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1. ÚVOD 

Mimořádné povodňové situace v posledních dvaceti letech jsou provázeny vysokými 

materiálními škodami a také ztrátami na životech obyvatel postižených území. Jenom 

v České republice zahynulo vlivem povodní od roku 1995 let více jak 140 osob. Vlivem změn 

klimatu se očekává nárůst extremit počasí a tím také častější výskyt povodní. 

Pro zabránění škod a ztrát na životech povodněmi je jedním z důležitých aspektů včasné 

varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. 

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 

ve spolupráci se správcem povodí. Informuje povodňové orgány a další účastníky ochrany 

před povodněmi o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném 

vývoji. 

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí s povodňovými orgány 

obcí s rozšířenou působností (ORP) a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před 

povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v 

případě potřeby hlídkovou službu. 

Informace nezbytné pro výkon předpovědní a hlásné povodňové služby poskytují hlásné 

profily kat. A/B, které jsou většinou provozovány Českým hydrometeorologickým ústavem, 

případně správci povodí. Systém hlásných profilů na povrchových tocích poskytuje informace 

o aktuálních stavech hladin, průtocích a o překročení směrodatných stupňů povodňové 

aktivity.  

Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce pro potřeby místní ochrany před 

povodněmi. Vývoj automatických měřicích systémů společně s častým výskytem povodní 

v posledních letech umožnil obcím budovat lokální výstražné systémy. 

Lokální výstražné systémy jsou založeny na automatickém měření stavů hladin na 

povrchových tocích a automatickém měření průběhů srážek. Při překročení limitní hodnoty z 

těchto měrných bodů je odeslána alarmová SMS zpráva povodňovým orgánům a dále jsou 

detailně měřená data průběžně zobrazena v přehledných grafických výstupech 

prostřednictvím webových aplikací. Občané a odpovědné orgány jsou takto zavčas 

informování o průběhu povodňové situace. 

Lokální výstražné systémy jsou v České republice spolehlivě provozovány na některých 

lokalitách již více jak deset let. První lokální výstražný systém byl vybudován na ochranu 

města Šumperk před povodněmi v roce 1998. Jednalo se o reakci na ničivé povodně z roku 

1997, které zasáhly především severní, střední a jižní Moravu. Rozvoj v budování lokálních 

výstražných systémů přinesl dotační titul z Operačního programu Životní prostředí, oblast 

podpory 1.3 Omezování rizika povodní 2007 – 2013. 

  



  

 

4 | 33 

 

2. CÍLE PROJEKTU 

Za dobu trvání OPŽP 1.3 Omezování rizika povodní 2007 - 2013 bylo vypsáno celkem 8 

výzev pro podání žádosti o dotace. V rámci již realizovaných projektů byla instalována řada 

různých typů automatických měřicích systémů. Zásadní rozdíly existují v metodice měření, 

možnostech výstupů měřených dat z měrných bodů a jejich využitelnosti povodňovými 

orgány a veřejností. Může se jednat například o hlásič překročení limitní úrovně hladiny 

s výstupem SMS na mobilní telefon starosty, ale také to může být měřící systém s daty 

přístupnými pomocí webových aplikací a možností sdílení měřených dat povodňovými 

orgány a širokou veřejností. A mezi těmito dvěma extrémy existuje řada různých variant 

systémů s odlišnou vypovídací schopností o aktuální povodňové situaci a tyto varianty se 

v současnosti v systému POVIS jeví jako rovnocenné. 

Cílem projektu je provedení základní pasportizace hlásných profilů kategorie C s 

automatizovaným měřením, které byly realizovány v rámci OPŽP 2007 - 2013. Cílem je 

popsat proces měření, záznam dat, vyhodnocení dat a možnosti výstupů dat z měrných bodů 

pro povodňové orgány pro různé typy instalované měřící techniky. Výsledky projektu budou 

využity pro plánovanou celostátní aplikaci zobrazení aktuálních měřených dat hlásných 

profilů kat. C s automatizovaným měřením a budou jedním z pokladů pro výběr měrných 

bodů lokálních výstražných systémů v programovém období 2014 – 2020. 
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3. POSTUP PROVÁDĚNI FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ 

V souladu se zadáním bylo provedeno celkem 195 posouzení funkčních způsobilostí 

vybraných hlásných profilů. Výběr byl proveden tak, aby poměrově zahrnoval všechny 

použité typy měřicí techniky včetně jejich případných vývojových etap. Prvotní záměr 

posuzovat pouze technické funkce systému byl v průběhu prací rozšířen o posouzení 

provozních funkcí systému. Pokud má totiž systém poskytovat odpovídající a včasné údaje 

o překročení limitních hodnot, tak je závislý také na provedené instalaci, nastavení techniky, 

údržbě a zajištění provozu měřícího systému. V celkovém hodnocení byly technické a 

provozní funkce posuzovány odděleně. 

Výsledky terénních prací jsou přehledně uváděny do formuláře „Posouzení funkční 

způsobilosti měřicích systémů“ s bodovým hodnocením vybraných ukazatelů (technických 

a provozních funkcí), které jsou jednotné pro všechny měrné body. Smyslem bodových 

hodnocení je jednoznačný a pro všechny body shodný popis významných funkcí 

testovaného vzorku měrných bodů. 

3.1 MĚŘENÍ STAVŮ HLADIN 

Kontrola a popis technických funkcí – typ datového přenosu, zdroje napájení, záznamy dat, 

možnosti rozšíření vstupů měřicí techniky. 

Kontrola a popis provozních funkcí – dodržení metodiky instalace čidel a AMS, posouzení 

relevantnosti procesu měření, posouzení rozsahu a funkčnosti hladinových čidel při možných 

maximálních hladinách, provedení testu překročení limitní hladiny a kontrola intervalu 

přenosu dat na server a odeslání SMS (prováděno ve spolupráci s příjemci SMS). 

Poznámka: 

Pro manometrické sondy se z technických důvodů neprovádí test překročení limitní hladiny. 

Z každého měrného bodu byla pořízena fotodokumentace a byl zpracován protokol 

o „Posouzení funkční způsobilosti měřicího systému“ včetně záznamu výstupu měřených dat 

z cílového serveru. 

3.2 MĚŘENÍ SRÁŽEK 

Provádí se obdobně jako v případě měření stavů hladin. V popisu technických funkcí je 

kladen důraz na výpočet klouzavých úhrnů srážek. V oblasti metodiky instalace se kontroluje 

mimo jiné stabilita stojanu srážkoměru a vzdálenost okolních překážek.  

Z každého měrného bodu byla pořízena fotodokumentace a byl zpracován protokol o 

„Posouzení funkční způsobilosti měřicího systému“ včetně záznamu výstupu měřených dat z 

cílového serveru. 

V příloze č. 1 jsou uvedeny protokoly o posouzení funkční způsobilosti měřicích systémů. 
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4. POSOUZENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ 

4.1 ZÁKLADNÍ EVIDENCE 

Celkem bylo provedeno 195 posouzení funkční způsobilostí měřících systémů. V tabulce 

č. 1 jsou uvedeny základní údaje o typech použité měřící techniky. 

  Typ měřící techniky Výrobce/dodavatel Realizace projektu
1)
 Cílový server (veřejný) 

1 VOX PWS Plus s.r.o.   hladiny-vox.pwsplus.eu 

2 WATERLOGGER EWS EKOTECHNIKA spol. s r.o. BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. www.edpp.cz 

3 AMM/AMO JD Rozhlasy s.r.o. JD Rozhlasy s.r.o. www.povodnovyportal.cz 

4 MS LOGTRANS 6 
Umwelt- und Ingenieurtechnik 
GmbH Dresden 

AQUATEST a.s. www.dvt-info.cz 

5 
FIEDLER: M4016-G3, H1, 
STELA 

FIEDLER AMS s.r.o. EMPEMONT s.r.o. www.hladiny.cz 

6 
kontaktní hladinové 
spínače a SMS hlásiče 
(CWL) 

více výrobců více realizátorů projektů
2)
 - 

 Tabulka č. 1 – Základní údaje 

Vysvětlivky: 

1) Uvedena společnost, která má nejvíce provedených instalací daného typu, další společnosti 

neuvedeny. 

2) Měřicí systém instalovaný ještě před vydáním příručky „Lokální výstražné a varovné systémy 

v ochraně před povodněmi“. Po vydání příručky společnosti začali provádět instalace systémů 

odpovídajících metodické příručce. 

  

http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
http://www.edpp.cz/
http://www.povodnovyportal.cz/
http://www.dvt-info.cz/
http://www.hladiny.cz/
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Celkový počet měrných bodů pořízených z OPŽP 2007 - 2013 a rozdělení na hladinové a 

srážkové měrné body je uveden v tabulce č. 2. Obdobně jsou zpracovány také měrné body, 

které byly předmětem posouzení funkční způsobilosti měřících systémů.  

  Typ měřící techniky Celkový počet
1)

 Počet provedených PFZ  

    hladinoměry srážkoměry hladinoměry srážkoměry 

1 VOX 132 - 29 - 

2 WATERLOGGER EWS 77 48 21 9 

3 AMM/AMO 82 51 10 7 

4 MS LOGTRANS 6 194 45 31 9 

5 
FIEDLER: M4016-G3, H1, 
STELA 

365 355 47 29 

6 
kontaktní hladinové spínače 
a SMS hlásiče (CWL) 

40 1 3 - 

Celkový počet hladinoměrů a 
srážkoměrů 

890 500 141 54 

Celkový počet měrných bodů 1390 195 

Tabulka č. 2 – Základní evidence měrných bodů 

Vysvětlivky: 

1) Jedná se o celkový počet dokončených instalací měrných bodů z OPŽP 2007 - 2013, které byly 

zavedeny do systému POVIS k datu 1. 4. 2015. 

4.2 FUNKČNÍ ZPŮSOBILOST MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ 

Protokoly z terénních prací byly pokladem pro vyhodnocené funkční způsobilosti měřicích 

systémů. Samostatně jsou vyhodnoceny technické funkce systémů, které souvisí přímo se 

základními vlastnostmi měřicí techniky a dále provozní funkce systémů, které jsou závislé 

více na samotné instalaci, údržbě a provozování měrných bodů a měřicích systémů. 

4.2.1. TECHNICKÉ FUNKCE MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ 

A. Měřící systém VOX 

Výrobcem systému je společnost PWS Plus s.r.o. Jedná se o systém založený na 

radiovém přenosu dat na dispečink obce, ze kterého jsou data přenášena na server 

prostřednictvím internetových technologií. Cílový server je hladiny-vox.pwsplus.eu. 

Jednotka nedisponuje vstupy pro případná další čidla a neumožnuje doplnění Q/h 

charakteristiky měrného profilu. 

Napájení systému je nejčastěji řešeno dobíjením baterie ze solárního panelu či VO. 

Při výpadku dobíjení systém pracuje 72 hodin. 

http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
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Měřicí systém VOX neprovádí srážková měření. 

Systém měření hladin 

Měření stavů hladin bývá obvykle prováděno ultrazvukovými sondami MICROFLEX-C 

(HiControl Ltd.). 

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 1 1 

záznam dat 20 5 

přenos dat 1 1 

odesílání SMS do  1 - 2 min po překročení limitní hladiny  

Měřící systém VOX zaznamená překročení limitních stupňů hladin většinou okamžitě 

při jejich překročení. Funkce alarmových SMS a zobrazení dat ve webové aplikaci je 

taktéž ve většině případů do 1 – 2 minut. 

 

Český Těšín – hladinový systém VOX 

Shrnutí 

Měřicí systém VOX je ve srovnání s ostatními systémy nejrychlejší v přenosu dat na 

server a v odeslání alarmových SMS. Částečnou nevýhodou je silná závislost na 

trvalém dobíjení baterie (nejčastěji z VO), v případě výpadku dobíjení je systém do 2 

– 3 dnů nefunkční. Systém je uzavřen pro další čidla a neumožňuje vložit Q/h 

charakteristiku měrného profilu. 

Cílový server přehledně zobrazuje měrné body, vizualizaci měřených dat a umožňuje 

export dat za vybraný časový interval. Server je doplněn o výstupy dat z meteo 

radaru a poskytuje uživateli komplexní informace o aktuální srážkoodtokové situaci. 
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Systém je propojený s databází POVIS a sdílí s ní základní informace o měrných 

bodech. 

B. Měřicí systém WATERLOGGER EWS 

Dodavatelem techniky je společnost EKOTECHNIKA spol. s r.o. Jedná se 

o záznamovou jednotku s přenosem měřených dat na server prostřednictvím 

technologie GPRS. Cílový server sběru dat je volitelný, nejčastěji se však jedná o 

server www.edpp.cz, případně o server www.envirodata.cz a také server 

cidla.mopos.cz. 

Jednotka nedisponuje vstupy pro případná další čidla a neumožnuje doplnění Q/h 

charakteristiky měrného profilu. 

Napájení měřicího systému je nejčastěji prováděno dobíjením baterie ze solárního 

panelu či VO v případě hladinoměrů, ze sítě 230V nebo solárních panelů v případě 

srážkoměrů. Na záložní baterii vydrží systém v provozu až 3 měsíce. 

Systém měření hladin 

Měření stavů hladin bývá obvykle prováděno ultrazvukovými sondami MICROFLEX-C 

(HiControl Ltd.), v některých případech manometrickými sondami. 

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 10 5 

záznam dat 10 5 

přenos dat 60 nebo 360 60 

odesílání SMS do 2 min po změření překročení limitní hladiny 

 

Višňová – hladinový systém WATERLOGGER EWS 
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Systém měření srážek 

Měření srážek je prováděno člunkovými srážkoměry o záchytných plochách 200 

a 500 cm2. Některé srážkoměry jsou provozovány také ve verzi s vyhříváním pro 

celoroční měření srážek kapalných, pevných i smíšených. Výrobcem srážkoměrů je 

společnost METEOSRVIS v.o.s. 

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 60 60 

záznam dat 60 60 

přenos dat 60 nebo 360 60 

odesílání SMS do 2 min po překročení limitní sumy v dané hodině 

Měřicí systém zaznamenává sumu srážkového úhrnu v dané hodině. Systém neumí 

vyhodnotit klouzavé úhrny srážek. Napájení je prováděno většinou dobíjením baterie 

ze sítě 230V, případně solárním panelem. 

 

Višňová – srážkoměr systému WATERLOGGER EWS 

Shrnutí 

Měřicí systém WATERLOGGER EWS prezentuje standardní měřící a záznamovou 

jednotku v oblasti monitoringu povrchových vod. Záznam a přenos dat se realizuje ve 

standardním režimu mírně pod doporučením daným příručkou MŽP. Systém 

neumožňuje výpočet klouzavých úhrnů srážek, je uzavřen pro další čidla 

a neumožňuje vložit Q/h charakteristiku měrného profilu. 

Cílovým serverem je ve většině případů „Elektronický digitální povodňový portál“ 

společnosti ENVIPARTNER s.r.o. Tento portál zobrazuje měřené body a jejich 

vizualizaci včetně exportu dat za vybraný časový interval. Server je doplněn 
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o digitální povodňové plány řady subjektů, disponuje odkazy na webové stránky 

ČHMÚ, předpovědní model Aladin, Medard, povodňové mapy a další aplikace 

související s problematikou ochrany před povodněmi. 

Realizace projektů se systémem WATERLOGGER EWS provádí nejčastěji 

společnost BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. 

C. Měřicí systém AMM/AMO 

Výrobcem a dodavatelem techniky je společnost JD Rozhlasy s.r.o. Jedná se 

o záznamovou jednotku s přenosem měřených dat na server prostřednictvím 

technologie GPRS a zároveň na dispečink obce rádiovým přenosem. Cílový server 

sběru dat je volitelný, nejčastěji se však jedná o server www.povodnovyportal.cz, dále 

pak www.edpp.cz.  

Jednotka nedisponuje vstupy pro případná další čidla a neumožnuje doplnění Q/h 

charakteristiky měrného profile. 

Napájení měřicího systému je nejčastěji prováděno dobíjením baterie ze solárního 

panelu či VO v případě hladinoměrů, ze sítě 230V nebo solárních panelů v případě 

srážkoměrů. Na záložní baterii vydrží systém v provozu 72 hodin. 

Systém měření hladin 

Měření stavů hladin bývá obvykle prováděno ultrazvukovými sondami ULS10 

(FLOMAG s.r.o.), v některých případech manometrickými sondami. 

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 10 10 

záznam dat 20 10 

přenos dat 360 20 

odesílání SMS do 2 min po změření překročení limitní hladiny 

Systém odesílá alarmové zprávy ihned po změření překročení limity. Zaznamenaná 

jsou však data až při následujícím přenosu dat. Změření limitního stavu se tak na 

serveru zobrazuje jako částečně zpožděné, nejčastěji o zhruba 10 - 15 minut, záleží 

na aktuálním nastavení nadlimitní archivace. 

http://www.edpp.cz/
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České Velenice – hladinový systém AMM/AMO 

Systém měření srážek 

Měření srážek je prováděno srážkoměry o záchytné ploše 500 cm2, ale také 200 cm2. 

Srážkoměry jsou provozovány také ve verzi s vyhříváním pro celoroční měření srážek 

kapalných, pevných i smíšených. Výrobcem srážkoměrů je společnost 

METEOSERVIS v.o.s. 

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 60 15 

záznam dat 60 15 

přenos dat 360 15 

odesílání SMS do 2 min po změření překročení limitní srážky 

Měřicí systém zaznamenává vždy klouzavý úhrn za posledních 24 hodin a 60 min. 

Limitní srážka je v obou případech 30 mm za daný interval. 
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Jiříkovice – srážkoměr AMM 

Shrnutí 

Měřící jednotka umožňuje odesílání měřených dat na server prostřednictvím 

technologie GPRS a zároveň v několika případech také na dispečink obce rádiovým 

přenosem. Systém je uzavřen pro další čidla a neumožňuje vložit Q/h charakteristiku 

měrného profilu. 

Cílovým serverem je ve většině případů povodňový portál společnosti ENVION s.r.o. 

Tento portál ve srovnání s ostatními servery umožnuje omezený export dat za 

vybraný časový interval. Server je doplněn o zpracované digitální povodňové plány 

subjektů. 

Realizace projektů se systémem AMM/AMO provádí společnost JD Rozhlasy s.r.o. 

D. Měřicí systém MS LOGTRANS 6 

Dodavatelem techniky je společnost AQUATEST a.s. Výrobce měřících stanic typu 

MS LOGTRANS 6 je společnost Umwelt und Ingenieurtechnik GmbH. Koncept měřící 

stanice vychází ze standardních měřících přístrojů používaných v oblasti hydrologie 

povrchových vod. 

Měřící stanice provádí přenos měřených dat na server prostřednictvím technologie 

GPRS. Cílový server sběru dat je volitelný a u větších projektů se jedná o server 

přímo ve správě provozovatele. Měřící stanice umožňuje připojení dalších čidel a 

provádí výpočet průtoků podle Q/h charakteristiky měrných profilů. 

Napájení měřicího systému je nejčastěji řešeno pomocí výměnné baterie, která 

zaručuje provoz systému po dobu přibližně 3 – 6 měsíců. V řadě případů je baterie 

také dobíjena ze solárního panelu. V případě vyhřívaných srážkoměrů je vyhřívání 

systému řešeno napájením ze sítě 230V. 
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Systém měření hladin 

Čidlem pro měření stavů hladin jsou nejčastěji ultrazvukové sondy, manometrické 

sondy a výjimečně také radarové sondy. Na vybraných měrných bodech je 

kombinováno měření stavů hladin s měřením povrchových rychlostí na základě 

Dopplerova jevu (projekt SESO). Přepočet povrchových rychlostí vp na střední 

profilovou rychlost vs  je dán vztahem vp = vs * k, kde koeficient k je určen pomocí 

hydrometrických a hydraulických měření a výpočtů. 

Kontrola měření povrchových rychlostí nebyla předmětem prováděných posuzování 

funkční způsobilosti měřících systémů.  

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 30 (60) 30 (60) 

záznam dat 30 (60) 30 (30) 

přenos dat 60 30 

odesílání SMS do 3 minut od zapsání poslední hodnoty 

V projektu Plzeňského kraje je nastaven interval záznamu dat na 10 minut. Přenos 

dat je realizován v časovém kroku 60 minut. 

 

Nejdek – hladinový systém MS LOGTRANS 6 

Systém měření srážek 

Měření srážek je prováděno nejčastěji srážkoměrem o záchytné ploše 200 cm2 

výrobce YOUNG model 52203 RG. Tento srážkoměr je také ve verzi s vyhříváním pro 

celoroční měření srážek kapalných, pevných i smíšených. Srážkoměry disponují 

dvěma průchody pro distribuci vody ke snímacímu mechanismu srážkoměru a tím 

jsou více náchylné k zanášení vtokových otvorů. V řadě případů jsou použity 

nestabilní stojany, které mohou generovat falešné pulsy. 
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Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 30 (60) 30 (60) 

záznam dat 30 (60) 30 (30) 

přenos dat 60 30 

odesílání SMS neprověřeno 

Měřicí systém zaznamenává sumu srážkového úhrnu za daný časový interval. 

Neumožnuje vyhodnocení klouzavého úhrnu srážek. 

 

ORP Hranice – srážkoměr YOUNG, systém MS LOGTRANS 6 

Shrnutí 

Měřicí systém MS LOGTRANS 6 prezentuje standardní měřící a záznamovou 

jednotku v oblasti monitoringu povrchových vod. Záznam a přenos dat se realizuje 

mimo projekt Plzeňského kraje mírně pod doporučením daném příručkou MŽP. 

Srážkový systém neumožňuje výpočet klouzavých úhrnů srážek, alarmové limity pro 

srážkoměry nejsou nastaveny, případně jsou nastaveny na poměrně nízkou hodnotu 

5 mm/60 min. 

Hladinová měření jsou doplněna o odvozené průtoky – orientační přepočet měřených 

stavů hladin na průtoky. V projektu SESO jsou odvozené průtoky zpřesněny 

povrchovým měřením rychlostí proudění vody.  

Na srážkoměrných bodech ORP Lanškoun byl instalován laserový srážkoměr THIES 

pro měření množství a intenzity srážky, dále v rámci tohoto projektu se provádí 

měření teploty a vlhkosti vzduchu s význame pro období, kdy dochází k výskytu  

smíšených srážek a dešťů do sněhové pokrývky a pro potřeby hodnocení vodní 

zásoby ve sněhu. 
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Systém je propojený s databází POVIS a sdílí s ní základní informace o měrných 

bodech. 

 

ORP Lanškroun  - srážkoměr THIES Laser Distrometer 

Cílovým serverem pro větší projekty jsou servery, které mají ve správě provozovatelé 

LVS. Server v přehledné mapě měrných bodů poskytuje informace o měrných 

bodech a vizualizaci měřených dat. Server je doplněn o digitální povodňové plány 

řady subjektů, disponuje odkazy na webové stránky ČHMÚ, podniky Povodí a 

POVIS. Ze serveru pro veřejnost není možný export dat, ten je umožněn pouze pro 

držitele oprávnění k těmto činnostem. 

E. Měřicí systémy FIEDLER: M4016-3G, STELA a H1 

Výrobcem a dodavatelem techniky je společnost FIEDLER AMS s.r.o. Jedná se o 

záznamovou jednotku s přenosem měřených dat na server prostřednictvím 

technologie GPRS. Systém je v některých případech rozšířen o radiový modul pro 

rádiový přenos dat na dispečink obce. Cílový server sběru dat je zabezpečený server 

výrobce stanice.fiedler-magr.cz, na kterém jsou data archivována po dobu provozu 

systému. Pro veřejnost jsou zpřístupněna data za posledních 7 dní na serveru 

www.hladiny.cz, www.srazky.cz nebo www.envimonitoring.cz. V některých případech 

provozovatelé LVS spravují vlastní server sběru dat (ORP Jihlava a Plzeňský kraj – 

srážkoměrná měření). 

Měřící systém (multifunkční měřící stanice) umožňuje připojení řady dalších čidel 

a také vložení Q/h charakteristiky měrného profilu. 

Napájení měřicího systému je nejčastěji prováděno dobíjením baterie ze solárního 

panelu či VO v případě hladinoměrů, ze sítě 230V nebo solárních panelů v případě 

srážkoměrů. Na záložní baterii vydrží systém v provozu více jak 3 - 6 měsíců. 
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Systém měření hladin 

Měření stavů hladin je realizováno obvykle ultrazvukovými sondami US3200/4200 

(FIEDLER AMS s.r.o.), MICROFLEX-C (HiControl Ltd.), EasyTREK (NIVELCO 

Bohemia s.r.o.), ale také různými manometrickými sondami. 

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 10 10 

záznam dat 10 10 

přenos dat 360 60 (30) 

odesílání SMS do 2 min po změření překročení limitní hladiny 

  

Ratiboř – hladinové měření systémem M4016-G3 a sondou US3200 

Systém měření srážek 

Měření srážek je prováděno srážkoměry o záchytné ploše 200 a 500 cm2. 

Srážkoměry jsou provozovány také ve verzi s vyhříváním pro celoroční měření srážek 

kapalných, pevných i smíšených. Výrobcem srážkoměrů je společnost 

METEOSERVIS v.o.s. 

Obvyklé intervaly měření, záznamu a přenosu dat vyplývající z provedených 

posouzení: 

  běžný režim [min] alarmový režim [min] 

měření 60/1 1 

záznam dat 60/1 1 

přenos dat 360 nebo 1440 60 (30) 

odesílání SMS do 2 min po změření překročení limitní srážky 
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Měřicí systém zaznamenává jak sumu srážek, tak vyhodnocuje také libovolné 

klouzavé úhrny. Nejčastěji se jedná o 10 mm/15 min, 30 mm/24 hod, 30 mm/60 min a 

50 mm/180 min. 

 

Metylovice – srážkoměr STELA a MR2 

Shrnutí 

Měřící systémy společnosti FIEDLER AMS s.r.o. jsou nejrozšířenějšími systémy 

provozovanými ČHMÚ a podniky Povodí na objektech povrchových vod. Obdobně 

patří mezi nejčastěji instalované systémy v projektech LVS. 

Jedná se o multifunkční měřící systém s možnostmi připojení řady různých čidel, 

různými typy záznamů dat a nadlimitních intervalů archivací a přenosů dat. Je možné 

zpětné doplnění již instalovaných měrných bodů z OPŽP 1.3 o Q/h charakteristiky 

měrných profilů. Systém standardně používá přenos dat prostřednictví technologie 

GPRS, v některých případech je také doplněn o modul radiového přenos dat na 

dispečink obce. 

Systém umožnuje nastavení klouzavých úhrnů srážek v souladu s doporučeními 

MŽP.  

Cílový server zahrnuje v přehledné mapě měrné profily kat A/B provozované ČHMÚ a 

podniky Povodí a měrné body LVS. Vizualizace měřených dat ve verzi pro veřejnost 

je omezena na sedmidenní grafické výstupy bez možnosti stahování dat. Pro držitele 

oprávnění je možná rozšířená grafická vizualizace včetně exportů dat za zvolený 

časový interval. 

Server pro veřejnost disponuje odkazy na webové stránky ČHMÚ, podniků Povodí a 

zobrazuje aktuální radarové snímky z meteoradaru ČHMÚ. 

Měřící systémy FIEDLER instalují nejčastěji společnosti EMPEMONT s.r.o a 

EMPESORT s.r.o. 
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F. Kontaktní hladinové snímače a hlásiče překročení limitní hladiny (CWL) 

Před vydáním příručky MŽP „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před 

povodněmi“ byly v některých případech instalovány kontaktní hladinové snímače a 

hlásiče překroční limitní hladiny. Tyto systémy vyráběly a instalovali převážně 

společnosti zabývající se systémy varování a vyrozumění. Po vydání příručky MŽP 

a proběhlých seminářích byly instalace těchto systémů zastaveny. 

V současné době se jedná celkem o 40 hladinových bodů a 1 srážkoměrný bod. 

Tyto systémy je možné rozdělit na dvě podskupiny:  

a) kontaktní hladinové snímače s výstupem alarmové SMS při překročení jedné 

limitní hodnoty (celkový počet 25) 

b) hladinové snímače s výstupem na dispečink obce, obvykle jako součást 

systému varování a vyrozumění (celkový počet 15) 

  

Jaroměřice nad Rokytnou – kontaktní hladinový systém doplněný o kamerové sledování vodočtu 

Shrnutí 

Kontaktní hladinové snímače a hlásiče překročení limitní hladiny poskytují pouze 

omezené údaje o aktuálním stavu hladiny bez možnosti záznamu a zobrazení 

průběhů stavů hladin. Tyto systémy neposkytují odpovídající údaje pro práci 

povodňových orgánů. 
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5. VYHODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBIOLOSTI MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ 

5.1 VYHODOCENÍ TECHNICKÝCH FUNKCÍ MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ 

Nejčastější nedostatky: 

▪ systém nemá záznam dat a neodesílá data na server – hlásič překročení limitní hodnoty 

▪ systém nemá lokální záznam dat, data jsou odesílána pouze na obec do aplikace 

systému varování a vyrozumění, nejsou dále poskytována 

▪ vysoký spotřeba, krátkodobý (i pod 72 hodin) bateriový provoz bez dobíjení baterie 

▪ neúměrně dlouhá doba odezvy ve webové aplikaci při překročení limitní hodnoty 

▪ systém neumožňuje výpočet klouzavých úhrnů srážek 

▪ systém neodesílá alarmové SMS 

▪ nevhodný materiál použitý pro stojan srážkoměru, generování falešných pulsů 

▪ technicky nevhodně řešen vstup srážkové vody ke snímacímu mechanismu 

Souhrnné hodnocení: 

  Typ měřící techniky PFZ - technické funkce 

1 VOX 14 

2 WATERLOGGER EWS 15 

3 AMM/AMO 15 

4 MS LOGTRANS 6 18 

5 FIEDLER: M4016-G3, H1, STELA 21 

6 kontaktní hladinové spínače a SMS hlásiče (CWL) 12 

Tabulka č. 3 – Souhrnné bodové vyhodnocení technických funkcí měřicích systémů  

Hodnocení technických funkcí může být ovlivněno: 

▪ reprezentativnosti vzorků výběru měrných bodů 

▪ odlišným případně specifickým nastavením měřící techniky, které je (může být) částečně 

ovlivněno technickými funkcemi měřicí techniky 

▪ nastavením a možnostmi jednotlivých serverů 

Závěr 

Posouzení technických funkcí testovaného vzorku měrných bodů prokázalo, že všechny 

instalované systémy v základních parametrech splňují požadavky na lokální výstražné 

a varovné systémy pro potřeby ochrany před povodněmi. Nevyhověly pouze kontaktní 

hladinové snímače a hlásiče, jejichž instalace byly ukončeny vydáním metodické příručky 

MŽP „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“. 
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5.2 HODNOCENÍ PROVOZNÍCH FUNKCÍ MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ 

Provozní funkce nesouvisí přímo s technickými vlastnostmi měřicích systémů. Přesto se 

jedná o důležitý údaj, neboť zásadní chyby v instalaci měřicí techniky a jejím provozování 

mohou způsobit nefunkčnost celého systému. 

Nejčastější nedostatky: 

▪ nestabilní uchycení hladinové sondy 

▪ hladinová sonda v úrovni dosažení SPA, případně hladina v neměřitelném pásmu 

ultrazvukové sondy 

▪ nedostatečné zajištění kabeláže a spojovacích prvků 

▪ zarostlé koryto, chyba odrazu hladinové ultrazvukové (radarové) sondy 

▪ absence kontroly srážkoměrů, ucpaný srážkoměr 

▪ nevhodné umístění srážkoměru – ovlivnění srážky překážkami 

▪ nevhodné umístění techniky – vandalismus 

▪ systém je nefunkční 

▪ měrný bod je instalován v místě hlásných profilů kat. A/B provozovaných ČHMÚ případně 

podniky Povodí 

▪ absence provádění funkční způsobilosti měřicích systémů 

 

Nestabilní uchycení ultrazvukové sondy 
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Zarostlé koryto toku, nefunkční ultrazvuková sonda 

 

Uvolněná chránička a nestabilizovaná manometrická sonda v toku 
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Nevhodné umístění srážkoměru – ovlivnění záchytu srážky překážkami 

  

Nedostatečná ochrana kabeláže 

  



  

 

24 | 33 

 

Souhrnné vyhodnocení: 

  Typ měřící techniky PFZ - provozní funkce 

1 VOX 22 

2 WATERLOGGER EWS 21 

3 AMM/AMO 19 

4 MS LOGTRANS 6 20 

5 FIEDLER: M4016-G3, H1, STELA 26 

6 kontaktní hladinové spínače a SMS hlásiče (CWL) 17 

Tabulka č. 4 - Souhrnné bodové vyhodnocení provozních funkcí měřicích systémů 

Hodnocení provozních funkcí může být ovlivněno: 

▪ výběr měrných bodů probíhal nahodile a nemusí být reprezentativní pro daný typ měřicí 

techniky 

▪ provozní funkce jsou závislé na firmě provádějící instalaci měřicích systémů a také přímo 

na požadavcích provozovatele LVS 

▪ instalace byly provedeny v souladu s projektem, přestože by byla vhodnější jiná řešení 

(typicky záměna manometrických a ultrazvukových hladinových sond) 

▪ některé z projektů byly ve zkušebním provozu, po kterém bude následovat úprava 

nastavení měřicí techniky 

▪ subjektivním výběrem hodnocených funkcí 

Závěr 

Posouzení provozních funkcí testovaného vzorku měrných bodů prokázalo, že provozování 

měrných bodů může být v řadě případů zatíženo chybami a nedostatky. Provozovatelé 

v řadě případů nemají dostatečné znalosti o provozování hladinových a srážkových měřicích 

systémů. Ve většině případů nejsou prováděny žádné kontroly provozních funkcí měřicích 

systémů. V menším počtu případů jsou prováděny revize, které se soustředí pouze na 

technické funkce měřicích systémů. Odpovídající provoz systémů může být zajištěn pouze 

prováděním „Posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů“, které posuzuje měrný bod 

komplexně z hlediska jeho funkce v ochraně před povodněmi.  
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6. MOŽNOSTI VÝSTUPU DAT A INTEGRACE MĚRNÝCH BODŮ DO POVIS 

Z provedených prací a proběhlých jednání s výrobci měřicí techniky vyplývá, že po vydání 

příručky „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“ byl mezi 

jednotlivé typy používané měřicí techniky vnesen řád, který stanovil základní požadavky na 

používané systémy a zamezil používání nevhodných měřicích systémů. 

Z hlediska využitelnosti možnosti jejich integrace do POVIS je závěr následující: prakticky 

všechny dnes používané systémy fungují principiálně stejně, tj. vyjma způsobu přenosu dat 

jsou všechna data centralizována a archivována na cílových serverech realizátorů projektů 

případně výrobců systémů, kde jsou následně k dispozici jednotlivým provozovatelům 

systémů a veřejnosti prostřednictvím vlastních aplikací. 

Po stanovení konkrétních požadavků na formu import aktuálně měřených dat do POVIS 

v OPŽP 2014 – 2015 tak tuto funkci budou vykonávat právě tyto cílové servery. 

V kapitole 6.1 jsou uvedeny současné tvary výstupních dat ze systémů, které funkcí exportu 

v současnosti disponují. 

Poznámka: 

Export měřených dat do nadstavbových aplikací bude vždy funkcí serveru. V řadě případů je cílový 

server a databáze měřených dat různý pro jeden typ měřicí techniky. Takto se mění technická 

charakteristika měřicích systémů a také forma výstupu exportních souborů měřených dat. 

6.1 TVARY VÝSTUPNÍCH DAT Z CÍLOVÝCH SERVERŮ  

A. VOX - varovné systémy 

adresa: hladiny-vox.pwsplus.eu 

měřicí systémy: VOX 

DD.MM.RRRR HH:MM Hladina [cm] 

11.09.2015 16:10 11 

B. Elektronický digitální povodňový portál 

adresa: www.edpp.cz 

měřicí systémy: WATERLOGGER EWS, AMM/AMO 

DD.MM.RRRR HH:MM Hladina [cm] Tlak [kPa] Baterie [V] 

29.08.2015 18:00 61,3 100,086 13,22 

C. RHIS - Regionální hydrologický informační servis 

adresa: cidla.mopos.cz 

měřicí systémy: WATERLOGGER EWS, VOX 

DD.MM.RRRR HH:MM Hladina [cm] 

21.09.2015 09:10 11 
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D. Povodňový portál 

adresa: www.povodnovyportal.cz 

měřicí systémy: AMM/AMO, WATERLOGGER EWS, systémy FIEDLER 

DD.MM.RRRR HH:MM Hladina [cm] 

11.09.2015 12:22 17 

E. Povodňový systém drobných vodních toků 

adresa: www.dvt-info.cz 

měřicí systémy: LogTrans6 

DD.MM.RRRR HH:MM:SS Hladina [cm] 
Průtok 

odvozený [m
3
/s] 

Průtok měřený 
[m

3
/s] 

Rychlost 
proudu [m/s] 

Teplota stanice 
[°C] 

28.09.2015 01:00:00 1,355 1,64 1,355 1,226 6,5 

F. FIEDLER  - aktuální stavy hladin na řekách a srážkové úhrny 

adresa: stanice.fiedler-magr.cz 

měřicí systémy: systémy FIEDLER 

# Format CHMI_1 

# Created: 2006-09-27 11:20:48 for stations IDs 1060 

# ID \t Channel \t Date and Time (UTC + 0)\t Value \r \n 

1060 1 2006-09-27 10:00:00 0,45 

1060 3 2006-09-27 10:00:00 11,6 

#end 

Některé systémy funkcí provázaností s databází POVIS již disponují, prozatím se jedná však 

pouze o předávání základních údajů o měrných bodech, jiné disponují vlastní možností 

exportů dat například na různé FTP servery či prostřednictvím webových protokolů. 

Z jednání s Ing. Petrem Hurychem (HYDROSOFT Veleslavín, zpracovatel dppcr.cz) vyplývá 

jako nejvhodnější datový formát importu aktuálních měřených dat do databáze JSON. 

Jeho výhodou je nezávislost na počítačové platformě, libovolná datová struktura a datová 

nenáročnost (odlehčenost) oproti alternativám (třeba XML). 

Z každého měrného bodu by měly být předávány dvě skupiny datových struktur: 

1) informace o měrném bodu 

Objekt musí být identifikován a spárován se stávajícím objektem v POVIS - zde se 

nabízí využití jedinečných identifikačních čísel objektů.  

2) měřené údaje 

Přenášení měřených úrovní stavů hladin, průtoků, srážkového úhrnu, popřípadě 

teploty apod. Zde budou využity výsledky projektu. 

Přenos a komunikaci s POVIS budou provádět servery jednotlivých výrobců měřicí techniky. 

Toto je důležité jednak z důvodu datové náročnosti na provoz POVIS, jednotlivé servery by 

měly být také k přenosu dat autorizovány provozovatelem POVIS a dále je možné je snadno 

aktualizovat a přizpůsobovat novým požadavkům. Aktualizace hodnot SPA může být 

http://www.dvt-info.cz/
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provedena několika způsoby, nelze předpokládat, že by hodnoty SPA byly součástí datové 

struktury měřicí stanice. Vždy se bude jednat o provázanost hodnoty SPA s POVIS. Bude 

potřeba organizačně popsat změny SPA v POVIS a následně v AMS, aby nedocházelo ke 

kolizím. 

Poznámka: 

Problematiku datových formátů je potřeba doplnit o další informace – optimalizace výběru měrných 

bodů (podkategorie hlásných profilů kat. C) podle dohodnutých kritérií – technická, provozní, 

hydrologická, ostatní. Z důvodu přehlednosti aplikace doporučujeme totiž omezit počet měrných bodů 

určených do navrhované aplikace. Tuto činnosti by měla řešit pracovní skupina odborníků. 

6.2 VÝSLEDKY JEDNÁNÍ S VÝROBCI MĚŘICÍ TECHNIKY A SPRÁVCI SERVERŮ 

Součástí pasportizace měrných bodů bylo také jednání s výrobci měřicích systémů a správci 

serverů. V případě stanovení konkrétního požadavku a zpracování zadání jsou 

provozovatelé serverů, případně výrobci měřicích systémů, připraveni zprovoznit exporty dat 

do POVIS v určeném vstupním formátu s jednoznačnou identifikací měrného bodu a 

měřených hodnot.  

7. STANOVENÍ ZÁSAD A DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR BODŮ PRO OPŽP 2014 - 

2020 

Při výběru nových měrných bodů musí být respektovány místní odlišnosti jednotlivých 

lokality, podmínky přírodního charakteru i antropogenně podmíněné skutečnosti. Nově 

navrhované měrné body by neměly duplikovat stávající měřicí systémy, avšak měly by je 

vhodně doplňovat a rozšiřovat a držet se hydrologických a hydraulických skutečností, dále 

pak zásad implementace povodňové směrnice v České republice, která také vymezuje 

oblasti s povodňovým rizikem a riziková území při přívalových srážkách. 

7.1 VYMEZENÍ OBLASTÍ S POVODŇOVÝM RIZIKEM 

Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem jsou identifikovány z pohledu rizika 

fluviálních povodní. Metodika návrhu předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České 

republice je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní. Hlavními 

kritérii výběru oblastí byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou 

povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20, 100, případně 500 let a to pro katastrální území 

jednotlivých obcí. 

Mapový podklad stávajících hladinových a srážkových měrných bodů v POVIS s vymezením 

oblastí s povodňovým rizikem při Q100 a Q500 je v tištěné formě v příloze č. 2.1 

a v datovém formátu na přílohovém CD. 

7.2 RIZIKOVÁ ÚZEMÍ PŘI PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH 

Příčiny vzniku povodní z přívalových srážek teoreticky na celém území České republiky jsou 

nahodilosti a extremita přívalových dešťů, omezená nebo málo přesná předpověď a lokální 

rozsah důsledků zesilovaný nesprávnými způsoby užívání území. 
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Pro celé území byly stanoveny kritické body, které jsou průsečíkem drah linií soustředěného 

odtoku jejich přispívajících ploch s intravilány obcí. Přispívající plochy byly stanoveny na dle 

jejich velikosti, průměrného sklonu, podílu orné půdy v povodí a ukazatele kritických 

podmínek, na základě kterého bylo určeno z původních 35 437 bodů 526 kritických bodů a 

ohrožených lokalit. 

7.3  ZÁSADY A DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR NOVÝCH MĚRNÝCH BODŮ 

Pro výběr vhodných oblastí a pozic nových měrných bodů LVS v rámci prioritní osy 1 OPŽP 

2014 – 2020 byly vytvořeny mapové a tabelární podklady k měrným bodů LVS budovaným 

z OPŽP 1.3. Omezování rizika povodní. 

 

Vstupní podklady pro výběr pozic nových měrných bodů LVS 

  

Základními vstupními podklady jsou zpracované mapy rizikových území při přívalových 

srážkách a oblasti s potencionálně významným povodňovým rizikem. Tyto mapy jsou 

součástí POVIS (www.povis.cz/html/download_smernice.htm). 

Základní vstupní podklady jsou doplněny o výstupy z tohoto projektu v členění 

 

▪ tabelární podklady měrných bodů realizovaným z OPŽP 1.3 Omezování rizika povodní 

s rozlišením podle typů měřicí techniky  

výstup: CD 

▪ mapové podklady měrných bodů realizovaným z OPŽP 1.3 Omezování rizika povodní 

s rozlišením podle typů měřicí techniky 

výstup: CD, tiskem 

▪ integrace měrných bodů realizovaným z OPŽP 1.3 Omezování rizika povodní do mapy 

s vymezením oblastí s povodňovým rizikem při Q100 a Q 500 

výstup: CD, tiskem 

▪ tabelární podklady – měrné body realizované z OPŽP 1.3 Omezování rizika povodní 

v rozdělení podle krajů a typů měřicí techniky v příloze č. 3 

výstup: CD, tiskem 

 

Poznámka: 

Ve spolupráci s VUV TGM v.v.i. byla provedena pro vybraná území ukázka integrace kritických 

bodů a stávajících měrných bodů z OPŽP 1.3.   

  

▪ Povodí Jičínky - mapová příloha č. 2.2  

území zastiženo bleskovou povodní 2009 a již realizovanými LVS 

▪ Povodí Husího potoka - mapová příloha č. 2.3 

území zastiženo bleskovou povodní 2009 a již realizovanými LVS 

▪ Povodí Zdobnice - mapová příloha č. 2.4 

území s kritickými body bez realizace LVS 
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8. DOPORUČENÍ 

▪ poskytnou provozovatelům LVS formou školení a seminářů základní informace potřebné 

pro provozování LVS 

▪ pravidelně aktualizovat mapové a tabelární podklady hlásných profilů kategorie C 

▪ zpracovat požadavky na datové formáty pro import dat do operativní databáze s cílem 

zobrazení aktuálně měřených dat v jednotné aplikaci 

▪ stanovit standardy nastavení a provozování LVS 

▪ nové měřící systémy navrhované pro OPŽP 2014 - 2020 PO 1.4 musí být před jejich 

schválením do projektů prověřeny z hlediska jejich funkční způsobilosti pro potřeby 

ochrany před povodněmi  

▪ zavést kategorizaci hlásných profilů kategorie C podle jejich významu pro ochranu před 

povodněmi 

▪ rozšířit informace o měrných bodech o další popisné údaje a získat tak prostředek pro 

optimalizaci výběru měrných bodů pro v rámci OPŽP programové období 2014 - 2020 

▪ vyžadovat dodržování zásad s doporučení pro instalaci a provozování automatizovaných 

hlásných profilů kat. C uvedených v novelizované příručce „Lokální výstražné a varovné 

systémy v ochraně před povodněmi“ 
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9. ZÁVĚR 

Byla provedena první základní pasportizace hlásných profilů kategorie C s automatizovaným 

měřením. Pro získání přehledu o technických a provozních funkcích bylo provedeno 195 

posouzení funkční způsobilosti různých typů měřicích systémů. Všechny aktuálně 

instalované měřicí systémy v základních technických parametrech splňují požadavky na 

lokální výstražné a varovné systémy pro potřeby ochrany před povodněmi. Byly evidovány 

chyby v provozování a údržbě lokálních výstražných systémů, které v řadě případů vedou ke 

ztrátám požadovaných funkcí systémů.  

Pro výběr měrných bodů v novém programovém období byly zpracovány tabelární a mapové 

výstupy. 

Výsledky projektu jsou jedním z prvních podkladů pro plánovanou celostátní aplikaci 

zobrazení aktuálních měřených dat hlásných profilů kat. C s automatizovaným měřením. 

 

 

V Brně dne 29. 9. 2015 

 

Zpracovali: 

   

  KOCMAN envimonitoring s.r.o. 

  Říčanská 1000/29 

641 00 Brno 

 

Ing. Kocman Tomáš  Pavel Průcha 

602 786 247   722 512 044 

  tkocman@asdm.cz  pprucha@asdm.cz 

  www.asdm.cz 

 

Na projektu se jako subdodavatelé dílčích částí podílely firmy: 

     

  DHI a.s.   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

  Na Vrších 1490/5   Nábřežní 4 

100 00 Praha 10   150 56 Praha 5 
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11. PŘÍLOHY 

▪ Příloha č. 1 - Posouzení funkční způsobilosti vybraných měrných bodů 

▪ Příloha č. 2 - Mapové přílohy 

▪ Příloha č. 3 - Pasport měrných bodů s rozlišením podle typu měřicí techniky 

▪ Přílohové CD 
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