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1 Lokální výstražný systém 

Po konzultaci s odborníky na lokální varovné prvky, odborníky na vyrozumívací systémy 

a zástupci obce je navrhován níže popsaný systém na výstrahu obyvatelstva. Lokální 

výstražný systém je navržen v souladu s příručkou MŽP ČR Lokální výstražné a varovné 

systémy v ochraně před povodněmi z roku 2011, aktualizovanou v roce 2014. 

 

1.1 Lokální výstražný systém 

Navržený automatický měřící systém se skládá z vlastní automatické měřící telemetrické 

stanice a z připojených čidel (hladinové čidlo). 

 

1.1.1 Automatická měřící stanice s funkcí GPRS a SMS 

Měřicí záznamová a vyhodnocovací stanice bude sloužit k řízení sběru dat z připojených 

čidel (hladinová), bude provádět jejich vyhodnocení a archivaci. Přenosový modul 

zabezpečí přenos dat a odesílání alarmových SMS při překročení nastavených limitních 

hodnot. Měřící a vyhodnocovací jednotka bude provádět řadu autonomních operací bez 

potřeby zásahu obsluhy (např. řízení četnosti archivace a přenosu dat na základě 

dosažení limitních hodnot, výpočtové funkce). Překročení technologických limitních 

hodnot jednotky (např. pokles napájení, čidlo měřící mimo rozsah) bude znamenat 

odeslání alarmových zpráv provozovateli systému.  

Všechna měřená data budou odesílána na server, kde se budou v grafickém a číselném 

formátu dále archivovat a zpracovávat dle potřeb provozovatele.  

 

Požadavky na provozní funkce lokálního výstražného systému:  

 v místech bez síťového napájení a bez solárního panelu provoz měřícího systému 

minimálně 3 měsíce bez výměny akumulátorů,  

 parametrické nastavení funkcí měřícího systému dálkovým přístupem, 

 aktuální data a funkce SMS prezentovány v občanském čase,  

 měřicí technika musí zabezpečit měření, vyhodnocení, záznam a datový přenos 

v extrémních klimatických podmínkách, 

 délka záruční doby min. 2 roky, 

 zaškolení objednatele, 

 dokumentace a návody k měřicí technice v českém jazyce, 
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 volitelný interval záznamu dat v měřicí stanici. 

 

Automatická měřicí stanice bude dále schopna zajistit: 

 připojení různých typů hladinových čidel, srážkoměrných čidel, rychlostních  

a teplotních čidel, 

 volitelný interval záznamu měřených dat, 

 kapacita datové paměti min. 200 000 měřených hodnot, 

 nadlimitní interval archivace měřených dat při překročení limitní hodnoty, 

 datový přenos GPRS/GSM,  

 přenos alarmových SMS pro zvolený okruh účastníků při překročení/podkročení 

limitní hodnoty, 

 nastavení různých limitních stupňů (např. 1. 2. 3. SPA),  

 možnost nastavení strmostního alarmu, 

 možnost zdvojení hladinových čidel, 

 výpočet klouzavých úhrnů srážek (10 min, 1 hod, 6 hod, 24 hod), 

 přepočet hladin na průtoky podle Q/H charakteristiky měrného profilu, 

 nastavení různých skupin příjemců alarmových zpráv podle charakteru limitní 

situace, 

 nezávislost na připojení 230 V/50 Hz, 

 vysoká odolnost v extrémních klimatických podmínkách, 

 možnost zpřístupnění měřených dat na ftp serveru provozovatele (obce) 

 

1.1.2 Ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin 

Ultrazvukové sondy jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným  

a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření výšky hladiny  

a okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních tocích nebo pro 

měření výšky hladiny a objemu v jímkách a v nádržích.  

Parametry měření 

Ultrazvuková sonda bude mít měřící rozsah min. 0,3-3m, a dlouhodobá chyba měření by 

neměla přesahovat 1 % z rozsahu. Pokročilá technika teplotní kompenzace bude 

minimalizovat možnost chyby vzniklé rychlými výkyvy teplot.  
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Napájení 

Napájecí napětí pro ultrazvukovou sondu bude přivedeno kabelem společně se 

signálovými vodiči z řídící jednotky. Tento typ sondy zpravidla vyniká velmi nízkou 

spotřebou, díky které se rozšiřuje oblast jejího využití. Sonda bude provozována s 

akumulátorovou stanicí.  

Držáky ultrazvukových sond 

Existuje velké množství držáků určených pro různé instalace, díky kterým není problém 

si vybrat ten nejvhodnější. Sonda bude vybavena modifikovatelným držákem, který 

umožní ukotvení jak na vodorovnou hranu (překlad nad měrným místem), tak i zespodu 

na strop. 

Umístění hladinového sensoru 

Hladinový sensor pro bezkontaktní měření bude umístěn tak, aby maximální možné 

hladiny nedosahovaly neměřitelnou oblast (tzv. „mrtvé pásmo“) ultrazvukové sondy. Při 

instalaci bude zohledněna možná turbulence hladiny pod sondou a zarůstání koryta 

toku. 

Teplotní a tlaková kompenzace pro sensory měření hladin 

Ultrazvuková sonda bude vybavena automatickou teplotní kompenzací. 

 

1.1.3 Vodočetná lať 

Vodočetná lať bude instalována na vodoměrný profil kategorie C jako doplněk 

k automatizovanému měření stavů hladin. Pro instalaci se využívá zpevněných částí 

břehů případně pilířů mostů. Vodočetná lať bude velmi pevná, tvarově stálá  

a vyrobená z nevodivého a nekorodujícího materiálu. Standardně bude mít obdélníkový 

průřez a bude potažena velmi odolnou a nestíratelnou ochrannou vrstvou se stupnicí.  

 

1.1.4 Interpretace dat a provozní náklady 

Na provoz není nezbytně nutné pořizovat server a jeho programové vybavení. Provozní 

náklady jedné stanice se skládají z plateb GSM operátorovi za přenesená data a dále z 

pronájmu serveru a služeb s tím spojených (datahosting). K tomu je však potřeba 

připočíst pravidelné paušální platby a platby za odeslané SMS zprávy.  
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Zasílání dat z měřicích zařízení je možné řešit zpoplatněným pronájmem místa 

na datovém serveru u dodavatele měřicích stanic nebo si nechat zasílat data zdarma 

na nějaký veřejně přístupný server. Data z měřicích zařízení budou přenášena na 

libovolně zvolený server žadatele. 

Data budou na serveru v grafické a tabelární formě. Archivování a zobrazování dat bude 

zajištěno po celou dobu udržitelnosti projektu. Data se budou zobrazovat v povodňovém 

plánu a na stránkách obce. Data budou na server odesílána prostřednictvím GPRS nebo 

pomocí WIFI odesílány přímo na server přes internet.  

Provoz a údržba měrného bodu a LVS 

Zajištění provozu měřící techniky a funkčnosti měrného bodu a LVS lze rozdělit na 2 

úrovně. Základní údržba zahrnuje zejména kontrolu upevnění, stability a vizuálního 

stavu měrného čidla, případnou základní opravu či odstranění případných nečistot, 

kontrolu komunikace s měřicí stanicí a diagnostiku provozních funkcí měřicí stanice, 

případnou výměnu baterie, kontrolu odesílání alarmových SMS, porovnání aktuálně 

měřené hladiny s měrným bodem a vodočtem, případnou úpravu nastavení stanice, 

posouzení měrného bodu (změny koryta, překážky v měření apod.), fotodokumentace a 

kontrolu stavu. Doporučený interval základní kontroly je 1 měsíc, na základě zkušeností 

lze tento interval upravit podle skutečných potřeb. Minimální počet provedení základní 

údržby je však 2x ročně, a to na jaře po ukončeném zimním období a na podzim, kdy 

bude technika připravována na provoz v zimním období. Základní údržba by měla být 

prováděna pověřenou a zaškolenou osobou provozovatele LVS. 

Další úrovní je posouzení funkční způsobilosti měrného bodu a LVS. Doporučený 

interval těchto servisů je 2-3 x ročně. Výsledkem tohoto servisu bude posouzení funkční 

způsobilosti měrného objektu a posouzení funkční způsobilosti LVS. V rámci tohoto 

servisu se provádí zejména kontrola měrného bodu a technologie měření, v případě 

potřeby úprava nastavení měřící techniky, volba limitní hodnoty, kalibrace hladinové 

sondy (doporučený interval kalibrace je min. 1x ročně). V rámci posouzení funkční 

způsobilosti LVS se bude jednat zejména o kontrolu provázanosti měrných bodů LVS 

s povodňovými plány, aktuálnosti telefonních čísel, aktuálnosti SPA, vyhodnocení 

poruch apod. Součástí těchto servisních opatření bude zpracování protokolů o 

posouzení funkční způsobilosti.  
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Kromě pravidelných prohlídek může dojít také k mimořádným servisům, a to zejména 

v případě poruchy či podstatných změn v měrném profilu, kontroly po povodních apod. 

 

1.1.5 Popis provozu lokálního výstražného systému 

Měření stavů hladiny 

Automatický měřící systém bude ve standardním provozním režimu ve volitelných 

časových intervalech provádět měření a záznam dat z připojených čidel, jejich základní 

vyhodnocení a přenos dat na cílový server. V případě zvýšené hladiny přijde varovná 

SMS na předem definovaná mobilní telefonní čísla. Vodoměrné ani srážkoměrné stanice 

nikdy nespustí bez lidského faktoru informační systém (rozhlas). Rozhlas bude sloužit 

jako důležitý prvek pro předání verbální informace ohroženým občanům obce.  

 

Vzorové nastavení měřící techniky: 

 záznam měřených dat každých 10 minut, 

 odeslání dat na cílový server 4x denně (volitelný časový interval), při překročení 

limitních hodnot hladiny v intervalu 60 min., případně 10 min, 

 odeslání výstražných SMS po překročení limitní hodnoty hladiny cílové skupině 

příjemců, 

 nastavení limitní hodnoty stupňů povodňové aktivity, 

 odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí baterie, 

výpadek externího napájení). 

 

Při překročení nastavené limitní hodnoty hladiny měřící systém automaticky přejde 

do stavu nadlimitního intervalu archivace a také do nadlimitního intervalu odesílání dat 

na server. V praxi to bude znamenat, že systém začne častěji provádět měření stavů 

hladin a data se také budou doplňovat a zobrazovat na serveru v častějších intervalech. 

Současně bude prováděno odesílání alarmových SMS zpráv cílové skupině příjemců 

nebo se nastaví do režimu příjmů a odpovědí na dotazové SMS (tento režim je 

doporučen pouze při napájení stanice z el. sítě). 

Při podkročení limitních hodnot hladiny, tj. při ukončení výstrahy, měřící systém přejde 

do standardního provozního režimu. 
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1.1.6 Popis směrodatných limitů povodňové aktivity 

Stupně povodňové aktivity (SPA) se vyhlašují na základě dosažení směrodatných limitů, 

které jsou vyjádřeny vodními stavy nebo výjimečně průtoky v hlásném profilu.  

Prvním krokem bude určení části toku, pro který se stanoví stupně povodňové aktivity. 

Dále následuje výběr kritického místa, ve kterém dochází k vybřežení toku případně k 

jiným škodám způsobeným přechodným zvýšením stavů hladin. Toto místo bude 

určující pro chování celého lokálního výstražného systému. 

Kritický úsek bude zaměřen (podélný sklon dna a hladiny, příčný profil) a bude 

provedeno měření průtoků. Pomocí hydraulického výpočtu budou stavům hladiny 

přiřazeny průtoky včetně kritických vodních stavů a průtoků.  

Hodnoty průtoků a stavů hladin z kritického místa vybřežení budou přeneseny do místa 

hlásného profilu kat. C s automatizovaným měřením. Také v tomto případě bude 

provedeno hydrometrické měření průtoků, potřebné zaměření a zpracování 

hydraulických výpočtů. Pro měrný profil bude zpracována měrná křivka průtoků (MKP), 

pro její extrapolaci mimo měřené průtoky bude použito hydraulických výpočtů. Měrná 

křivka bude uložena do automatické měřící stanice společně se směrodatnými limity 

povodňové aktivity. 

Pro potřeby zhodnocení hydraulických a hydrologických vlastností se provádí měření 

průtoků hydrometrickou vrtulí, případně přístroji typu ADCP nebo jinou vhodnou 

metodou, zaměření sklonu hladin a průtočných profilů, zaměření míst vybřežení a 

stanovení konsumpční křivky. 

Hydrologické měření průtoků 

Pro potřeby změření aktuálního průtoku v době měření bude provedeno hydrometrické 

měření metodou rychlostního pole dle ČSN EN ISO 748. Metoda rychlostního pole 

spočívá v měření bodových rychlostí proudění v přesně daných pozicích průtočného 

profilu a výpočet k tomu odpovídajících průtočných ploch, kdy výsledkem je celková 

hodnota průtoku. V místech, kde to umožnuje velikost toku, může být pro zaměření 

průtoků využito přístroje typu ADCP, popřípadě jiné vhodné metody. 

 

Př.: Při stavu hladiny .,.. m byl aktuální průtok .,… m3.s-1 s nejistotou měření .,.. %, střední 

profilovou rychlostí .,… m.s-1 a omočeným obvodem .,.. m. 
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Konsumpční křivka 

Pro potřeby stanovení Q/H charakteristiky bude provedeno měření průtoků 

hydrometrickou vrtulí a stanovení konsumpční křivky dle ČSN ISO 1070 metody sklonu 

a plochy, případně zaměření pomocí přístroje typu ADCP, nebo jinou vhodnou metodou. 

 

Ilustrační obrázek konsumpční křivky 

Zaměření sklonu hladiny a vybřežení toku 

Průtok odpovídající měřenému stavu hladiny měrným bodem LVS bude přenesen do 

kritického místa vybřežení toku a budou stanoveny směrodatné limity povodňové 

aktivity. 

 
Charakteristika koryta při vybřežení 
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Další nutné podklady: 

Po každé větší povodni se doporučuje na úrovni jednotlivých obcí posoudit, zda 

zaznamenané překročení směrodatných limitů SPA odpovídalo charakteru situace v 

povodňovém úseku a případně navrhnout jejich úpravu. 

Hydraulické výpočty a výpočty pro stanovení SPA včetně stanovení měrné křivky v 

rámci tohoto projektu budou provedeny před započetím instalace LVS. 
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2 Umístění infrastruktury 

V rámci daného projektu bude pořizována následující infrastruktura: 

Typ zařízení Počet 

Vodoměrná stanice – ultrazvukové čidlo 1 

Vodočetná lať 1 

 

Níže popsaný systém má za cíl zlepšit preventivní protipovodňovou ochranu obce 

a varování jejích obyvatel. V obci Zdobnice a okolí byl proveden terénní průzkum, na 

jehož základě bylo navrženo umístění infrastruktury, jak je popsáno v této kapitole. Při 

posouzení návrhu lokality pro měření hladin, návrhu umístění sensoru v toku, typu 

sensoru pro měření hladin bylo přihlédnuto k metodice Lokální výstražné a varovné 

systémy v ochraně před povodněmi a také ke zkušenostem obce z předchozích povodní. 

V rámci umístění měrných čidel bylo také posouzeno umístění řídící jednotky v souladu 

s morfologií koryta a možným rozsahem zaplavení. 

Navržené měrné body budou zohledňovat stávající hlásné profily kat. A, B a také již 

provozované hlásné profily kat. C s automatickým pozorováním, stejně tak stávající 

srážkoměrné stanice s automatickým pozorováním. Nové měrné body LVS budou 

koncepčně začleněny do již stávajících provozovaných měrných bodů, a budou tak 

vhodně doplňovat a rozšiřovat informace o povodňové situaci v zájmové lokalitě. 

Měrné body 

Měrné body provozované ČHMÚ a Povodím Labe zřetelně definují úkoly LVS. 

Momentálně obec nedostává žádné varovné SMS z relevantních profilů ČHMÚ, ani z 

Povodí Labe. V rámci projektu dojde k tomu, že data ze zmíněného měrného bodu budou 

přenášena do aplikace digitálního povodňového plánu obce Zdobnice, kde budou 

dostupná nejen pro povodňovou komisi, ale i pro všechny občany a další zainteresované 

subjekty. V povodňovém plánu se budou graficky vykreslovat data z nově instalované 

vodoměrné stanice a po dohodě s jejich správci i ze stávajících měrných čidel.  

 

V rámci projektu bude instalována jedna vodoměrná stanice a vodočetná lať.  

 

Vodoměrná stanice bude umístěna na most přes Zdobnici zhruba 1,5 km protiproudně 

od intravilánu obce Zdobnice, kterou tento tok při zvýšení hladiny ohrožuje nejvíce. 
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Most se nachází v katastrálním území Malá Zdobnice na p. č. 240/1. Měrný bod bude 

podávat data s dostatečným předstihem a zároveň bude zachována vysoká přesnost 

informací pro ohrožené území. 
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Umístění vodoměrné stanice v obci Zdobnice 
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Instalační schéma navrhovaného hlásného profilu 
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V rámci přípravy projektu byl v databázi POVIS založen návrhový hlásný profil s 

následujícími identifikátory: 

 
Tabulka 1: Návrhový hlásný profil a srážkoměr v POVIS 

Název hlásného profilu/srážkoměru Identifikátor 

Hladinoměr Zdobnice OBC576948_01 

 

2.1 Přehled umístění pořizovaných prvků 

 
Tabulka 2: Přehled umístění pořizovaných prvků 

Prvek Umístění Vlastník 

Vodoměrná stanice a 

vodočetná lať 

Mostní objekt 

Stavba stojí na p. č. 240/1  

Královéhradecký kraj 

Právo hospodařit s majetkem 

kraje – Správa silnic 

Královéhradeckého kraje 

  


