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Wymienione fi rmy od dłuższego czasu współpra-

cują w zespole, który dzięki swojemu składowi jest 

w stanie rozwiązywać skomplikowane zadania, 

obejmujące cały zakres zarządzania powodzio-

wego od działań technicznych czy strukturalnych 

o charakterze prewencyjnym aż po operacyjne 

stosowanie elementów ochrony przeciwpowo-

dziowej oraz konsultacje specjalistyczne w trak-

cie powodzi. 

Mimo że niektóre działania poszczególnych fi rm 

pokrywają się, każda z nich ma w ramach zespołu 

swoje specyfi czne zadania:

•  DHI a.s. specjalizuje się przede wszystkim 

w modelowaniu matematycznym i jako taka 

jest w stanie przygotować materiały dla 

projektantów systemu przeciwpowodziowego, 

a następnie oceniać funkcjonalność 

i efektywność ich propozycji.

•  Eko-System s.r.o. skupia się na przy-

gotowaniu, produkcji i instalacji elementów 

unikatowego systemu mobilnej ochrony 

przeciwpowodziowej.

•  Pöyry Environment a.s. specjalizuje 

się przede wszystkim w kompletnym 

przygotowaniu projektów zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych od wstępnej koncepcji 

aż po nadzór autorski przy realizacji obiektów 

przeciwpowodziowych.

•  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
ze swoimi ekspertami zajmuje się głównie 

inżynieringiem całego procesu przygotowania 

i budowy systemów przeciwpowodziowych.

Na kolejnych stronach, w formie zwięzłego opisu 

sposobów rozwiązywania problemu ochrony prze-

ciwpowodziowej Pragi, pozwalamy sobie zaofero-

wać nasze usługi.

Dobrowolne konsorcjum fi rm DHI a.s., Eko-System 
s.r.o., Pöyry Environment a.s. i Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. przedkłada na podstawie 
swoich bogatych doświadczeń w zakresie problematyki 

powodziowej niniejszą ramową ofertę rozwiązań 
koncepcyjnych ochrony powodziowej wybranych 

miejscowości w Polsce.
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1 Wstęp

Lista wielkich powodzi, które przez wieki nawiedziły 

Pragę, jest bardzo długa. I tak samo jak w innych mia-

stach, tu też ludzie najpierw tylko uciekali przed wielką 

wodą. Jednak wraz z rozwojem miasta coraz trud-

niej było opuścić domy i kościoły, pozostawiając je na 

pastwę wodnego żywiołu. Ludzie zaczęli się bronić.

Prawdopodobnie do jednego z największych osią-

gnięć budowniczych miasta w walce z powodzią 

doszło na przełomie XIX i XX w. Wówczas, po kata-

strofalnych powodziach z lat 1845, 1862, 1872 

i 1890, podjęto decyzję o budowie systemu murów 

na nabrzeżach, które miały pomóc w ochronie miasta 

przed wielką wodą, a które również całkowicie zmie-

niły ówczesny widok miasta od strony rzeki.

Woda jakby się potem przestraszyła, przez ponad sto 

lat Pragi nie dotknęła powódź porównywalna z tymi 

katastrofalnymi. W ten sposób wielu ludzi całkowicie 

zapomniało o zagrożeniu, które wiąże się z możliwo-

ścią wystąpienia wielkiej wody. Jednak na początku lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku czescy specjali-

ści od gospodarki wodnej, na podstawie aktualnych 

smutnych doświadczeń kolegów z zagranicy, ponow-

nie zaczęli głośno zwracać uwagę na ryzyko powodzi 

i na nie do końca rozwiązaną kwestię ochrony prze-

ciwpowodziowej Pragi.

2  Pierwsza faza budowania 
ochrony przeciwpowodzio-
wej Pragi

Magistrat Miasta Stołecznego Pragi (dalej tylko MMSP) 

podjął w związku z tym przygotowania do stworze-

nia nowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej 

miasta (dalej tylko OPP Pragi). Ponieważ okazało się, 

że nie ma do dyspozycji wystarczających informacji, 

konieczne było jak najszybsze przystąpienie do opra-

cowania modelu powodziowego Pragi.

2.1 Model Powodziowy Pragi

Na podstawie zlecenia z MMSP fi rma DHI a.s. opra-

cowała w latach 1991-1997 pierwszy matematyczny 

Model Powodziowy Pragi.

Po wstępnych dyskusjach między przedstawicielami 

technicznymi MMSP i DHI a.s. ustalono, że podsta-

wowymi stanami obciążającymi dla modelu powodzio-

wego nie będą ustalone N-letnie przepływy lub synte-

tyczne hydrogramy N-letnich wód. Model powodziowy 

miał być dynamicznie obciążany realnymi hydrogra-

mami historycznych powodzi. Jako podstawowe 

stany obciążeniowe zostały wybrane powodzie 1981 

(Qkulm1981 ~ Q1-5), 1954 (Qkulm1954 ~ Q20-50) 

i 1890 (Qkulm1890 ~ Q100). Jednocześnie zdecydo-

wano, że powódź 1890 będzie uważana za „plano-

waną powódź” dla potrzeb rozważanych projektów 

ochrony przeciwpowodziowej.
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Hydrologiczno-hydrodynamiczny model Kaskada

Odpowiednie hydrogramy – szeregi czasowe przepły-

wów – dla niektórych z wyżej wymienionych powodzi 

nie były dostępne. (Dla powodzi 1890 w ogóle nie było 

do dyspozycji hydrogramu; dla powodzi 1954 był do 

dyspozycji hydrogram powodzi przekształconej przez 

pusty zbiornik Slapy, co historycznie było sytuacją cał-

kowicie nietypową i prawdopodobieństwo jej powtó-

rzenia się jest znikome). W archiwach były dostępne 

kompletne dane o opadach, będących przyczyną 

powodzi, pochodzące ze stacji pomiarowych obejmu-

jących przedmiotowe dorzecza. 

Dlatego najpierw został opracowany hydrologiczno-

hydrodynamiczny model (program MIKE11 i MIKE11 

NAM) całego dorzecza Wełtawy w trzech warian-

tach – bez zbiorników Wełtawskiej Kaskady, tylko ze 

zbiornikiem Slapy i z całą Wełtawską Kaskadą. W ten 

sposób stało się możliwe przeprowadzanie symula-

cji przedstawiających zarówno stany historyczne, jak 

i współczesne.

Powstały model Kaskada umożliwił następnie rozwią-

zanie dwóch podstawowych zadań. Głównym celem 

było oczywiście uzyskanie hydrogramów przedmio-

towych dorzeczy, które mogłyby być zastosowane 

we właściwym modelu powodziowym Pragi. Drugim 

celem była próba przeanalizowania wpływu Wełtaw-

skiej Kaskady na przejście wielkich wód i ew. zopty-

malizowanie sterowania poszczególnymi zbiornikami 

kaskady.

Model Powodziowy Pragi

Zgodnie ze zleceniem model ten objął koryto Wełtawy 

od Vranego nad Vltavou (70 km rz.) aż po jaz Klecany 

(37 km rz.) po miejsce połączenia z Wełtawą (0 km rz.). 

Oczywiście łącznie z przyległymi obszarami zalewo-

wymi (inundacyjnymi). Całkowita długość modelowa-

nia cieków wodnych wynosiła zatem 41 kilometrów.

Cały przedmiotowy obszar był gęsto pokryty sie-

cią okrężnych kanałów, których podstawę stano-

wiły koryta Wełtawy i Berounki łącznie, ze wszystkimi 

obiektami (jazy, mosty, śluzy). Sieć ta w odpowiednim 

stopniu opisywała przepływ inundacyjny (tzw. 1D+ lub 

także pseudo-dwuwymiarowa schematyzacja, opro-

gramowanie MIKE11).

Szczegółowy opis koryta Wełtawy i Berounki w for-

mie aktualnych poprzecznych profi li został wykonany 

głównie przez statek pomiarowy Valentýna. Następ-

nie obszar inundacyjny został opisany najpierw za 

pomocą map technicznych miasta 1:500, a póź-

niej został przekształcony i doprecyzowany zgodnie 

z cyfrowym modelem terenu, który na zamówienie 

MMSP opracowała fi rma Geodis s.r.o. w 1996 r. 

Tak opracowany Model Powodziowy Pragi został 

obciążony hydrogramami przygotowanymi w modelu 

Kaskada. Oprócz standardowych map rozlewu i map 

głębokości przeprowadzone symulacje dostarczyły 

również informacje o stanach wód, średnich przekro-

jowych prędkościach oraz przebiegu czasowym zale-

wania miasta i jego poszczególnych części.

Model wycinkowy okolic Mostu Karola

Most Karola i jego najbliższe okolice należą do naj-

bardziej krytycznych profi li przy przechodzeniu wiel-

kich wód przez Pragę. Dlatego średniowiecznemu 

mostowi poświęcono większą uwagę. Został stwo-

rzony szczegółowy Model wycinkowy okolic Mostu 

Karola, który objął Wełtawę od Jazu Staromiejskiego 

do Jazu Manesa włącznie.

Do opisania tego obszaru wykorzystano 2D (schema-

tyzacja dwuwymiarowa) z bardzo szczegółowym kro-

kiem przestrzennym.

Najważniejszym efektem były szczegółowe mapy 

prędkości, ew. wektorów prędkości. Dokumentują 

one w sposób obrazowy skomplikowane zjawiska 

hydrodynamiczne, do jakich dochodzi w okolicach 

Mostu Karola.
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2.2  Pilotażowy model ochrony 
przeciwpowodziowej Pragi 
i niszczycielska powódź 8/2002

Wyniki przeprowadzonych symulacji matematycznych 

zidentyfi kowały wszystkie obszary zalewowe Wełtawy 

i Berounki na terenie Pragi i stanowiły źródło infor-

macji o maksymalnych wysokościach poziomu wód 

osiąganych podczas powodzi. Pod nadzorem fi rmy 

VRV a.s., która została upoważniona przez MMSP do 

nadzoru nad całym procesem projektowania i reali-

zacji ochrony przeciwpowodziowej Pragi, można było 

przystąpić do tworzenia koncepcji ochrony przeciw-

powodziowej, a następnie do projektowania poszcze-

gólnych elementów tej ochrony. Projekt przygotowy-

wała fi rma Pöyry Environment a.s. we współpracy 

z pozostałymi fi rmami projektowymi zajmującymi się 

gospodarką wodną.

Jako podstawowy sposób wybrano koncepcję cią-

głych wałów równoległych z korytem Wełtawy i Bero-

unki. Ze względu na niezwykle cenną panoramę 

historycznego centrum Pragi podjęto również decy-

zję o zastosowaniu systemów mobilnych obwało-

wań, które w okresie, gdy nie ma powodzi, nie naru-

szają znanego na całym świecie wyglądu praskich 

nabrzeży. Te mobilne systemy obwałowań, dostar-

czone przez fi rmę EKO-System s.r.o., są stosowane 

przede wszystkim w miejscach z zabytkową zabu-

dową i doskonale zapobiegają szkodom majątkowym 

i zniszczeniu zabytków. Ponadto rozważano na mniej 

eksponowanych pod względem zabytkowym odcin-

kach wykorzystanie murów przeciwpowodziowych 

i wałów w połączeniu z obwałowaniami mobilnymi. 

Liniowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe prze-

ciwko wodom powierzchniowym rozlewającym się 

podczas powodzi z rzek Wełtawy i Berounki musiały 

być oczywiście uzupełnione o zabezpieczenia sieci 

kanalizacyjnej, zapobiegające zwrotnemu wypiętrze-

niu poziomu wód Wełtawy i Berounki do rur kanaliza-

cyjnych przez komory oddzielające.

Ze względów organizacyjnych prace na całym obsza-

rze były podzielone na następujących osiem etapów:

Etap 0001 – Stare Miasto

Etap 0002 – Malá Strana i Kampa

Etap 0003 – Karlín, Libeň

Etap 0004 – Holešovice, Stromovka

Etap 0005 – Výtoň, Podolí, Smíchov 

Etap 0006 – Zbraslav – Radotín

Etap 0007 – Troja

Etap 0008 – PPO Modřany

Pierwotnie rozważano ochronę Pragi na poziome pla-

nowanego przepływu QN = 4 030 m3s-1, osiągnię-

tego przy powodzi we wrześniu 1890 r. Poszczególne 

projektowane elementy obwałowań miały wysoko-

ściowo odpowiadać maksymalnym poziomom, które 

zostały osiągnięte przy obciążeniu modelu teore-

tyczną powodzią 1890 z tym, że model był tak dosto-

sowany, aby odpowiadał oczekiwanemu stanowi 

po zrealizowaniu wszystkich zakładanych zabezpie-

czeń przeciwpowodziowych (czyli najmniejsze wyla-

nia i najwyższe poziomy). Te graniczne poziomy wód 

zostały dodatkowo podwyższone o rezerwę bezpie-

czeństwa 0,6 metra.

0005 --  Braník, Podolí
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Realizacja OPP Pragi rozpoczęła się w kwietniu 1996 

od „Etapu 0001 – Stare Miasto”. Niezwykle szczę-

śliwe dla Pragi złożyło się, że etap ten udało się zakoń-

czyć jeszcze przed nadejściem katastrofalnej powodzi 

w sierpniu 2002 r. Dzięki temu historyczne centrum 

Pragi po prawej stronie Wełtawy zostało ochronione 

przed niszczącymi skutkami tej 

powodzi, która była większa 

od planowanej. Na Wełtawie 

w Pradze była to absolutnie 

największa powódź, zarówno 

pod względem przepływu kul-

minacyjnego, jak i w porówna-

niu z zachowanymi oznacze-

niami po historycznych powo-

dziach. Przepływ kulminacyjny 

w dniu 14 sierpnia 2002 został 

wstecznie oceniony na 5 160 

m3s-1, co odpowiada okre-

sowi powtarzalności w dłu-

goterminowej średniej raz na 

500 lat.

Mimo że dzięki fazie pilota-

żowej OPP Pragi udało się 

ochronić najcenniejsze części 

miasta, szkody powodziowe 

w stolicy Czech zostały osza-

cowane na ok. 35 mld CZK, oprócz znacznych szkód 

w majątku mieszkańców, gminy i państwa, doszło też 

do poważnych szkód w systemie metra. W trakcie 

powodzi ewakuowano około 40 tysięcy osób.

3  Druga faza budowy 
ochrony przeciwpowo-
dziowej Pragi

Prawidłowość koncepcji OPP wybranej przez Magi-

strat Miasta Stołecznego Pragi została zatem potwier-

dzona i przystąpiono do szybkiej realizacji kolejnych 

etapów budowy OPP Pragi.

3.1 Model Powodziowy Pragi 2D

Model Powodziowy Pragi, ew. wynikające z niego wnio-

ski, były intensywnie wykorzystywane przez MMSP. 

Posłużyły między innymi do rozwiązywania zadań ope-

racyjnych w ramach zarządzania kryzysowego w cza-

sie powodzi 8/2002 i jako podstawa do wydawa-

nia decyzji oraz planowania przestrzennego, ponadto 

stanowiły podstawę do projektowania OPP Pragi, ale 

głównie model został wykorzystany do sprawdzenia 

funkcjonowania zaprojektowanej OPP Pragi.

Z czasem okazało się jednak, że model ten (w mo-

mencie jego powstania prawdopodobnie największy 

w regionie) będzie musiał być zaktualizowany. Przede 

wszystkim model należało doprecyzować na podsta-

wie nowo stwierdzonych faktów, którymi nie dyspo-

nowano w czasie jego opracowywania oraz uwzględ-

niając zmiany, które nastąpiły wraz z rozwojem i roz-

budową miasta. Ponadto z wielu stron były zgłaszane 

coraz to nowe zapotrzebowania dot. jakości i ilości 

danych, których dotychczasowy model nie był w sta-

nie zapewnić.

Dlatego między MMSP i DHI a.s. została zawarta 

umowa serwisowa, na podstawie której Model 

Powodziowy Pragi został zaktualizowany. Polegało 

to po pierwsze na uwzględnieniu wszystkich zgro-

madzonych uwag i wniosków dot. modelu, dzięki 

czemu zwiększyła się aktualna dokładność modelu. 

Po drugie, cały model 1D+ został przekształcony 

w schemat 2D (program MIKE21C), co zwiększyło 

szczegółowość modelu (przede wszystkim jeśli cho-

dzi o prędkość i kierunki przepływu). Powstał tzw. 

Model Powodziowy Pragi 2D.

Aktualizacja Modelu Powodziowego Pragi 2D odbywa się co dwa lata tak, aby model ten 

mógł być podstawą do planowania przestrzennego.
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3.2  System ochrony 
przeciwpowodziowej Pragi

Na podstawie doświadczeń z katastrofalnej powo-

dzi w sierpniu 2002 Magistrat Miasta Stołecznego 

Pragi w grudniu 2002 podjął decyzję o podniesie-

niu poziomu OPP Pragi do maksymalnych wartości 

osiągniętych w czasie powodzi w sierpniu 2002 r., 

z rezerwą +0,30 m!

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicz-

nych, które w większości wykazały w miejscach prze-

biegu linii OPP przepuszczalne warstwy osadowe, 

zostały zlecone obliczenia przepływów wód pod-

ziemnych dla projektowanego poziomu. Obliczenia 

zostały przeprowadzone w modelu 2D i uwzględniały 

czynnik czasowy trwania powodzi oraz ruchy wód 

podziemnych przed i za OPP. Na podstawie tych 

obliczeń został wykonany niezbędny projekt głębo-

kości podziemnych części OPP. Głębokość wynikała 

z oceny prędkości przepływu i zapewnienia odpo-

wiedniej stabilności podłoża w taki sposób, aby nie 

doszło do przerwania podłoża pod linią ochrony, 

a tym samym zagrożenia stabilności konstrukcji 

OPP. Jednocześnie nie może dojść do wypiętrzenia 

poziomu wód podziemnych na powietrznej stronie 

OPP w okresie między powodziami i woda ta musi 

być nadal odprowadzana przez Wełtawę. Z obli-

czeń tych wynika, że w niektórych miejscach, gdzie 

warunki są niekorzystne, konieczne jest także zapro-

jektowanie podłużnego drenażu na powietrznej stro-

nie OPP, który w okresie powodzi odprowadza wodę 

przesiąkającą na powietrznej stronie do studzienek 

pompowych. Przesiąkająca z nich woda jest pompo-

wana przez OPP na teren zalewowy. 

Jednocześnie powódź ta wykazała, że w przypadku 

zabezpieczeń sieci kanalizacyjnej wybrane komory 

rozdzielające (zasuwowe) muszą mieć oprócz zam-

knięć jeszcze pompy z możliwością przepompowy-

wania wód wewnętrznych poza linię OPP, co umoż-

liwi utrzymanie w czasie powodzi działania sieci kana-

lizacyjnej. 

Liniowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe

W celu zaprojektowania konstrukcji górnej części OPP 

ważne było miejsce lokalizacji, warunki przestrzenne 

samego wykonania, a dla statyki rozwiązań konstruk-

cyjnych wysokość poziomu wody nad poziomem 

terenu. Z tych warunków wynika kilka typów nadziem-

nych konstrukcji OPP, a w powiązaniu z tymi konstruk-

cjami również rozwiązanie części podziemnej:

•  najczęściej stosowanym typem zabezpieczenia jest 

mobilne zabezpieczenie EKO-System, które jest 

odpowiednie przede wszystkim w miejscach, 

w których nie można na stałe ingerować w panoramę

miasta i/lub w których jest mało przestrzeni (długość 

zabezpieczenia jest nieograniczona, maksymalna 

wysokość 3,5 metra), podziemna część budowli 

ze względu na liczne krzyżowanie się z sieciami 

inżynieryjnymi wykonana jest w formie punktowego 

wtryskiwania betonu,

•  w przypadku dużych zabezpieczanych wysokości 

w miejscach przejazdów i przejść pod budowlami 

liniowymi stosowane są nasuwane belki wyko-

rzystywane w budownictwie wodnym jako 

zabezpieczenie prowizoryczne, które osadza się 

w bocznych żelbetowych rowkach prowadzących, 

a część podziemna, ze z względu na krzyżowanie 

się z sieciami inżynieryjnymi, powstaje z punktowo 

wtryskiwanego betonu,

•  w niektórych przypadkach, gdzie jest to możliwe, 

nadziemną część OPP tworzy stała ściana żelbe-

tonowa z odpowiednio estetycznie wykończoną 

powierzchnią, a część podziemną w zależności 

od wysokości ściany stanowi podziemna ściana 

żelbetonowa, ew. iłowo-betonowa ściana podziemna,

•  tam, gdzie nie ma problemu z przestrzenią 

nadziemną, górna budowla jest tworzona przez 

homogeniczny wał ziemny, a część podziemną 

stanowi ewentualnie iłowo-betonowa ściana 

podziemna.
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Część podziemna dla mobilnych ścian zabezpieczają-

cych była tworzona przez:

•  pas fundamentowy z płytami kotwiącymi do 

ukotwienia mobilnych słupów w celu osadzenia 

mobilnych zabezpieczeń z żelbetonową podziemną 

ścianą w dolnej części OPP,

•  ścianę kątową z progiem osadzającym z płytami 

kotwiącymi do ukotwienia mobilnych słupów w celu 

osadzenia mobilnych przegród z iłowo-cementową 

ścianą podziemną w dolnej części OPP.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe sieci 

kanalizacyjnej

OPP w zakresie sieci kanalizacyjnej są niezbędną 

częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej mia-

sta. Aby nie dochodziło do zalewania dzielnic mia-

sta wskutek zwrotnego wypiętrzenia wody przez 

system kanalizacyjny, OPP w zakresie sieci kanali-

zacyjnej jest realizowana przez budowę komór roz-

dzielających (zasuwowych) usytuowanych w sieci 

kanalizacyjnej bezpośrednio przed linią OPP po jej 

powietrznej stronie i zwykle przed ujściem kanalizacji 

do Wełtawy. Chodzi o żelbetowe konstrukcje skrzy-

niowe montowane w wykopach budowlanych osza-

lowanych palami Larsena IIIn i rozparte na ramach 

rozporowych. W miejscu skrzyżowania się kanalizacji 

pale zostały skrócone, a wykop został zabezpieczony 

palami z wtryskiwanego betonu.

Komory rozdzielające mają w czasie powodzi przy 

maksymalnym stanie powodziowym zamknąć odpływ 

wód wewnętrznych z komory do Wełtawy za pomocą 

zasuw. Do momentu osiągnięcia maksymalnego 

poziomu wód w Wełtawie wody wewnętrzne mogą 

być jeszcze przepuszczane za pomocą klapy zwrotnej 

zamontowanej w komorze w miejscu wpływu. Oboma 

zamknięciami można sterować ze stropu komory.

Niektóre wybrane komory rozdzielające, w celu zacho-

wania funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w czasie 

powodzi, są wyposażone w pompy, które wypom-

powują wewnętrzne wody za linię OPP na teren zale-

wowy. Bez tego zabezpieczenia dochodziłoby to wtór-

nego zalewania dzielnic miasta przez wezbraną wodę 

z kanalizacji ściekowej i deszczowej.

4 Zakończenie

Łączne koszty przygotowania Ochrony Przeciwpo-

wodziowej Pragi są szacowane na 36 mln CZK.

Do 2008 r. wszelkie koszty fi nansowe pokrywał bez-

pośredni inwestor, którym jest Miasto Stołeczne 

Praga, reprezentowane przez Wydział Miejskiego 

Inwestora MMSP.

Od roku 2009 inwestycje są współfi nansowane 

przez budżet państwa w ramach programu prewen-

cji powodziowej.

Ukończenie całego systemu ochrony przeciwpowo-

dziowej Pragi jest przewidywana na rok 2011.

W przypadku skrzyżowania linii OPP z sieciami inżynieryjnymi sieć inżynie-

ryjna była ręcznie odkopywana, a następnie tworzono na niej żelbetowy próg 

z osadzonymi przepustami, umożliwiającymi wykonanie części podziemnej.

DHI a.s., EKO-Systém s.r.o., Pöyry Environment a.s, 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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DHI a.s. 
DHI a.s. działa na rynku od 1990 roku jako dynamiczna fi rma 

zajmująca się konsultingiem i działalnością ekspercką w zakre-

sie gospodarki wodnej i ochrony środowiska. DHI a.s. jest 

stabilnym przedsiębiorstwem, które zyskało zaufanie znaczą-

cych klientów z Republiki Czeskiej i z zagranicy. Produkty DHI 

Software wyznaczają standardy wyposażenia w oprogramo-

wanie kluczowych fi rm zajmujących się problematyką odwod-

nienia miast, zaopatrzenia w wodę, zarządców dorzeczy, 

instytucji państwowych podległych Ministerstwom Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, organów administracji państwowej 

i samorządowej oraz znaczących podmiotów zajmujących się 

planowaniem w zakresie gospodarki wodnej. 

DHI a.s. uczestniczyła i uczestniczy w ważnych międzynaro-

dowych pracach studyjnych, konsultacjach, wyjątkowych pro-

jektach z zakresu praktycznego rozwoju narzędzi hydroinfor-

matycznych oraz analiz z zakresu gospodarki wodnej. Do zna-

czących klientów spółki należą zarządcy dorzeczy, zarządcy 

i operatorzy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, duże przed-

siębiorstwa przemysłowe, samorządy lokalne itp. Lista najważ-

1. Wstępna analiza

•  Wstępne omówienie priorytetów zakładanego 

projektu ochrony przeciwpowodziowej z odpowie-

dzialnymi przedstawicielami samorządów lokalnych

•  Rozpoznanie przedmiotowego obszaru i analiza 

materiałów historycznych łącznie z istniejącymi 

projektami ochrony przeciwpowodziowej w danym 

dorzeczu i miejsceu

•  Projekt koncepcji rozwiązania łącznie z określeniem 

„projektowanej powodzi” i wyspecyfi kowaniem 

pozostałych niezbędnych danych

2.  Model matematyczny przejścia „projekto-
wanej powodzi” przez obecny dany obszar

•  Stworzenie modelu matematycznego i jego kalibracja

•  Symulacja przejścia „projektowanej powodzi” przez 

przedmiotowy obszar

•  Wygenerowanie map maksymalnych osiągniętych 

poziomów wód, głębokości i prędkości zgodnie 

z wymogami zaproponowanego rozwiązania

3.  Propozycja projektu kompleksowych 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych

•  Pierwotna propozycja linii ochrony przeciwpowo-

dziowej i wymaganych wysokości poszczególnych 

elementów ochrony przeciwpowodziowej

•  Symulacja przejścia „projektowanej powodzi” 

przez przedmiotowy obszar zabezpieczony zgodnie 

z projektem linii ochrony przeciwpowodziowej

•  Optymalizacja propozycji linii ochrony przeciwpo-

wodziowej i wymaganych wysokości poszczególnych 

elementów ochrony przeciwpowodziowej

•  Opracowanie analizy cost-benefi t zaproponowanych 

rozwiązań

•  Uzgodnienie i wybór optymalnego projektu 

z odpowiedzialnymi przedstawicielami samorządu 

lokalnego

4.  Opracowanie inalnej dokumentacji 
projektowej, przygotowanie realizacji 
ochrony przeciwpowodziowej (łącznie 
z symulacją i modelem hydrodynamicznym 
stanu i zachowania obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej w trakcie budowy) 
oraz współdziałanie z instytucjami odpo-
wiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe 
– materiały do przygotowania planów 
ewakuacyjnych itp.

5.  Specjalistyczne konsultacje w czasie 
realizacji ochrony przeciwpowodziowej
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niejszych projektów realizowanych przez naszą fi rmę z zakresu 

gospodarki wodnej oraz ich krótki opis jest zawarty w tym mate-

riale informacyjnym.

Usługi konsultacyjne oferowane przez DHI a.s. świadczone 

są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stworzonych 

na podstawie najnowszych doświadczeń z zakresu hydro-

informatyki, hydrauliki, hydrologii oraz dziedzin powiązanych 

z gospodarką wodną i ochroną środowiska. Nie tylko eksperci 

z DHI używają do analizy stanów powodziowych programów 

powstających w DHI, którymi są MIKE11, MIKE21, MIKE Flood 

i MIKE Urban. Narzędzia te stały się niepisanym standardem 

w wielu krajach Europy i świata.

Znaczące realizacje referencyjne w Republice Czeskiej

• Model Powodziowy Pragi

• Model Powodziowy Ostrawa-Bohumín

• Model Powodziowy Czeskich Budziejowic

• Model Powodziowy Pardubic

• Model Powodziowy Pilzna

•  Studium stosunków przepływowych oraz studium 

Określenia Obszarów Zalewowych w ramach programu 

Prewencji Powodziowej Ministerstwa Rolnictwa RCz 

Znaczące realizacje referencyjne w Polsce

•  Koncepcja Ochrony Przeciwpowodziowej Żuław

•  Wyznaczenie stref zagrożenia przeciwpowodziowego rzeki 

Czarnej Staszowskiej (w tym modele dwuwymiarowe dla 

Połańca i Staszowa)

•  Wyznaczenie stref zagrożenia przeciwpowodziowego 

rzeki Nidy

Znaczące akcje referencyjne w Europie

•  Model powodziowy Bratysławy w okolicy zakładów 

chemicznych Slovnaft

•  Model prognostyczny na systemie rzecznym Wschodniej 

Słowacji i Zachodniej Ukrainy

•  Model hydrodynamiczny stosunków przepływowych 

w dorzeczu rzeki Jilu w Żupie Craiova w Rumunii 

Siedziba fi rmy

Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10

Czech Republic

tel: +420 267 227 111, fax: +420 271 736 912

www.dhi.cz  

Pöyry Environment a.s.

Spółka powstała w roku 1990 z państwowego przedsiębior-

stwa Hydroprojekt poprzez usamodzielnienie się zakładu w Brnie. 

W trakcie prywatyzacji w 1990 r. przekształciła się w spółkę akcyjną 

AQUATIS a.s., a od roku 1993 do 2004 była częścią austriackiej 

fi rmy Verbundkonzern. Obecnie fi rma jest częścią fi ńskiej grupy 

międzynarodowej Pöyry Oyj. Pöyry Environment a.s. ma ponad 

pięćdziesięcioletnie doświadczenie międzynarodowe w zakresie 

specjalistycznego budownictwa wodnego i lądowego.

EKO-SYSTEM s. r. o. 
PEWNA OCHRONA PRZED ZALANIEM, 
SPRAWDZONA W CZASIE POWODZI

OCHRONA CAŁYCH OBSZARÓW I POSZCZEGÓLNYCH 
OBIEKTÓW I BUDYNKÓW

Zapewnia:

• projekty koncepcyjne i konstrukcyjne,

•  produkcję i montaż stałych elementów zabezpieczeń,

•  produkcję i próbne zmontowanie mobilnych elementów 

zabezpieczeń,

•  dostawę palet do przechowywani elementów mobilnych,

•  przeszkolenie obsługi, łącznie z zaleceniami dot. 

przechowywania.

Zalety systemu:
• prosta manipulacja i szybki montaż,

•  możliwość wielokrotnego użytku i stopniowego 

podwyższania,

• wysoka wytrzymałość, szczelność i niezawodność,

•  łatwe składowanie i minimalne wymogi dot. konserwacji,

•  wysoka żywotność i niska cena mobilnych elementów.

Zastosowanie:

• ochrona wyznaczonych obszarów przed powodzią,

• ochrona budynków i obiektów,

• zamknięcia kanalizacji,

• zamknięcia obiektów wodnych.

Siedziba fi rmy

KONTAKTY:

EKO-SYSTEM s. r. o.

Na Koupaliště 10, 103 00  Praha – Benice

Česká republika

tel.: +420 534 008 401, fax: +420 534 008 404

e-mail: info@eko-system.cz
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Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s.
Tradycje VRV sięgają aż do roku 1890, kiedy w wyniku katastro-

falnej powodzi na Wełtawie został założony fundusz na naprawę 

szkód i uregulowanie Wełtawy oraz stworzono specjalny urząd 

do przygotowania budów i ich nadzoru inżynieryjnego. W okre-

sie międzywojennym urząd ten był twórcą i autorem znaczą-

cych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na terenie Czech 

i Moraw. W okresie powojennym przedsiębiorstwo państwowe 

VRV zapewniało przygotowanie i realizację najbardziej znaczą-

cych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w całym kraju, 

poczynając od programu hydroenergetycznego wykorzysta-

nia Wełtawy, poprzez program łabskiej drogi wodnej, program 

zaopatrzenia w wodę pitną aż po programy dot. budowy oczysz-

czalni ścieków i gospodarki odpadami. Razem z tymi przedsię-

wzięciami realizowano wiele inwestycji towarzyszących, obejmu-

jących różne działy gospodarki.

Spółka akcyjna Vodohospodářský rozvoj a výstavba  powstała 

1.06.1994 w wyniku transformacji przedsiębiorstwa państwo-

wego o takiej samej nazwie w ramach jego publicznej sprzedaży.  

Spółka akcyjna VRV została założona przez akcjonariuszy, z któ-

rych prawie wszyscy byli pracownikami poprzedzającej ją fi rmy 

państwowej, dlatego pozostawili pierwotną nazwę jako nawiąza-

nie do jej tradycji i znaczącej pozycji na rynku usług inżynierskich. 

Właścicielami spółki są wyłącznie czescy akcjonariusze – osoby 

fi zyczne, spółka jest niezależna fi nansowo. Nie ma żadnych 

zobowiązań wobec państwa, również w ramach bieżącego 

obrotu gospodarczego. 

Spółka VRV a.s. jest jednym z członków założycieli Czeskiego 

Stowarzyszenia Gospodarki Wodnej, aktywnym członkiem 

Czeskiego Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów (CECE), 

ponadto członkiem SOVAK (Stowarzyszenia Branży Wodocią-

gów i Kanalizacji RCz), Stowarzyszenia Ekspertów Oczyszcza-

nia Ścieków i Czeskiej Komisji Zaporowej. 

Obiekty referencyjne 

 Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Miasta Stołecznego 

Pragi – wykonywanie funkcji menedżera projektowego 

w czasie przygotowania i realizacji inwestycji

•  Bratysława – ochrona przeciwpowodziowa – działalność 

w zakresie zarządzania inwestycją zgodnie ze standardami 

FIDIC

•  Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Drezna – usługi 

konsultacyjne

•  Zabezpieczenia przeciwpowodziowe miejscowości 

Tábor, Benátky nad Jizerou, Zruč nad Sázavou – prace 

projektowe i przygotowanie inwestycji

•  Břeclav, Jevišovka nad Jevišovou, Napajedla, Novosedly, 

Podhradí nad Dyjí, Vranov nad Dyjí – studia wykonalności 

i wnioski projektowe 

•  Drahoňův Újezd, Horní Poříčí, Malovice, Strunkovice nad 

Blanicí – prace projektowe i koncepcyjne

Siedziba fi rmy:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Czech Republic

tel.: +420 257 110 111, fax: +420 257 319 398

e-mail: vrv@vrv.cz

Pöyry Environment a.s. zatrudnia 190 wykwalifi kowanych spe-

cjalistów z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska. 

Prawie 60% pracowników ma wykształcenie wyższe. Nowocze-

sne wyposażenie w sprzęt IT, umiejętności językowe oraz stałe 

podnoszenie kwalifi kacji pracowników są gwarancją świadcze-

nia usług inżynieryjnych i konsultacyjnych na najwyższym mię-

dzynarodowym poziomie.

Znaczące realizacje referencyjne

•  Ochrona przeciwpowodziowa Pragi, Brna, Ołomuńca, 

Ostrawy, Hodonína, Znojma

•  Studia ochrony przeciwpowodziowej dla czeskich 

regionów (województw) Jihomoravskiego, Ołomunieckiego 

oraz Vysočina

•  Projekt ochrony przeciwpowodziowej na górnej Opawie na 

odcinku między zaporą Nové Heřminovy a miastem Opawa

•  Projekt określenia obszarów zalewowych na rzekach 

Ostrawica, Opawa, Odra, Opawica

•  Zabezpieczenia przeciwpowodziowe Šlapanice, 

Pohořelice, Chvalovice, Nymburk

•  Dokumentacja projektowa różnych stopni zbiorników 

retencyjnych Lichnov II, Teplice nad Bečvou, Nové 

Heřminovy

• Ochrona przeciwpowodziowa autostrady D1

Siedziba fi rmy

Botanická 834/56, 602 00 Brno 

tel:  541 554 203, fax: 541 211 205

inż. Pavel Kutálek, prezes zarządu i dyrektor generalny

pavel.kutalek@poyry.com, tel:  541 554 357

inż. Radek Maděřič, wiceprezes zarządu i dyrektor 

ds. technicznych

radek.maderic@poyry.com
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