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Abstract: Information system in water managment for Hradec Králové region. 

Information system in water managment for Hradec Králové region is project which is 

using data in a variety of sources from public and private sectors including data about 

quality and quantity monitoring and management of water bodies. By saving and 

analyzing these data under GIS platform, can be obtained a more complete thematic 

outputs about  the quality and quantity of groundwater and surface, which are 

necessary for efective decision system in water managment. This is a pilot project which 

either this way or the breadth of possible applications has not been set up in any similar 

way anywhere in the country. It is an open project, which is working under existing map 

server and anybody can use it by www pages. The city hall of HK serves to help in 

decision-making of water authority and in urban planning. The project envisages 10 

years sustainability and frequent updates. 
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Seznam zkratek 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OŢP – odbor ţivotního prostředí 

MMHK – Magistrát města Hradec Králové 

IS HK – Informační systém ve vodním hospodářství 

GIS – Geografický informační systém 

VITA – systém pro správu dat 

HW – hardware 

SW – software 

DEM – digitální model terénu 

ČHMU – Český hydrometeorologický institut 

ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa 
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ÚVOD 

 

Pro efektivní rozhodování v oblasti vodního hospodářství je třeba mít 

ihned k dispozici vhodně uspořádané velké mnoţství prostorově a časově 

orientovaných dat. Protoţe se jedná o velké mnoţství dynamických informací, 

je účelné vyuţít moderních informačních technologií, jejichţ výstupy jsou 

základní informace na podporu rozhodování ve vodním hospodářství. Značné 

mnoţství nesjednocených dat na různých veřejně dostupných místech (např. 

www, sborníky) od různých institucí a různé podrobnosti, které vyuţívá OŢP 

při své činnosti, vedlo k myšlence vytvoření nového systému (sjednocení, 

zpřesnění do podrobnějšího měřítka a doplnění o další důleţité informace). Z 

výše uvedených důvodů si město Hradec Králové podalo v roce 2007 ţádost o 

grant z finančního mechanismu Norska na projekt „Informační systém ve 

vodním hospodářství“, dále jen „IS HK“ pro ORP Hradec Králové. Ţádost byla 

kladně vyřízena a koncem roku 2008 začaly práce na kompilaci informačního 

systému. IS HK pokrývá celé území ORP Hradec Králové (t. j. celý bývalý 

okres Hradec Králové bez Bydţovska), na němţ je uplatněna jednotná metodika 

zpracování. Celý informační systém se skládá ze šesti ucelených modulů, které 

představují nadstavbu stávajícího mapového serveru, jeţ provozuje Magistrát 

města Hradec Králové. Jednotlivé moduly jsou: 

 Modul „Monitoring povrchových vod – vzorkování“ charakterizuje, 

analyzuje a prezentuje výsledky monitorování povrchových vod realizované 

MMHK, správci vodních toků atd. 

 Modul „Kvalita povrchových vod“ vyhodnocuje kvalitu povrchových vod 

ze všech relevantních podkladů, vyhodnocuje kvalitu povolených vypouštění 

odpadních vod s vazbou na dílčí povodí a umoţňuje modelovat moţnost 

dalšího vypouštění odpadních vod do vodotečí.  

 Modul „Kvantita povrchových vod“ vyhodnocuje na základě terénní 

pasportizace vodních toků, vodních ploch a vodních objektů průtočné 

kapacity, zpřesňuje jejich trasy a jednoduchým způsobem počítá objemy 

povrchových odtoků. 

 Modul „Geologicko-hydrogeologické poměry“ umoţňuje on-line orientaci 

v geologicko-hydrogeologických poměrech včetně jejich základní 

charakterizace. 

 Modul „Model proudění podzemních vod“ prezentuje výsledky 

modelování proudění podzemních vod v prostoru a čase. Na základě 

aktuálních potřeb MMHK jsou účelově modelovány a následně 

prezentovány různé scénáře (zasakování sráţkových vod do vod 

podzemních, odběry podzemních vod, vliv těţby štěrkopísků a pod.), jeţ 

slouţí jako jeden z podkladů pro následný rozhodovací proces. 

 Model „Odběry podzemních a povrchových vod“ eviduje vyuţitelné 

zdroje podzemních a povrchových vod a povolené odběry podzemních a 

povrchových vod, coţ následně slouţí jako podklad pro povolování dalších 

odběrů vod. 
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Hlavním zpracovatelem byla společnost Jacobs Consultancy spol. s r. o. 

ve spolupráci se společností T-MAPY spol. s r. o. a společností EMPLA AG 

spol. s r. o. Jacobs Consultancy zabezpečila projektový management a PR 

projektu, návrh struktury, formy informačního systému a jednotlivých modulů, 

sestavení a validaci jednotlivých metodických postupů, informačních vrstev a 

tematických výstupů. T-MAPY zabezpečily komplexní IT řešení, provoz a 

aktualizaci www stránky projektu, programové aspekty jednotlivých modulů, 

provoz testovací verze informačního systému nad mapovým serverem. EMPLA 

se spolupodílela na výběru vzorkovacích profilů, rozsahu vzorkování a 

zabezpečila rozbory vzorkovaných povrchových vod. 

Projekt slouţí nejen pro potřeby magistrátu, ale i jako všeobecný 

informační zdroj pro širokou veřejnost. Veškeré údaje implementované do IS 

HK mají nastavenu míru důleţitosti, která bude umoţňovat zobrazení a přístup 

k datům ve třech bezpečnostních úrovních. První, nejniţší, bude zpřístupněna 

všem uţivatelům internetu, druhá, se střední mírou zabezpečení, pro uţivatele s 

příslušným heslem a poslední, s moţností editace, pro úzkou skupinu uţivatelů, 

především výkonné sloţky magistrátu a správce systému. 

Předání finální verze informačního systému zadavateli proběhlo v 

prosinci 2010.  

 

 

HLAVNÍ CÍLE A MOŢNOSTI VYUŢITÍ 

 

Hlavní cíle zpracování a moţnosti vyuţití můţeme shrnout do 

následujících bodů: 

 návrh, kompilace a verifikace komplexního informačního systému v oblasti 

vodního hospodářství 

 vyhodnocení monitorovacího systému  

 výběr charakteristických profilů pro monitoring povrchových vod, kontrolní 

odběry 

 rekognoskace stavu vodních toků a děl 

 identifikace útvarů podzemních a povrchových vod  

 sestavení interaktivní pseudo 3D účelové vodohospodářské mapy a 

hydrogeologické mapy 

 sestavení koncepčního modelu proudění vod  

 vizualizace proudění vod 

 sestavení interaktivní komunikace mezi IS a modelovým řešením 

 sestavení různých modelových variant  

 efektivní vyuţívání kolektorů podzemních vod 

 IT řešení a vytvoření interaktivní nadstavby GIS 

 zjišťování a sledování aktuálního stavu kvality vod na celém území ORP a z 

toho plynoucí aktivní účast na moţnostech zlepšování jakosti vod 

podzemních i povrchových  

 stanovení vyuţitelnosti území z hlediska geologických, hydrogeologických a 
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hydrologických poměrů 

 on-line přístup na vodohospodářský portál celého ORP s moţností vytváření 

dotazů se zpětnou vazbou  

 on-line orientace a identifikace přírodních poměrů a vizualizace proudění 

vod na mapovém serveru 

 

 

OBECNÁ METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

 

Obecně informační systém jako nástroj na podporu rozhodování 

představuje soubor dat a podpůrných modulových aplikací sestavených do 

funkčního celku pro vytváření poţadovaných výstupů a analýz, které se mění v 

prostoru a čase. Nástroj umoţňuje zpracování aktuálních informací a analýz v 

oblasti vodního hospodářství, ale i vazeb na okolí, včetně míry přijatého rizika, 

které jsou nutné k racionálnímu a rychlému rozhodování nejen ve vodním 

hospodářství, ale i v navazujících oblastech státní správy, jako je ochrana 

ţivotního prostředí, územní plánování, havarijní plánování apod. Zpracovávaný 

IS HK je kompilován nad stávajícím mapovým serverem Magistrátu města 

Hradec Králové. Obecně se jedná o otevřený systém, který umoţňuje propojení 

a následné syntézy různých informačních zdrojů v digitální formě. Základní 

ideové schéma celého IS HK je prezentováno na obrázku 1. 

Obr. 1: Ideový návrh IS HK  

 

 

Presentace výsledků „modulů“

Visualizace problému

Informační báze dat
Mapový server Magistrátu města Hradec Králové

Archivace, aktualizace, validace dat

Příprava vstupních podkladů pro modelová řešení

Analyticko - syntetické vyhodnocení

Návrh a presentace výsledků

Základní vstupní data

Mapový server MMHK

-topografický podklad

-základní účelové vrstvy

Definice problému

Konkretizace výstupu – „modulů“

Modelování
- 3-D modelování terénu

- 3D modelování geologicko-hydrogeologických poměrů

- koncepční hydraulický model proudění podzemních vod

- detailní hydraulický model proudění podzemních vod 

-Sestavení lokálních modelových variant 

-2D a 3D vizualizace 

Syntetická snalýza

- Pracovní účelové 

informační vrstvy

Požadavky MMHK

-legislativní požadavky

-správní řád

-přijatý stupeň rizika

-střety zájmů

Účelová data jiných 

subjektů

-Povodí Labe s.p.

-ZVHS

-ČHMU

-KÚ, MŽP, VÚV

-Apod.
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Sestavovaný IS HK se skládá ze tří základních tematických částí: 

• podklady 

• účelové informační vrstvy a databáze  

• účelové modulové výstupy 

Podklady představují topografické podklady v různých měřítkách a 

formách (vektorové či rastrové podklady, ortofotomapy, DEM a pod.), územně 

analytické podklady (vyuţití území a pod.), relevantní podklady od jiných 

subjektů (Povodí Labe s. p., ČHMÚ, ZVHS, krajský úřad a pod.).  

Účelové informační vrstvy a databáze jsou tvořeny v rámci zpracování 

a slouţí jako jeden z hlavních vstupních podkladů do tzv. účelových 

modulových výstupů. Tyto vrstvy a databáze reprezentují především informace 

o geologicko-hydrogeologických poměrech, kvalitě a kvantitě vod, 

fotodokumentaci, informace z archivu magistrátu města, informace ze systému 

VITA, modelové výstupy proudění vod a pod. 

Účelové modulové výstupy reprezentují analyticko-syntetické 

vyhodnocení účelových informačních vrstev a databází dle aktuálních potřeb 

pracovníků odboru ţivotního prostředí MMHK. Struktura a forma modulových 

výstupů byla průběţně aktualizována dle aktuálních moţností zpracovávaného 

IS HK (datové podklady, IT řešení a pod.) a poţadavků zadavatele (metodické 

postupy, legislativní aspekty). Snahou bylo vytvořit relativně ucelené modulové 

výstupy, které mohou být pruţně aktualizovány a rozšiřovány, případně k nim 

mohou přibývat další relevantní výstupy, nebo mohou být propojeny na nové 

projektové výstupy a zdroje, jako jsou třeba studie odtokových poměrů, změny 

územně analytických dokumentů apod. 

 

 

MODULY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

 

Modul kvalita povrchových vod 

Stávající legislativní rámec, který ukládá povinnost zajistit kvalitu 

povrchových vod, je dán prováděcím právním předpisem nař. vl. č. 61/2003 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

do kanalizací a o citlivých oblastech, dále jen „nař. vl.“, které stanovuje limity 

pro max. znečištění povrchových vod pro jednotlivé ukazatele od data 22. 12. 

2015. Zajistit poţadovanou kvalitu povrchových vod je dlouhodobá záleţitost, 

ke které je nezbytné znát stávající stav znečištění toků a jejich dlouhodobý 

trend, viz modul monitoring povrchových vod. Zpracovatel zvolil dva, potaţmo 

tři způsoby hodnocení kvality vod: 

1. Na základě provedených analýz, zda konkrétní profil a k němu stanovené 

dílčí povodí splňuje, či nesplňuje poţadovanou kvalitu vod. Do tohoto 

vyhodnocení jsou pouţita vţdy data pouze za poslední sledovaný kalendářní 

rok, ovšem je moţno ověřit i vývoj znečištění na daném profilu za celou 

dobu sledování. Pouţitá data jsou především z pravidelných monitoringů IS 



224 

HK a dalších správců vodních toků (Zemědělská vodohospodářská správa, 

Povodí Labe, s. p. atd.). ISHK.  

2. Tento způsob vyhodnocení je zaměřen pouze na monitorovaný profil, 

kterých je na území ORP Hradce Králové cca 40 (32 monitorovací síť 

MMHK). Samostatné hodnocení pouze podle analýz na 32 profilech není 

dostačující, protoţe nejsou sledovány všechny uzávěrové profily IV. řádu 

(cca 125) z finančních důvodů a rovněţ toto hodnocení nekoresponduje s 

metodickým pokynem k nař. vl. Tento monitoring vhodně doplňuje a 

zpřesňuje informace, viz bod 3, k dané metodice, protoţe se jedná o přesně 

stanovený ukazatel a nevznikají ţádné metodické nepřesnosti.  

3. Kombinací výše uvedených metod je vodoprávní úřad schopen ihned 

kvalifikovaně vyhodnotit, zda je ještě navrhované vypouštění únosné pro 

daný útvar, čímţ se jiţ nyní můţe omezovat vypouštěné znečištění, popř. 

zpřísňovat limity pro vypouštění ve znečištěných oblastech tak, aby byla 

splněna poţadovaná kvalita ve vodních tocích. Ţadatelům můţe tak úřad 

poskytnout základní informaci o nutnosti čištění (účinnosti a kvalitě 

vypouštěných vod) jiţ při vyjádření k záměru. 

 

Modul odběry podzemních a povrchových vod 

V posledních letech se stále více ukazuje, ţe nejen sledování kvality, ale i 

kvantity vod v daném regionu je nezbytné pro zachování trvale udrţitelného 

rozvoje oblasti. Tato povinnost je dána § 22 vodního zákona, o vodní bilanci, 

kde je základní princip dán sledováním přírůstku a úbytku vody (a změn zásob) 

v dílčím povodí či vodním útvaru. Stále větší nároky na odběry povrchových a 

podzemních vod mohou způsobit deficity podzemní vody (odběr převyšuje 

kapacitu kolektoru) či povrchové vody (pokles pod min. průtok – úmrtí ryb 

atd.). Metodika v projektu se proto zaměřila na vyhodnocení jednotlivých 

hydrogeologických rajónů u vod podzemních (na první bilanční zvodeň). U vod 

povrchových je bilance vztaţena k celkovému ročnímu odtoku z povodí IV. 

řádu při konstantní roční sráţce 560 mm. Princip spočívá v součtu všech 

povolených odběrů povrchových či podzemních vod z platných vodoprávních 

povolení o mnoţství vyšším neţ 500 m
3
/rok a porovnáním s celkovým ročním 

odtokem z území u vod povrchových nebo s celkovou kapacitou kolektoru u 

vod podzemních. Bilance vod je povinně sledovaná platnou legislativou a 

ukládá povinnost evidovat zdroje o min. ročním odběru 6 000 m
3
/rok. Cílem 

projektu tedy opět bylo minimalizovat nepřesnosti v bilanci a provést detailní 

identifikaci odběratelů a tak lépe vyhodnotit ovlivnění a poškození jednotlivých 

útvarů. 

Rozdíl těchto hodnot je pak graficky znázorněn v mapovém projektu 

spolu s číselnou hodnotou, zda je daný zdroj vyuţíván optimálně, nebo zda je 

„ničen“.  

Problém je stejně jako u všech „ţivých systémů“ s aktualizací dat.  
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Obr. 2: Grafické znázornění znečištění CHSKCr v porovnání s plněním poţadovaných imisních standardů 
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Modul monitoring povrchových vod – vzorkování 

Nutnost sledování stavu kvality povrchových vod na území ORP Hradec 

Králové, vedla zpracovatele k navrţení jednoduchého systému zjišťování a 

hodnocení kvality povrchových vod. V obecné rovině se jedná o sledování 

vybraných profilů vodních toků z hlediska potřeb pro rozhodování Magistrátu 

města Hradec Králové. Navrţený systém aktivně spolupracuje s ostatními 

správci vodních toků a ČHMU, od kterých přebírá potřebné informace o kvalitě 

vody v tocích. Pro správu a vyhodnocování dat je pouţíván moderní informační 

systém zaloţený na mapových tematických výstupech (GIS) a databázových 

informacích. 

Do systému tedy vstupuje několik informačních zdrojů, které především 

zahrnují vlastní monitorovací síť MMHK, která se skládá z 32 profilů, dále z 

monitorovací sítě Povodí Labe, ZVHS, ČHMÚ a ostatních subjektů, které 

sledují kvalitu vod. Monitorovací síť sledovaná OŢP MMHK byla volena na 

základě rozboru dříve zpracovávaných sledování v uzávěrových profilech IV. 

řádu, dle stupně ovlivnění vodního toku zemědělskou a průmyslovou činností, 

úrovně čištění odpadních vod v daném území. Pro objektivní vyhodnocení 

kvality povrchových vod byla stanovena půlroční periodicita sledování v jarních 

a podzimních měsících. Celý systém je jednoduše graficky prezentován v 

prostředí mapového projektu, v němţ lze vyuţívat mapových tematických 

podkladů a rozsáhlých databází. Z hlediska správy je zde umoţněna archivace a 

vkládání nových dat a grafických příloh. Následné vyuţití spočívá v moţnosti 

zobrazení výsledků monitoringu v přehledných tabulkách, s moţností zobrazení 

grafů v závislosti na čase pro jednotlivé sledované prvky pro kaţdý sledovaný 

profil a moţnost zobrazení závislosti předem nadefinovaných sledovaných 

ukazatelů.  

Hlavními cíli monitoringu jsou tedy sledování stavu a míry ovlivnění 

vodních toků na území ORP, setřídění výsledků do jednoduché formy, 

umoţňující kvalifikovanou správu kontrolními orgány, včetně upozornění na 

nebezpečné jevy, a případné vodítko pro nutné či moţné úpravy na zlepšení 

kvality povrchových vod. 

 

Modul kvantita povrchových vod 

Sledování mnoţství povrchových vod je pro vodoprávní úřad klíčové v 

oblastech moţnosti ovlivnění sráţko-odtokových poměrů. Jedná se především o 

lokality určené pro výstavbu a lokality s plánovanou změnou odtokových 

poměrů.  

Zvolená metodika tedy vychází z potřeby vodoprávního úřadu ověřit 

mnoţství povrchových vod odtékajících z určeného zájmového území. 

Základními vstupními informacemi proto jsou aktualizovaná vodohospodářská 

mapa, plocha povodí ke stanovenému uzávěrovému profilu, zastavěnost, 

příslušné dešťové řady pro dané periodicity a odtokové parametry území. 

Aktualizace vodohospodářské mapy byla jedním z podstatných vstupních 

údajů, které bylo zapotřebí udělat. Jednalo se především o sestavení, verifikaci a 
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charakterizaci jednotlivých úseků vodních toků a ploch s určením směru toku, 

kde veškeré zjišťované údaje byly zapracovány do graficko-popisných vrstev 

mapového projektu. Další nedílnou součástí bylo určení správců vodních toků. 

Nad takto aktualizovanou vodohospodářskou mapou, povodími IV. řádu, 

mapovým podkladem a případně vrstevnicemi, které jsou součástí mapového 

projektu, byla vytvořena metodika, kdy uţivatel jednoduchým nástrojem pro 

výběr území definuje velikost a tvar (spádové oblasti) (obr. 3), zastavěnost v 

procentech, součinitele odtoku zastavěné a nezastavěné plochy a systém 

automaticky spočítá pro tři varianty dešťů (pro periodicitu deště – 5, 10, 20 let) 

a dvě varianty doby trvání (15 a 60 minut) mnoţství přívalových vod. Takto 

zvolený systém je dostačujícím a rychlým způsobem pro ověření základních 

informativních hodnot.  

 

 

Obr. 3: Definování zájmového území pro výpočet objemu deště 

 

Modul geologicko-hydrogeologické poměry 

Z hlediska racionálního rozhodování v oblasti vodního hospodářství je 

nutné znát geologicko-hydrogeologické poměry území, které přímo formují 

komplexní vodní reţim území. Vodní reţim není tvořen pouze povrchovými 

vodami, ale i vodami podzemními, které zejména v nepříznivých klimatických 

podmínkách (dlouhodobé sucho, povodně) podstatně ovlivňují tento reţim.  

Hlavním cílem zpracování tohoto modulu bylo sestavení a vizualizace 

geologicko-hydrogeologické stavby zájmového území, vymezení a 

charakterizace hlavních kolektorů a izolátorů podzemních vod. Následně 

výstupy z tohoto modulu jsou vyuţity jako jedny z hlavních vstupních podkladů 

slouţících mimo jiné pro hydraulický model proudění podzemních vod, 

vizualizace proudění vod, moţnosti dalšího vyuţití IS HK. 

Kaţdá relevantní geologická vrstva je lokalizována v samostatné 

informační vrstvě, coţ umoţňuje prostorovou sekvenci jednotlivých 
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(geologických, informačních) vrstev od nejstarších krystalických hornin, přes 

permské, křídové po kvartérní fluviální náplavy. Tato prostorová sekvence 

vychází z koncepčního geologicko-hydrogeologického modelu křídového území 

českého masivu (Šíma et al. 2004). 

Na základě vyhodnocení hydrogeologických podmínek a hydraulických 

vlastností jednotlivých geologických vrstev byly v zájmovém území 

identifikovány, vymezeny a charakterizovány z hlediska územního 

vodohospodářského významu následující kolektory podzemní vody: 

• kolektor A – perucko korycanské souvrství (vodohospodářsky nevýznamný) 

• kolektor B – bělohorské souvrství (vodohospodářsky nevýznamný) 

• kolektor Q – kvartérní fluviální sedimenty (vodohospodářsky velmi 

významný) 

Identifikace kolektorů A, B, Q byla převzata z prací Syntéza labského 

kvartéru, Syntéza České křídové pánve (Herčík et al. 1987; Herrmann et al. 

1998). 

Propustnost a zvodnění území je v informačním systému zobrazeno 

přítomností či absencí kolektorů. Protoţe výskyt podzemní vody v málo 

propustných aţ nepropustných horninách je vázán na mělkou přípovrchovou 

zónu zvětralinového pláště, byla v těchto místech vytvořena tzv. přípovrchová 

zóna. Tato přípovrchová zóna je hluboká do max. 30 m a je velmi důleţitá pro 

bilanci zásob podzemních vod a lokální vodohospodářské zásobování.  

Drtivá většina povolovaných odběrů podzemních vod je realizována z 

kvartérního kolektoru Q, případně přípovrchové zóny, proto tyto dvě zvodně 

jsou místně vodohospodářsky nejdůleţitější. 

Výsledkem tohoto modulu je analýza a sestavení koncepčního pseudo 3D 

geologicko-hydrogeologického modelu území ORP Hradec Králové, sestavení 

jednotlivých geologických vrstev včetně základní tektoniky formou 

jednotlivých informačních vrstev a moţnost jejich zobrazování na mapovém 

serveru. Tento modul umoţní jednoduchou on-line orientaci a prezentaci 

lokálních geologicko-hydrogeologických poměrů, coţ nachází široké uplatnění i 

mimo oblast vodního hospodářství. 

 

Modul model proudění podzemních vod 

Obecně model proudění vod představuje aktivní „repliku“ skutečného 

proudění vod, jeţ umoţňuje verifikovat a následně testovat různé akce a reakce 

přirozeného vodního reţimu krajiny na nejrůznější podměty. Protoţe podzemní 

voda nezanedbatelně formuje vodní reţim krajiny a přímo iteruje s povrchovou 

vodou, je součástí navrhovaného IS HK sestavení modelu proudění podzemních 

vod. Z důvodu racionálního vyuţití modelových výsledků byl model sestaven 

ve dvou fázích. První fáze představuje sestavení koncepčního modelu na celém 

ORP a druhá fáze kompilaci lokálně cílených detailních modelů, které simulují 

různé modelové varianty. 

Dle přírodních podmínek, poţadovaných výstupů a operability je 

modelování realizováno na softwarové platformě SW VISUAL MODFLOW ve 
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verzi 2009.1, která je podpořena modulem 3D-Builder 2009.1. Tento 

softwarový produkt představuje jeden z nejpokrokovějších počítačových 

programů pro třírozměrné modelování proudění vod zaloţené na metodice 

konečných diferencí.  

 

Koncepční model 

Koncepční model byl navrţen tak, aby vystihl geometrii modelované 

oblasti a simuloval proudění ve vrstvách s volnou či napjatou hladinou. Hranice 

modelu respektují obdélníkové hranice zájmového území o velikosti 26 km x  

52 km samozřejmě s odůvodněným přesahem mino rámec ORP. V této fázi 

zpracování bylo modelové území plošně rozděleno do výpočtových bloků  

250 m x 250 m. Ve vertikálním směru byly na základě výsledků geologicko-

hydrologického modelu vyčleněny tři vrstvy (kolektor-Q případně přípovrchová 

zóna, křídový izolátor, kolektor-A) umoţňující nestacionární proudění 

podzemní vody. Časový krok modelování je jeden měsíc a modelování probíhá 

po dobu 5 let. Definování počátečních vstupních modelových podmínek a 

hydraulických parametrů bylo provedeno na základě archivní rešerše a 

implementace výsledků 3D hydrogeologického modelu území. 

Kalibrace modelu probíhala na základě získaných archivních reţimních 

měření a dat zakoupených od ČHMÚ. K finální kalibraci byl vyuţit modul 

automatické kalibrace „PEST“. 

Výsledky modelů představuje stanovení geometrie filtračního prostoru a 

hydraulických parametrů a 61 měsíčních výstupů (ustálený stav + 60 měsíců) ve 

formě hladin podzemní vody – hydroizohyps, proudnic a vektoru proudu 

podzemní vody, včetně základního bilančního stanovení. Jednotlivé segmenty 

modelových výstupů byly implementovány do zpracovávaného modelu, který 

umoţňuje prezentaci a vizualizaci proudění podzemní vody v rámci mapového 

serveru, případně sestavení účelových obrazových výstupů dle poţadavků 

zadavatele (obr. 4). 

 

 

Obr. 4: Ukázka proudového modelového pole podzemní vody  
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Detailní model 

Na základě analýzy modelových výstupů koncepčního modelu proudění 

podzemních vod, dalších projektových skutečností a aktuálních potřeb 

zadavatele byly lokálně vymezeny dílčí oblasti pro sestavení detailních modelů 

s rozdílnými modelovými variantami. Detailní modely mají rozdílné velikosti 

základních modelových elementů aţ do velikosti 20 m x 20 m. Tematicky jsou 

detailní modely rozděleny do částí „ověření moţnosti, případně kvantifikace 

zasakování sráţkových vod do vod podzemních“, „vliv klimatických výkyvů 

(sucho x povodně) na hladinu podzemní vody a mnoţství podzemní vody“, 

„povolování odběrů podzemních vod a jejich případná interference a návrh 

ochrany“ a „ovlivnění přirozeného vodního reţimu těţbou štěrkopísků“. 

Výsledky z jednotlivých detailních modelů, případně modelových 

scénářů jsou buď přímo implementovány do zpracovávaného IS HK, nebo 

vyuţity jako tematické podklady pro zpracování různých odborných zpráv, 

posudků a pod.  

 

 

Obr. 5: Ukázka proudového pole ovlivněného zasakováním generovaným detailním 

modelem 

 

 

ZÁVĚR 

 

Zpracovávaný IS HK plně vychází z platných legislativních poţadavků, 

moderních metodik zpracování a aktuálních potřeb uţivatele. Jedná se v 

republice o ojedinělý projekt, který zahrnuje soudobé moţnosti vyuţití 

různorodých dat a soudobých výpočtových metod a GIS do celku, jenţ 

poskytuje mnoho aplikací.  

IS HK představuje plně otevřený systém, který můţe být propojen na 

další informační systémy a zdroje nejen veřejné správy, a proto je jeho vyuţití 

mnohem širší neţ pouze v oblasti vodního hospodářství. Hlavní moţnosti 

vyuţití v odboru vodního hospodářství jsou: 

 zjišťování a sledování aktuálního stavu kvality vod na celém území ORP a z 
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toho plynoucí aktivní účast na moţnostech zlepšování jakosti vod 

podzemních i povrchových,  

 stanovení vyuţitelnosti území z hlediska geologických, hydrogeologických a 

hydrologických poměrů, 

 on-line přístup na vodohospodářský portál celého ORP s moţností vytváření 

dotazů se zpětnou vazbou, 

 on-line orientace a identifikace přírodních poměrů a vizualizace proudění 

vod na mapovém serveru. 

Další moţnosti vyuţití lze najít v oblastech ochrany přírody a krajiny, 

územního plánování, plánování a monitoringu vodohospodářské infrastruktury, 

krizového řízení apod. Prozatím toto bylo v praxi MMHK vyuţito v územním 

plánování (během fáze dokončování a verifikace projektu) při zpracování 

posouzení problémových lokalit pro zástavbu s cílem stanovit závazné limity a 

opatření pro zajištění bezproblémového vyuţití území ze strany hospodaření se 

sráţkovými a podzemními vodami. 

Vzhledem k tomu, ţe tento systém je pilotní, plný informací, je třeba jej 

řádně začlenit do struktury MMHK. Na této záleţitosti se nyní pracuje. Rovněţ 

tak je třeba po dohodě s vedením města docílit mechanismu, který ve vztahu ke 

koncipování a zpracovávání UP bude přijat a začleněn do systému 

rozhodovacího procesu. Ve státní správě se jedná o podpůrný prostředek v 

rozhodování, nicméně o IS se v této chvíli ví na KÚ Hradec Králové, na MZe. 

Je otázkou dalšího vývoje, jak bude následně ve vztahu k dalším institucím 

projekt úspěšný. 

Pro MMHK platí pravidla, ke kterým se město při podpisu smlouvy s MF 

zavázalo, tzn., ţe bude dodrţena 10letá udrţitelnost projektu a jeho otevřenost. 

Na obě pravidla MMHK slyší a vyrovná se s nimi. V rozpočtu města jsou dnes 

alokovány peníze na pokračování monitoringu a průběţnou aktualizaci. Další 

moţností je systém prohloubit a vyuţít v aplikacích, které jsou moţné 

realizovat. Toto nyní prochází zkoumáním s tím, ţe tento projekt by nutně opět 

musel být financován z velké části z dotačních peněz, u čehoţ je příprava velmi 

dlouhá. 

V kaţdém případě bude MMHK systém v podobě, v jaké byl předán, ve 

svém rozhodování pouţívat, na webových stránkách města bude v některých 

aplikacích přístupný, a bude proto moţné ze strany vnější se s moţnostmi a 

funkcí projektu seznámit. 
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