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2 ÚVOD 

Generel Dalejského potoka byl zpracován v prosinci 1999. Vzhledem k změnám, 
jimiž prošlo koryto i povodí Dalejského potoka, bylo v roce 2012 přistoupeno 
k realizaci nového generelu („Aktualizaci stavu srážko-odtokových poměrů v povodí 
Dalejského potoka“).  

Rozsah řešeného území je dán přirozeným povodím Dalejského potoka. Větší 
část povodí spadá do území Hl. m. Prahy, malá část horního povodí patří do 
Středočeského kraje. 

 
 

3 ÚČEL GENERELU 

Generel slouží jako podklad pro: 
• Správce toku pro kvalitativní a systematické rozhodování o nápravách a 

investicích ve středně a dlouhodobém horizontu v souladu s navazujícími 
systémy, zejména ÚPD. 

• Provozovatele vodního toku pro operativní rozhodování v krátkodobém 
horizontu. 

• Důsledky manipulací – záplavové čáry a hladiny 
• Správce toku pro výkon samosprávy – stanoviska k aktivitám v povodí. 
• Pro obce a MČ při tvorbě ÚP a rozhodování využití území. 
• Pro obyvatele a investory pro informace o možnostech aktivit v povodí 
• Podklad pro změnu (aktualizace) ÚPN 
• Podklad pro zpracování Generelu odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze a 

aktualizace koncepční části. 
• Pro vyhlášení záplavových čar v povodí 
 
Generel se snažil v maximální možné míře poskytnout dostatečně přesné 

výsledky, tak aby dobře odpovídal potřebám výše uvedeným v textu. 
Dále bylo dbáno na požadavky zadání, tj. např. zabezpečit ve stávající zástavbě 

bezpečné převedení a odvedení velkých vod, určit záplavová území pro Q5, Q20, 
Q100. Dále navrhnout území a tok pro revitalizaci (např. doplnění území a břehové 
partie vodního toku o stabilizační prvky atd.), vytipovat území pro retenci. 
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4 VSTUPNÍ DATA GENERELU 

Jako základní podklad pro řešení generelu byla použita geodetická záměra 
poskytnutá MHMP-OOP: 

• Tachymetrické zaměření vodních toků v povodí Dalejského potoka 
(Hrdlička, spol. s r.o., 6/2010) 

 
Pro doplnění zaměření přítoků Libušského potoka byla použita záměra d-plus: 

• Chrášťany, Stodůlky, Holyně - Aktualizace stavu srážko-odtokových 
poměrů v povodí Dalejského potoka (Ing. Kolbinger, prosinec 2012) 

• Rezidenční čtvrť Botanica – Vidoule:  Biokoridor – dok. skut. prov., 
SKANSKA (2011) 

 
Vrstevnicový podklad na území Stědočeského kraje byl doplněn z dat  

• ZABAGED (ČÚZK, 11/2012) 
 
Na základě těchto záměr a vrstevnicového podkladu IMIP byl sestaven model, a 

to tak, že profil koryta a svahy jsou definovány dle záměry, údolní niva 
z vrstevnicového podkladu. 

 

4.1 Hydrologické podklady 

Jako základní vstupní data potřebná k řešení generelu byly použity hydrologické 
podklady ČHMÚ. Jednalo se o n-leté průtoky ve vybraných 13 profilech na 
Dalejském potoce a jeho přítocích. 

 
Přehled profilů na Dalejském potoce a jeho přítocích:  
 1 – Dalejský potok – ústí do Vltavy 
 2 – Dalejský potok – soutok s Prokopským potokem 
 3 – Dalejský potok – Hráz Třebonického rybníku 
 4 – Dalejský potok – pod retenční nádrží Třebonice 
 
 5 – Jinonický potok – Hráz suchého poldru N4 Jinonice 
 6 – Jinonický potok – Hráz Butovického rybníku 
 7 – Jinonický potok – Hráz Jinonického rybníku 
 
 8 – Prokopský potok – hráz retenční nádrže RN N1 Stodůlecký 
 9 – Prokopský potok – hráz retenční nádrže RN N2 Stodůlecký  
10 – Prokopský potok – hráz retenční nádrže RN N3 Stodůlecký 
  
11 – Holyňský potok – před soutokem s Dalejským potokem 
 
12 – Ořešský potok – hráz retenční nádrže Ořech 
 
13 – Mirešický potok – před soutokem s Dalejským potokem 
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Data jednotlivých n-letých řad byly dány ve 4. třídě přesnosti hydrologických dat.  
 

4.2 Studie a generely 

Jako podklad pro zpracování generelu byly použity následující dříve zpracované 
studie a generely: 

• Generel Dalejského potoka – Dalejský potok (Hydroprojekt Praha, prosinec  
1999) 

• Generel odvodnění hlavního města Prahy – II. fáze – detailní fáze pro 
území Hlubočepy – Holyně (Hydroprojekt Praha, D-plus, 2007) 

• Generel odvodnění hlavního města Prahy – II. fáze – západní město 
(Hydroprojekt Praha, Pudis a.s. DHI, 2003) 
 

4.3 Manipulační řády pro vodní díla 

Dalšími vstupními podklady jsou manipulační řády některých vodohospodářských 
staveb. Tyto manipulační řády byly využity k sestavení matematického modelu. 

 
Manipulační a provozní řády pro DUN: 

• DUN-18 - Jinonice IV (Hydroprojekt CZ, a.s., 2001) 
• DUN-21 - Stodůlky I (Hydroprojekt CZ, a.s., 2001) 
• DUN-22 - Stodůlky II (Hydroprojekt CZ, a.s., 2001) 
• DUN-23 - Stodůlky III (Hydroprojekt CZ, a.s., 2001) 
• DUN-24 - VBK Holyně (Hydroprojekt CZ, a.s., 2001) 
• DUN-25 - VBK Rokle (Hydroprojekt CZ, a.s., 2001) 
• DUN-26 – Barrandov (Hydroprojekt CZ, a.s., 2002) 
• DUN-SO 1322 (stavba  515) – km 20,42 SOKP 
• DUN-SO 2314 (stavba  515) – km 22,70 SOKP 
• DUN-SO 2315 (stavba  515) – km 22,70 SOKP 

 
Manipulační a provozní řády pro retenční nádrže a poldry: 

• RN-11 - N1 Stodůlecký (Vodní díla – TBD a.s., 2002) 
• RN-12 - N2 Stodůlecký – Nepomucký rybník (D-plus a.s., 2010) 
• RN-13 - N3 Stodůlecký  - Asuán (Vodní díla – TBD a.s., 2002) 
• VD-4 - N4 Jinonice (Vodní díla – TBD a.s., 2007) 
• RN-17 – Ořech (Vodní díla – TBD a.s., 2002) 

 
Manipulační a provozní řády pro rybníky: 

• R-18 – Butovický rybník (Vodní díla – TBD a.s., 2002) 
• R-19 - Jinonocký rybník (Vodní díla – TBD a.s., 2002) 
• R-44 – Panský rybník (Lesy hl. m. Prahy., 2007) 
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4.4 Ostatní podklady 

Mimo výše uvedených podkladů měl zpracovatel generelu k dispozici následující 
dokumentace: 

 
• Radlická radiála JZM – Smíchov Hydrotechnická situace, PUDIS a.s. 

(2011) 
• Rezidenční čtvrť Botanica – Vidoule:  Biokoridor – dok. skut. prov., 

SKANSKA (2011) 
• Identifikace a odstraňování zdrojů znečištění – Dalejský potok, MERCED 

a.s. (2008) 
• Dešťová přípojka pro areál PWBC - stavební povolení, Ing. Hadraba 

(2008) 
• VNOS znečištění – Hydroprojekt (2000) 

 
 

5 SESTAVENÍ A KALIBRACE MODELŮ 

5.1 Digitální model terénu - KORYTOVÝ MODEL 

Numerický model vyhodnocení n-letých vod na Dalejském potoce byl sestaven 
v programu HEC-RAS river Analysis Systém. 

Základní koncepce modelu byla postavena nad 3-D modelem terénu, který byl 
zpřesněn geodetickou záměrou. Koryto vodoteče bylo definováno přesnou 
geodetickou záměrou, údolnice byla automaticky načtena z 3-D modelu terénu. Oba 
datové zdroje byly posléze spojeny a „ručně vyhlazeny“. Ruční vyhlazení znamenalo 
faktické projití každého příčného profilu a odstranění nepřesností spjatých se 
zjednodušeným popisem terénu, který je na Území Prahy používán.  

Dalejský potok i všechny jeho přítoky byly rozděleny příčnými řezy, ve kterých byl 
přesně zmapován terén a přenesen do modelů. Na hlavním toku bylo stanoveno 229 
příčných profilů, na přítocích 237 příčných profilů, dále 130 objektových příčných 
profilů. Celkem bylo do výpočtu zahrnuto 596 příčných profilů.    

Mezi jednotlivými příčnými profily byly stanoveny drstnostní koeficienty na základě 
provedené podrobné rekognoskace terénu. Fotodokumentace z prohlídky vodního 
toku je součástí generelu. 

Zvláštní pozornost byla věnována objektům na vodním toku. Jedná se především 
o rybníky, retenční nádrže, mostky a propustky.  

Objekty stálého nadržení byly do modelu zavedeny pomocí konzumčních křivek, 
popřípadě schematizace (u nedokumentovaných objektů). K sestavení bylo využito 
řady podkladů, většinou v papírové podobě. Mezi stěžejní podklady patřily 
manipulační a provozní řády vodohospodářských děl. U mnoha objektů však nebyla 
dokumentace dostupná ani v papírové podobě. Tyto případy byly řešeny podrobným 
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proměřením nátokových, retenčních a výtokových objektů, které byly posléze 
matematicky zpracovány a zakomponovány do modelu. 

U objektů průtočných (mostky a propustky) bylo využito geometrické záměry 
koryta a jednotlivých objektů. Tyto podklady byly překlopeny do matematického 
modelu.  

Kalibrace modelu proběhla nad známými a dostupnými daty (podklady 
z manipulačních řádů a pozorované zátopové čáry při některých n-letých 
událostech).  

 

5.2 Hydrologické výpočty - SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL 

Jako podklad pro hydrotechnické výpočty současného stavu bylo třeba stanovit 
odtok z povodí. Pro tyto účely byl sestaven srážko-odtokový model, který byl 
verifikován na údaje poskytnuté ČHMÚ.  

 

5.2.1 Určení průtoků – sestavení srážko-odtokového modelu 

Samotný srážko-odtokový model (dále jen SO model) byl sestaven nad 
geodetickou záměrou území, doplněn o vrstevnicovou síť a to i za hranicí Prahy. 
Výpočty vycházeli ze skutečných (blokových) map zájmového území. 

Při sestavení modelu (preferenčních odtokových cest) bylo použito automatického 
prostředků integrovaného v programu Civil CAD. Toto základní rozdělení na 
jednotlivá subpovodí dle preferenčních odtokových cest bylo ručně zkontrolováno a 
doplněno o řadu dalších prvků, ovlivňujících charakter odtoku. 

Do modelu byla zavedena také silniční síť, která výrazným způsobem může 
ovlivnit preferenční odtoky. 

 
Prvky ovlivňující odtok z území: 

• Silniční síť 
• Vegetační pokryv 
• Pedologie 
• Sklonové poměry 
• Hydrologické poměry 

 
Celé povodí Dalejského potoka bylo rozděleno na cca 13000 subpovodí dle výše 

uvedených kritérií.  
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Obr: 1 Ukázka rozdělení zájmového území na jednotlivá subpovodí 

Každé subpovodí je jednoznačně charakterizováno sklonovými poměry viz. Obr: 
2. Jednotlivé sklony byly barevně odlišeny.  

 

 
Obr: 2 Sklonové poměry (barevně odlišené sklonové šipky) 
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Dále byl ke každému subpovodí přiřazen způsob zástavby a druh pozemku (dle 
ortofoto map). 

Těmito dvěma charakteristikami (sklon a způsob zástavby, druh pozemku) byl 
jednoznačně určen součinitel odtoku φ. Stanovení součinitele odtoku φ  bylo 
provedeno dle normy ČSN 75 6101. Viz následující tabulka.  

 
Tab: 1 Doporučené součinitele odtoku φ 

 
 
Redukovaná plocha subpovodí byla vypočtena jako součin součinitele odtoku a 

plochy subpovodí.  
 
Pro určení průtoků bylo zapotřebí stanovit srážkové události a z nich vycházející 

průtoky pro jednotlivé časové řady. 
Byla provedena simulace všech dostupných časových řad dešťů a na základě 

této simulace vybrána nejhorší dešťová událost pro jednotlivé doby trvání a 
opakování. Vybrané periodicity a doby trvání jsou označeny žlutě v následující 
tabulce. 
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Tab: 2 Tabulka periodicity zatěžujících dešťů 

DOBA TRVÁNÍ 
(min) 

PERIODICITA ZATĚŽUJÍCÍCH DEŠŤŮ 
1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

10 160 205 263 308 352 440 495 
15 130 170 210 247 285 354 400 
20 107 140 173 204 236 297 337 
25 90 116,5 168,2 199,5 230,9 290,7 330,6 
30 78 100 127 153 178 225 256 
35 68,5 88,5 134 159,6 185,3 230,9 265 
40 61,5 79 104 124 144 182 208 
45 56 71,5 162,5 128,3 148,2 185,3 211 
50 51,5 66 87,2 104,5 121 156 176 
55 47,5 60,8 85,5 102,6 119,7 148,2 171 
60 44 55,4 75,9 91,1 106,7 133 152 
70 39 50 68,4 80 94,05 119,7 136,8 
80 35,5 44,7 60 71,3 85,5 108,3 122,5 
90 32 40,4 55,2 65,4 76,8 96,2 110 

100 29,5 37 48,5 57 68,4 85,5 96,9 
180 11,4 14,3 20 23 28,5 34,5 40 

 
 
 
Dále bylo Povodí Dalejského potoka dle sklonových a hydrogeologických poměrů 

rozděleno na dílčí „povodíčka“ (cca 43). Ta se vztahují vždy k jednotlivým profilům a 
vymezují plochu, ze které dešťové vody odtékají do tohoto profilu. Tato „povodíčka“ 
se ve většině případů shodují s profily dat získaných z ČHMÚ.  

 
Toto rozdělení sloužilo k jednodušší verifikaci dat srážkoodtokového modelu a dat 

ČHMÚ.  
 
Dříve vypočtená redukovaná plocha byla vynásobena intenzitou jednotlivých 

zatěžujících dešťů. Tímto byly stanoveny průtoky pro jednotlivá „povodíčka“.   
 
Dle dotokových poměrů byly jednotlivé průtoky „povodíčky“ nasčítány.  
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Tab: 3 Ukázka výpočtu redukované plochy povodíček a výpočet průtoků 

povodicko č. plocha (m2) průměr φ I5 (l/s ha) I20 (l/s ha) I100  (l/s ha) Q5 (l/s) Q20 (l/s) Q100 (l/s) 

1 3637130.894 0.32 55.2 76.8 110 5019.24 6983.29 10002.11 
2 2689176.057 0.08 55.2 76.8 110 1298.87 1807.13 2588.33 
3 906943.3225 0.25 55.2 76.8 110 1001.27 1393.06 1995.28 
4 227880.9123 0.07 55.2 76.8 110 251.58 350.03 501.34 
5 62608.673 0.17 55.2 76.8 110 103.68 144.25 206.61 
6 2618858.462 0.08 55.2 76.8 110 939.65 1307.33 1872.48 
7 229391.9905 0.00 55.2 76.8 110 0.00 0.00 0.00 
8 687572.522 0.25 55.2 76.8 110 948.85 1320.14 1890.82 
9 33441.7707 0.00 55.2 76.8 110 0.00 0.00 0.00 

10 1287603.018 0.00 55.2 76.8 110 0.00 0.00 0.00 
11 2039833.429 0.08 55.2 76.8 110 938.32 1305.49 1869.85 
12 473596.9142 0.30 55.2 76.8 110 588.21 818.38 1172.15 
13 171563.3683 0.30 55.2 76.8 110 284.11 395.28 566.16 
14 4158053.519 0.08 55.2 76.8 110 2869.06 3991.73 5717.32 
15 50965.6508 0.02 55.2 76.8 110 4.69 6.52 9.34 
16 1816304.311 0.30 55.2 76.8 110 2255.85 3138.57 4495.35 
17 167242.3345 0.07 55.2 76.8 110 46.16 64.22 91.98 
18 1661469.624 0.07 55.2 76.8 110 458.57 638.00 913.81 
19 173294.3205 0.05 55.2 76.8 110 79.72 110.91 158.85 
20 891439.7753 0.43 55.2 76.8 110 2132.32 2966.71 4249.20 
21 337671.5911 0.02 55.2 76.8 110 83.88 116.70 167.15 

 
 
Ve výpočtu bylo uvažováno s retencemi jednotlivých nádrží.  
Na soutocích vodních toků je počítáno s retardací povodňových průtoků. Tato 

byla dopočítána hydrologickou analogií dle délky a tvaru povodí. 
Retardace kanalizačních průtoků byla ve výpočtu také zohledněna (dopočteno 

hydrologickou analogií, výstup z generelu odvodnění Hlubočepy – Holyně).  
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Obr: 3 Dílčí povodíčka v zájmovém území Dalejského potoka a jeho přítoků  

 
Tab: 4 Ukázka výpočtu průtoků v povodí Dalejského potoka 

  Retence Q5 (m3 Q20 (m/s) 3 Q100 (m/s) 3

Bod 1 
/s) 

RN Třebonice+PWBC Chrášťany 0.00 0.00 0.76 
Bod 2   2.30 3.20 5.34 
Bod 3   1.11 2.24 3.96 
Bod 4   0.05 0.06 0.09 
Bod 5   1.12 2.25 3.98 
Bod 6   3.38 5.38 8.47 
Bod 7   5.17 7.78 12.55 
Bod 8   7.66 11.24 17.51 
Bod 9   0.46 0.64 0.91 

 
 
 

 



Aktualizace stavu srážko-odtokových poměrů v povodí Dalejského potoka 
Průvodní zpráva  

 

 03/ 2013                                               14 
 

Z porovnání vstupních dat ČHMÚ na straně jedné a výsledných dat sestaveného 
srážko-odtokového modelu vyplývá, že data vypočtená srážko-odtokovým modelem 
jsou cca o 52% vyšší než data ČHMÚ (vypočtená dat jsou patrná z přílohy 3.1. 
Přehledná hydrologická situace – srážkoodtokový model).  

Data ČHMÚ použitá v tomto projektu jsou zatříděná do 4. třídy. Jedná se tedy o 
hydrologické údaje odvozené z pozorovaných hodnot do profilu mimo pozorovaný 
vodní tok nebo mimo jeho povodí pokud je nelze zařadit do třídy 3. Charakteristiky 
maximálních průtoků odvozené ze srážek. Orientační hodnoty střední kvadratické 
chyby jsou tedy pro Q1 - Q10… 40 % a pro Q20 – Q100

 
… 60%. 

Data vypočtená srážko-odtokovým modelem se tedy pohybují v hodnotách 
střední kvadratické chyby dat ČHMU.  

 
Jako vstupní data byla tedy vybrána data vypočtená srážko-odtokovým modelem. 
Výběr těchto dat (data vypočtená srážko-odtokovým modelem) byl předem 

konzultován na výrobním výboru se zadavatelem projektu.  
 
Jako vstupní data pro model Dalejského potoka byla použita data vypočtená 

srážko-odtokovým modelem a upravená poměrovou metodou výpočtu průtoků 
(vypočtená dat jsou patrná z přílohy 3.1. Přehledná hydrologická situace – 
srážkoodtokový model). 

 
Vzhledem k neexistenci dostatečně dlouhého měření v povodí nebylo možné data 

„pouze“ extrapolovat. Proto bylo přistoupeno ke vhodné kombinaci matematického 
výpočtu s rozvojem ploch definovaných územním plánem (poměrová metoda). 
Podrobný popis je uveden v následující části.  

 
Průtoková data použitá v modelu jsou patrná z přílohy 3.1. Přehledná 

hydrologická situace – srážkoodtokový model.  
V profilu - ústí Dalejského potoka do Vltavy:  Q5…...9,53 m3

Q
/s 

20…..16,65 m3

Q
/s 

100….29,73 m3

 
/s 

5.2.2 Poměrová metoda výpočtu průtoků vodního toku 

Jako zájmová oblast generelu je definováno hydrologické povodí Dalejského 
potoka. 

V zájmovém území generelu byly stanoveny rozvojové plochy. A to dle Územního 
plánu hlavního města Prahy a Generelů odvodnění Západní město a Hlubočepy- 
Holyně (zpracovatel Hydroprojekt a.s.). Z těchto podkladů byly získány informace o 
rozvojových plochách tj. funkční využití území v současném stavu a ve výhledu. 
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Dle funkčního využití území v současném stavu a ve výhledu byl rozvojovým 
plochám přidělen součinitel odtoku φ. Resp. byla stanovena změna mezi odtokovým 
součinitelem v současném stavu a ve výhledu.  

 
např.: orná půda (OP) φ =0,1 ---> služeb a nerušící výroby (VN) φ =0,7 
      Δφ =0,7 - 0,1 
     Δφ =0,6 tj. 60%  
 
Poměrová metoda počítá s poměrem nových rozvojových ploch ku plochám 

jednotlivých „povodíček“. Procento rozvojových ploch a součinitel odtoku na těchto 
plochách udává stejnou procentní změnu průtoku ve výhledovém stavu.  

 

 
Obr: 4 Ukázka rozvoje v daném zájmovém území Dalejského potoka a jeho přítoků  

 
Hodnoty průtoků v současném stavu byly v každém profilu navýšeny o procentní 

změnu součinitele odtoku na rozvojových plochách. Všechny změny byly sečteny a 
bylo s nimi dále počítáno. Stejná poměrová metoda byla využita i k výpočtu průtoků 
přítoků.  

 
Na závěr byla provedena kontrola správnosti výpočtu a srovnání vstupních a 

výsledných dat. 
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6 STANOVENÍ AKTIVNÍ ZÓNY ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ (AZZÚ) 

Aktivní zóna záplavového území (dále jen „AZZU“) je definována Vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., „o způsobu a rozsahu zpracování 
návrhu a stanovování záplavových území“ jako „území v zastavěných území obcí a v 
územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí 
rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a 
majetek lidí“.  

 
V tomto projektu bylo postupováno dle dokumentu: Metodika stanovení aktivní 

zóny záplavového území (Duben 2005). 
 
Základní princip této metodiky vychází z následujících kroků:  

• definice primárních území AZZU,  
• rozšíření primárních AZZU vhodnou metodou,  
•  revize AZZÚ,  
• definice rozsahu aktivní zóny záplavového území vykreslením do mapy.  
 

6.1 Definice primárních území AZZU 

Pravidla, která jsou platná obecně pro definování primárních území AZZÚ:  

 Primární AZZU je vždy vlastní koryto hlavního toku v šířce definované 
břehovými hranami (nejedná se o definici koryta ve smyslu zákona o vodách).  

 Všechny vedlejší paralelní permanentní vodoteče, derivační, či jiné kanály a 
zaústění přítoků hlavního toku jsou vždy definované jako primární AZZU v 
šířce určené břehovými hranami.  

 V případě, že se jedná o tok ohrázovaný příbřežními hrázemi chránícími před 
povodněmi dimenzovanými na Q100, jsou tyto hráze současně hranicí AZZU.  

 Linie existujícího průběžného mobilního hrazení podél toku s kapacitou na 
Q100 tvoří hranici AZZU.  

 

6.2 Stanovení rozšířené aktivní zóny záplavového území vhodnou metodou 

S přihlédnutím k tomu, že lze odlišit mnoho typů toků a jejich niv s rozlišnou 
charakteristikou inundačních území a poměrů proudění vody v nich, není možné 
stanovit jednotnou metodiku stanovení AZZU pro všechny tyto říční typy. Na základě 
analýzy nejběžnějších typů toků, které se vyskytují v ČR byly definovány čtyři 
základní přístupy řešení AZZU:  

A) Stanovení rozšířené AZZU podle záplavových území,  

B) Stanovení rozšířené AZZU podle parametrů proudění,  

C) Stanovení rozšířené AZZU podle rozdělení měrných průtoků,  
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D) Stanovení rozšířené AZZU detailní 2D studií.  

Každý vodní tok, pro který se vymezuje AZZU je nutno klasifikovat a zvolit pro něj 
jeden nebo kombinaci z doporučených výpočetních postupů.  

V tomto projektu („Aktualizace stavu srážko-odtokových poměrů v povodí 
Dalejského potoka“) byla rozšířená aktivní zóna záplavového území stanovena 
kombinací výpočetních postupů A a B.  

Tzn.: Kombinace postupů „Stanovení rozšířené aktivní zóny záplavového území 
podle záplavového území dvacetileté vody“ a „Stanovení rozšířené aktivní zóny 
záplavového území podle parametrů proudění“.  

 

6.3 Revize aktivní zóny záplavového území 

Vzhledem k složitostem vymezení AZZU vyžadující vždy individuální přístup pro 
jejich vyšetření, je třeba po určení AZZU na základě postupů uvedených v předchozí 
kapitole, přistoupit v některých případech k jejich úpravě.  

6.4 Definice rozsahu aktivní zóny záplavového území vykreslením do mapy 

 
Výsledkem předchozího postupu je vykreslení AZZU v mapě. Výsledná linie 

AZZU byla zpracována ve vektorovém formátu s využitím závazného mapového 
podkladu.  

Výsledný rozsah AZZU byl vynesen a zvýrazněn do stejného mapového 
podkladu, jaký je použit pro záplavové čáry a to tak, aby nedocházelo k záměnám 
mezi definicí aktivní zóny záplavového území se záplavovými čarami a naopak.  

7 TECHNICKÁ OPATŘENÍ GENERELU PRO VÝHLEDOVÝ STAV 

Technická opatření generelu pro výhledový stav se rozumí souhrn navrhovaných 
stavebních celků, které povedou k nezhoršení nebo ke zlepšení průtokových poměrů 
na Dalejském potoce a jeho přítocích. 

Technická opatření –retenční nádrže na vodním toku dle územních plánů viz. 
příloha 3.2. Přehledná hydrologická situace – návrhy opatření. 

Technická opatření – zkapacitnění koryt, mostů a propustků nejsou primárně 
nutná. Lokalizace jednotlivých míst je patrná ze situace záplavových čar a vyplývá 
z ekonomické důležitosti, případné nutnosti ochrany dílčího území.  
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8 POPIS NAVRHOVANÝCH  RN  A SUCHÝCH POLDRŮ (VYCHÁZÍ 
Z ÚZEMNÍHO PLÁNU) 
 
Zpracovávaný projekt „Aktualizace srážko-odtokových poměrů v povodí 

Dalejského potoka“ respektuje návrhy retenčních nádrží uvedené v Územním plánu 
Hlavního města Prahy a okolních dotčených obcí (Jinočany, Ořech, Chrášťany).  

V projektu „Aktualizace stavu srážko-odtokových poměrů v povodí Dalejského 
potoka“ potoka není nově navrhována žádná retenční nádrž. 

  
Tab: 5 Návrh RN a suchých poldrů v povodí Dalejského potoka (návrh koresponduje s územním 

plánem) 

RN – výhled (dle UPN) 
suchý poldr Chráštany na Dalejském potoce  

Suchý poldr N10 Řeporyje 
RN N6 Řeporyje 

Suchý poldr (RN) N7 Řeporyje 
boční RN  N8 na Jinočanském potoce  

RN u ČOV Ořech 
RN Jinočany 
RN Ve Výrech 

 
 

 
Obr: 5 Suchý poldr N10 Řeporyje 
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Obr: 6 Boční RN  N8 na Jinočanském potoce 

 

 
Obr: 7 RN N6 Řeporyje a Suchý poldr (RN) N7 Řeporyje 
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Obr: 8 RN Jinočany 

 
Obr: 9 Suchý poldr Chráštany na Dalejském potoce (G)  
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Obr: 10 RN u ČOV Ořech 

 

 
Obr: 11 Retence ul. Ve výrech (Jinočanská spojka) součást stavby TV Chaby – stavba 50 
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Obr: 12 Retence ul. Ve výrech (Jinočanská spojka)  

  

9 KOORDINACE S GENERELY ODVODŇENÍ:  ZÁPADNÍ MĚSTO A 
HLUBOČEPY-  HOLYNĚ (PVS) 

 
Odtoky z rozvojových ploch jsou v souladu s Generely odvodnění – Západní 

město a Hlubočepy - Holyně a srážkové vody si ve smyslu Generelu odvodnění musí 
řešit jednotliví developeři na svých pozemcích, tak aby nově nezatěžovali vodní tok. 
 

10 KOORDINACE S CELOMĚSTSKY VÝZNAMNOU KOMINIKACÍ 
 

Radlická radiála na západě Prahy nese v již zprovozněné části 
název Rozvadovská spojka. Někdy se v projektech označuje R5. Je 
pokračováním dálnice D5, na okraji Prahy je rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou 
napojena na Pražský okruh a provizorně končí ve Stodůlkách napojením na 
Bucharovu ulici. V budoucnu má pokračovat až k napojení na Městský okruh. Tato 
dostavba bude procházet zájmovým územím projektu „Aktualizace stavu srážko-
odtokových poměrů v povodí Dalejského potoka“. 

 
Komplexním zajištěním projektů pro všechny fáze přípravy je podle výsledku 

výběru ve veřejné obchodní soutěži, vyhlášené již v roce 2002 Sdružení PUDIS - 
SATRA. 

Celková délka řešeného úseku je cca 5,50 km, z toho 2,68 km ve volné trase 
a zbytek prakticky polovina, v tunelech. 
  Celá stavba obsahuje 12 mostních objektů, tři lávky pro pěší, značný rozsah 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D5�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_okruh�
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_okruh_(Praha)�
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opěrných a zárubních zdí a například také kolejové úpravy na železniční trati Praha 
Smíchov - Hostivice. Kromě hlavní komunikace řeší projekt i poměrně obsáhlé 
návaznosti na širší území, zejména na městskou infrastrukturní vybavenost. Na celé 
trase jsou navrhovány celkem tři tunely. 
   

V zájmovém území projektu „Aktualizace stavu srážko-odtokových poměrů 
v povodí Dalejského potoka“ dojde k převodu povodí z Jinonického do Stodůleckého 
potoka. To v budoucnu ovlivní srážko-odtokové poměry Dalejského potoka. 
 

 
Obr: 13 Radlická radiála 

 
Obr: 14 Převod povodí z Jinonického potoka do Stodůleckého 
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11 REVITALIZACE A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V POVODÍ 
DALEJSKÉHO POTOKA 

V rámci projektu „Aktualizace stavu srážko-odtokových poměrů v povodí Dalejského 
potoka“ byla navržena a doporučena revitalizace a nápravná opatření na některých 
místech hlavního toku a jeho přítoků. 

 
• Odbahnění a rekonstrukce objektů RN Třebonice  
• Úpravy na Třebonickém rybníce  
• Oprava Butovického rybníku  
• Oprava vsakovacího objektu u ulice K Barrandovu 
• Úpravy na Panském rybníku  
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