zpráva z praxe protipovodňová ochrana na Labi v Drážďanech (úvod k exkurzi)

Frank Wache (Úřad pro životní prostředí Zemské hlavní město Drážďany)

Folie/Fólie 1: Aktuální trendy v protipovodňové ochraně
Zpráva z praxe protipovodňová ochrana na Labi v Drážďanech

3.8 Aktuální trendy v ochraně před povodněmi
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Folie/Fólie 2: Postup na Labi v městské oblasti Drážďany po povodni ze srpna 2002 
(výběr)

•	 Realizace opatření k odstranění škod po povodni:

•	 Odstranění silně zničených zahrádkařských kolonií bezprostředně v oblasti 
průtoku proudu Labe

•	 Odstranění již nepoužívaných železničních mostů v obou průtokových kanálech 
záplavové vody ke zlepšení odtokových poměrů

•	 Odstranění a náhradní nová výstavba silničního mostu přes průtokový kanál 
záplavové vody Kaditz

•	 Odkopy říčních usazenin v nadříčních zátopových pásech v Pillnitz / Niederpoy-
ritz a v části Neustadt

•	 Přestavba sportovních zařízení se zabezpečením proti zaplavení v průtokovém 
kanálu záplavové vody Großes Ostragehege a rovněž odstranění a náhradní 
nová výstavba haly pro zimní sporty

Cíl: poskytnout řece více prostoru / vrátit více prostoru
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Folie/Fólie 3: Postup na Labi v městské oblasti Drážďany po povodni ze srpna 2002 
(výběr)

•	 Vypracování a příprava odborných podkladů: 

•	 2004 Vykázání záplavové oblasti Labe pro HQ100 / stoletou vodu s 924 cm 
výše hladiny v Drážďanech

•	 2004 Protipovodňová koncepce na Labi v rámci svobodného státu
•	 2005 Seznam priorit ke všem opatřením protipovodňové koncepce od SMUL
•	 2006 Mapa ohrožení Labe v rámci svobodného státu jako součásti 

protipovodňové koncepce
•	 Průběžné rozšiřování a kvalifikace přítomnosti na internetu k tématům povodní, 

výstavy, přednášky, řízení a správa 

•	 Průběžná doprovodná opatření Správy zemských údolních přehrad v městké oblasti
•	 2010 Potvrzení „Plánu protipovodňové prevence Drážďany – PHD“ městskou radou
•	 Květen 2011 Absolvování auditu „Povodeň – jak dobře jsme připraveni“ od DWA 

(Německý svaz pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpady)
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Folie/Fólie 4: Příklady opatření k odstranění zahrádkařských kolonií 
vlevo: zahrádkařských kolonií Johannstadt 
uprostřed: zahrádkařských kolonií Stetzsch
vpravo: zahrádkařských kolonií Ostragehege

Folie/Fólie 5: Příklady opatření u mostů v průtokových kanálech záplavové vody 
vlevo: Stržení železničního mostu v průtokovém kanále záplavové vody Kaditz
uprostřed: Nový most Sternstraße v průtokovém kanále záplavové vody Kaditz
vpravo: Most v průtokovém kanále záplavové vody Ostragehege jako překážka 
odtoku
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Folie/Fólie 6: Příklady opatření odkopů v nadříčních zátopových pásech 
Na pravé straně Labe na straně Neustadt mezi mosty Albertbrücke a Marienbrücke
Stavební úsek 1 – odkop 40.000 m3 na 45.000 m2, náklady 759.000 EUR
Stavební úsek 2 – odkop 20.000 m3 na 30.000 m2, náklady 750.000 EUR
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Folie/Fólie 7: Příklady opatření odkopů v nadříčních zátopových pásech 
Na pravé straně Labe mezi Pillnitz a Niederpoyritz
Odkop 35.000 m3 na 59.000 m2, náklady 820.000 EUR

NHN = nadmořská výška

1 = Výše hladiny Labe 12.11.04
2 = Povodňové usazeniny / násypy v povrchové půdě
3 = Povodňová luční hlína / písek
4 = Říční štěrk / písek / hrubý říční písek
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Folie/Fólie 8: Příklady opatření u sportovních zařízení v průtokovém kanálu záplavo-
vé vody

Hala pro zimní sporty ve vtokové oblasti průtokového kanálu záplavové vody Ostra-
gehege

Demontáž oplocení k zachycování míčů napříč k směru průtoku při povodni v lednu 
2011
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Folie/Fólie 9: Zařízení k ochraně proti povodni na pravé straně Labe z Pieschen do 
Kaditz, délka cca 3600 m

Stavební úsek 1 dokončený

Stavební úsek 2 dokončený

Stavební úsek 3 začástek výstavby konec 2012

Nositel opatření LTV

Cíl ochrany HQ 100 / stoletá voda
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Folie/Fólie 10: Zařízení k ochraně proti povodni na pravé straně Labe 
z Pieschen do Kaditz
Zdroj: LTV, ICL
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Folie/Fólie 11: Zařízení k ochraně proti povodni na pravé straně Labe z Pieschen do 
Kaditz, stavební úsek 1

Protipovodňová zeď s mobilními nástavci a s mobilním přehrazením ulic a cest 
(přehradní trám)

Výkresy ICL
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Folie/Fólie 12: Zařízení k ochraně proti povodni na levé straně Labe z Kemnitz, 
Stetzsch, Gohlis do Cossbaude, délka cca 5200 m

Stavební úsek 1 dokončený

Stavební úsek 2 před 
dokončením

Stavební úsek 3 ve 
výstavbě

Stavební úsek 4
začátek výstavby konec 
2012

Stavební úsek 5
začátek výstavby polovina 
2013

Nositel opatření LTV

Cíl ochrany HQ100 / stoletá 
voda

Plánovaná opatření
Záplavová trasa se sníženou výškou hráze

Úsek 1: Novostavba hráze - Délka 400 m

Úsek 2: Vyztužení hráze - Délka 1480 m

Úsek 3: Vyztužení hráze - Délka 1040 m

Úsek 4: Zřízení protipovodňové stěny - Délka 
880 m

Úsek 5: Novostavba zpět zpět uložené hráze - 
Délka 1420 m

Výkresy: Projekční sdružení PGSL-IKD
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Folie/Fólie 13: Zařízení k ochraně proti povodni na levé straně Labe z Kemnitz, 
Stetzsch, Gohlis do Cossbaude
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Folie/Fólie 14: Protipovodňová linie na levé straně Labe pro Drážďanské vnitřní 
město od Hasenbergu k ulici Waltherstraße, délka cca 3500 m, dokončeno od června 
2011

Dimenzovaná výše hladiny vody 924 cm na úrovni Drážďan (HQ100 / stoletá voda), 
nositel opatření Správa zemských údolních přehrad (LTV)
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Folie/Fólie 15: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Dresden
různá protipovodňová opatření ve městě Drážďany
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Folie/Fólie 16: Terasa Brühlsche Terasse – Průchod do uličky Brühlsche Gasse
Mobilní protipovodňová stěna Brühlsche Gasse

Folie/Fólie 17: Bastion de Sol (vedle zámečku na baště)
Princip studie ztvárnění a realizace
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Folie/Fólie 18: Přechod k Nové terase
Princip studie ztvárnění a realizace

Folie/Fólie 19: Nová terasa
Princip studie ztvárnění a realizace
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Folie/Fólie 20: Posuvná vrata u ICCD (kongresové centrum) / Nábřeží Ostra

Folie/Fólie 21: Posuvná vrata ulice Weißeritzstraße / Stadion Heinze Steyera
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Folie/Fólie 22: Mobilní uzávěry u stadionu Heinze Steyera
obr. nahoře: Vzpěrná vrata Maratonská brána
obr. dole: Přehradní trámy Stadion Východ

Folie/Fólie 23: Mobilní uzávěry ulice Schlachthofstraße a přístav Alberthafen
obr. nahoře: Přehradní trám ulice Schlachthofstraße s přehrazením trasy tramvaje
obr. dole: Posuvná vrata přístavu Alberthafen
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Folie/Fólie 24

Nevíme, kdy,
kde

a jak vysoká příští povodeň přijde,
ale víme,

že příští povodeň přijde určitě!
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