
1

Ing. Petr Hovorka Ing. Petr Hovorka 
OblastnOblastníí vodohospodvodohospodáářřský dispeský dispeččink Povodink Povodíí Vltavy, stVltavy, stáátntníí podnikpodnik

ČČeskeskéé BudBuděějovicejovice

FinancovFinancováánníí povodpovodňňovovéé ochrany z OPochrany z OPŽŽPP
Podoblast podpory 1.3.1Podoblast podpory 1.3.1

FUNKCE VODOHOSPODFUNKCE VODOHOSPODÁÁŘŘSKSKÉÉHO DISPEHO DISPEČČINKU POVODINKU POVODÍÍ
VLTAVY V SYSTVLTAVY V SYST ÉÉMU POVODMU POVODŇŇOVOVÉÉ SLUSLUŽŽBYBY

Lokální výstražné a varovné systémy – Č. Budějovice 22.6., Brno  23.6. 2011

PovodPovodíí Vltavy, stVltavy, stáátntníí podnik podnik 

•• plocha povodplocha povodíí 28.708 km28.708 km22

•• 4632 km 4632 km vodnvodnííchch toktokůů

•• 16000 km drobných vodn16000 km drobných vodníích tokch tokůů

•• 18 18 významnýchvýznamných ppřřehradehrad

•• 45 45 pohyblivýchpohyblivých jezjezůů

•• 298 298 pevnýchpevných jezjezůů

•• 13 13 malýchmalých vodnvodnííchch elektrelektráárenren

•• provozprovoz vltavskvltavskéé vodnvodníí cestycesty

OrganizaOrganizaččnníí ččlenleněěnníí PovodPovodíí Vltavy, stVltavy, stáátntníí podnikpodnik

závod
Dolní Vltava

závod
Horní Vltava

závod
Berounka
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VodohospodVodohospodáářřský dispeský dispeččinkink

ÚÚkoly VHD na koly VHD na úúseku povodseku povodňňovovéé sluslužžby:by:
-- monitorovmonitorováánníí hydrologickhydrologickéé situace ve svsituace ve svéé úúzemnzemníí ppůůsobnosti sobnosti 
(sb(sběěr operativnr operativníích dat) ch dat) –– monitorovacmonitorovacíí ssííťť

-- vyhodnocovvyhodnocováánníí operativnoperativníích datch dat

-- spoluprspoluprááce s poboce s poboččkou kou ČČHMHM ÚÚ ppřři i 
prognprognóózovzováánníí vývoje povodvývoje povodňňových prových průůtoktokůů

-- řříízenzeníí manipulacmanipulacíí na jednotlivých vodnna jednotlivých vodníích ch 
ddíílechlech

-- sousouččinnost s povodinnost s povodňňovými orgovými orgáány a ny a 
ostatnostatníími slomi složžkami kami ččinnými v ochraninnými v ochraněě ppřřed ed 
povodnpovodněěmimi

LimnigrafickLimnigrafick áá ssííťť ČČHMHM ÚÚ a Povoda Povodíí VltavyVltavy

LimnigrafLimnigraf -- vodomvodoměěrnrnáá stanicestanice
-- vodovodoččetnetnáá lalaťť

-- napnapáájenjeníí (el. s(el. sííťť, akumul, akumuláátor) tor) 

-- telemetricktelemetrickáá stanice stanice –– ppřřenos dat penos dat přřes GSM/GPRS (10 min.)es GSM/GPRS (10 min.)

-- ččidlo idlo –– tlakovtlakovéé, ultrazvukov, ultrazvukovéé

-- teplotnteplotníí ččidlo (voda, vzduch) idlo (voda, vzduch) 

-- srsráážžkomkoměěrr

LimnigrafickLimnigrafick áá ssííťť ČČHMHM ÚÚ a Povoda Povodíí VltavyVltavy

HlHl áásnsnéé a pa přředpovedpověědndníí profilyprofily -- kategorie A kategorie A –– nnáárodnrodníí úúroveroveňň

-- kategorie B kategorie B –– krajskkrajskáá úúroveroveňň

-- kategorie C kategorie C –– obecnobecníí úúroveroveňň

--17 + 517 + 511PovodPovodíí

13 / 27 / 213 / 27 / 212123131ČČHMHMÚÚ

PPřředpovedpověědndníí
profilprofil

HlHláásný profil sný profil 
kategorie Bkategorie B

HlHláásný profil sný profil 
kategorie Akategorie A

RozesRozesíílláánníí SMS zprSMS zprááv o dosav o dosažženeníí SPASPA

--KKÚÚ, ORP, O, ORP, OÚÚ ((MMěěÚÚ), HZS, PV, ), HZS, PV, ČČHMUHMU
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SrSráážžkomkoměěrnrn áá ssííťť ČČHMHM ÚÚ a Povoda Povodíí VltavyVltavy

SrSráážžkomkoměěry ry -- vyhvyhřříívanvanéé

-- nevyhnevyhřříívanvanéé

1111PovodPovodíí

4747ČČHMHMÚÚ

popoččetet

SrSráážžkomkoměěry ry 

-- napnapáájenjeníí ( el. s( el. sííťť, akumul, akumuláátor)tor)

-- telemetricktelemetrickáá stanice, pstanice, přřenos dat penos dat přřes GSM/GPRS (10 min)es GSM/GPRS (10 min)

-- srsráážžkomkoměěrnrnáá nnáádoba doba –– zzááchytnchytnáá plocha 200 nebo 500 cmplocha 200 nebo 500 cm22

-- mměřěřeneníí pomocpomocíí ppřřekleklááppěěnnéého ho ččlunku 0,1 nebo 0,2 mmlunku 0,1 nebo 0,2 mm

VodnVodníí ddííla Povodla Povodíí VltavyVltavy
8 n8 náádrdržžíí s rozss rozsááhlým monitoringemhlým monitoringem
-- HladinaHladina
-- PPřříítoktok
-- OdtokOdtok
-- Teploty Teploty –– vzduch, vodavzduch, voda
-- SrSráážžkyky
-- VodnVodníí hodnota snhodnota sněěhuhu
1 n1 náádrdržž s s ččáástesteččným monitoringemným monitoringem
-- HladinaHladina
-- PPřříítoktok
-- TeplotyTeploty-- vzduchvzduch
-- SrSráážžkyky

InformaInforma ččnníí zzáázemzemíí VH dispeVH dispeččinkuinku
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Informace pro veInformace pro veřřejnostejnost

www.www.pvlpvl..czcz//portalportal //sapsap//czcz

www.hydro.www.hydro.chmichmi..czcz//hppshpps//

www.voda.www.voda.govgov..czcz//portalportal //czcz

www.hladiny.czwww.hladiny.cz

Informace pro veInformace pro veřřejnostejnost

suma srážek za 24h – radarový odhad kombinovaný se srážkoměry

RozesRozesíílláánníí informainforma ččnníích a výstrach a výstražžných zprných zpráávv

InformaInforma ččnníí zprzprááva z vodohospodva z vodohospodáářřskskéého dispeho dispeččinkuinku

� Vydává se pouze v době, kdy hrozí povodeň nebo v průběhu povodně. 
Zprávy se vydávají dle potřeby 1 – 4 x den. 

Zpráva obsahuje:
� datum a čas vydání zprávy,
� textovou informaci o hydrologické situaci, stavu a předpovědi počasí s 

důrazem na srážky, předpokládaný vývoj situace na řekách,
� přehled vodoměrných profilů s překročenými SPA ,
� aktuální stav na vodních nádržích,
� informace o manipulacích na vodních dílech,
� tabulková příloha – všechny měrné profily včetně stavů, průtoků, SPA a 

trendů
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BudovBudováánníí limnigraflimnigrafůů a sra sráážžkomkoměěrrůů
v rv ráámci výstramci výstražžných systných systéémmůů

ZZÁÁSADY :SADY :

-- Strategicky výhodnStrategicky výhodnáá pozicepozice

-- ProvoznProvozníí spolehlivostspolehlivost

-- VVěěrohodnrohodnéé úúdaje (ucpandaje (ucpanéé ššachty, zanesenachty, zanesenéé ––
zamrzlzamrzléé srsráážžkomkoměěry)ry)

-- Efektivita ( pEfektivita ( přříínosnnosnéé informace / cena = poinformace / cena = pořříízenzeníí, , 
provoz )provoz )

-- ÚÚdrdržžba (servis, ba (servis, ččiiššttěěnníí, vým, výměěna AKU)na AKU)



6



7

SrSráážžkomkoměěryry
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DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.

Ing.Petr HovorkaIng.Petr Hovorka
OblastnOblastníí vodohospodvodohospodáářřský dispeský dispeččinkink

PovodPovodíí Vltavy, stVltavy, stáátntníí podnikpodnik
LitvLitvíínovicknovickáá 55

ČČeskeskéé BudBuděějovicejovice

tel: 387 203 609tel: 387 203 609
ee--mail: mail: petrpetr.hovorka.hovorka@@pvlpvl..czcz


