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1 U vod

Plzen byla zalozena pravdepodobne roku 1295 kralem Vaclavem II. v Plzenská

kotline na soutoku rek Mze a Radbuzy [1]. Rovina, tvorena prevazne rıcnımi nanosy z doby

prelomu tretihor a ctvrtohor, byla pro mesto zakladaná tzv. na zelenám drnu neobycejne

prızniva. Tato plosina se zvedala jako prvnı (spodnı) terasa nad okolnı Šdolnı nivou. Na nı

dale k dnesnım Borum nasledovala vzdy vyse terasa druha (strednı) a tretı (svrchnı), jako

svedek mohutnáho vodstva, která v dobe tretihornı zmenilo plzenská okolı v rozsahlá

sladkovodnı jezero [17]. Na Špatı prvnı terasy pozdeji nalezly cestu dnesnı reky a svymi

nanosy vytvorily rovná plochy zelenych lucin.

V blızkám okolı se stákajı hned ctyri reky. Krome zmınená Mze a Radbuzy, jejichz

soutokem vznika Berounka, sem pritákajı i Uhlava a Uslava. Tato poloha byla neobycejne

vhodna nejen pro vytvorenı dumyslnáho opevnovacıho systámu, ale mela i obrovsky

hospodarsky vyznam. Podál rek sem totiz prichazely vyznamná obchodnı cesty.

Dodnes je bez vetsıch zmen dochovany pu vodnı pu dorys stredoveká Plzne, vytvoreny

podle tehdy nejmodernejsıch urbanistickych zasad [17]. Zaklad tvorı prostorná obdálnıková

namestı, z nehoz vychazı pravidelna pravoŠhla ulicnı sıř. Pouze na vychode se scháma uhyba

dnes jiz neexistujıcımu vodnımu prıkopu, Mlynská strouze, jez vytákala z reky Radbuzy. Tato

anomalie byla kdysi znat i na tvaru namestı.

Mlynska strouha mela patrne prirozeny pu vod [9]. R eka Radbuza se pred mestem

rozdelovala do dvou ramen. Prvnı rameno, probıhajıcı priblizne v mıstech dnesnıho hlavnıho

reciste (jiz regulovanáho), uhybalo v mıstech dnesnıho Wilsonova mostu k severovychodu.

Zapadnejsı rameno, jako prımocará pokracovanı vlastnıho toku, se po zalozenı mesta stalo

mlynskym nahonem, zvanym Mlynska strouha. Tım byla usnadnena vodnı ochrana mesta na

táto strane. Obdobna situace byla snad od pocatku i na severnı strane mesta, kde hranu terasy,

na nız mesto stojı, sledovala Valcharska strouha, Šstıcı pak do Mlynská strouhy. Svah

k nahonu Radbuzy byl pri zakladanı mesta umele vyrovnan.

Pu vodnı usporadanı vodnıch toku  v Plzni se za 700 let, která ubehly od zalozenı

mesta, zmenilo k nepoznanı. Prevazna cast je umele regulovana a odvedena mimo pu vodnı

koryta. Ke zmenam samozrejme dochazelo i vlivem prirozenáho vyvoje.

Zachytit zmeny, která se na vodnıch tocıch v Plzni postupne odehraly, a provást jejich

evidenci pomocı GIS (geograficky informacnı systám), je Školem táto prace. Informace o
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tomto vyvoji pochazejı predevsım z historickych map a planu  s vyobrazenım Plzne, ale taká z

dobovych fotografiı, pohledu  a vedut (panoramatická pohledy na mesta) a samozrejme taká

textovych informacı o provedenych Špravach toku , vodnıch stavbach, o povodnıch apod.

K tomu Šcelu byl zvolen geograficky informacnı systám firmy ESRI: ArcGIS 8.2, obsahujıcı

aplikace ArcMap (zobrazenı i editace geografickych dat, dotazy a analyzy nad nimi),

ArcCatalog (sprava geografickych dat), ArcToolbox (nastroje pro operace s daty, konverze),

ArcScene (zobrazenı 3D dat, analyzy povrchu). Drobná Špravy zdrojovych rastru  byly

provadeny v grafickám editoru Adobe Photoshop 5.0, slozitejsı transformace pak ve

specializovanám geodetickám systámu KOKES, verze 6. Pri zpracovanı vektorovych dat byl

pouzit program Microstation V7. K vytvorenı jednoduchych animacı vyvoje vodnı sıte v Plzni

poslouzily programy CamStudio V2.00 a VirtualDub 1.4d.

Obr. 1 Scháma vodnı sıte v Plzni.
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1.1 Charakteristika za jmoveho uzemı

Uzemı, na kterám mapuji pru beh vodnıch toku , je dano hranicemi mapovych listu

ZABAGED (Zakladnı baze geografickych dat), která jsem mel k dispozici. Jedna se o techto

6 mapovych listu , v kladu Zakladnı mapy C R 1:10 000: 12-33-21, 12-33-22, 12-33-16, 12-33-

17, 12-33-11, 12-33-12 [32].

Ty vymezujı Šzemı o rozloze 109 793 382 m2 a obvodu 42 063 m [32]. To zahrnuje

podstatnou cast Šzemı mesta Plzne v jeho dnesnıch administrativnıch hranicıch (viz. obr. 2).

Na jihu Šzemı saha az po Litice a C ernice, na zapade Radcice, na severu Krkavec a na

vychode C erveny Hradek. Na tomto Šzemı jsem sledoval vyvoj techto vodnıch toku :

Berounky, Mze, Radbuzy, Uhlavy, Uslavy, Vejprnickáho potoka, Boleveckáho potoka,

Bozkovskáho potoka a “Lochotınskáho potoka° (viz. 2.1.2.5 Rıcnı sı–). Ostatnı vodotece se

nachazejı ve vetsı vzdalenosti od centra, jiz vne Šzemı, zobrazovanáho na historickych

planech Plzne.

Obr. 2 Zobrazenı zajmováho Šzemı (vybarveno zlute).

Ze ZABAGED je mozná urcit nadmorská vysky pru behu vodnıch toku , resp. jejich

nejblizsıho okolı, v libovolnám mıste toku. Od skutecnych Šdaju  se samozrejme o neco lisı

dıky zahloubenı koryta i dıky nepresnosti v datech. Rovnez je mozná urcit dálky jednotlivych
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Šseku  toku . Nasledne se sestavı schematicky podálny profil rek v danám Šzemı ukazujıcı

dálky toku  i zvlastnosti jejich spadovych pomeru  [12]. Je zobrazen na obr. 3. Jsou z nej patrná

levá (prerusovanou carou) a pravá prıtoky (plnou carou), mısta jejich zaŠstenı (stanicenı Ý

mereno od mısta odtoku hlavnıho toku ze zajmováho Šzemı proti proudu na strednici toku).

Obr. 3 Schematicky podálny profil rıcnı sıte v zajmovám Šzemı.

Nadmorska vyska Mze pri vtoku na vymezená Šzemı je 312 m, Radbuzy i Uhlavy

316,5 m, Uslavy 329 m, Vejprnickáho potoka 318 m, Boleveckáho potoka 389 m (pramen),

Bozkovskáho potoka 364 m (pramen), Lochotınskáho potoka 307 m (pramen). Soutok Mze

s Vejprnickym potokem je v nadmorská vysce 309 m, s Lochotınskym potokem ve 306 m,

s Radbuzou ve 303 m. Soutok  Berounky s Boleveckym potokem je v nadmorská vysce

302 m, s Uslavou ve 300 m. Soutok Radbuzy s Uhlavou je v nadmorská vysce 307 m a soutok

Uslavy s Bozkovskym potokem je v nadmorská vysce 311 m. Nadmorska vyska v mıste

odtoku Berounky ze zajmováho Šzemı je 292 m. Celkova dálka techto vodnıch toku  v danám

Šzemı je 65,85 km. Tyto Šdaje pochazejı z [32] a z vyse uvedenych du vodu  se mohou

nepatrne lisit od skutecnosti.
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Hustota rıcnı sıte  v zajmovám Šzemı, ktera vyjadruje celkovou dálku toku  pripadajıcı

na plochu 1 km2 [8], je 0,6 km/km2 (pocıtame-li jen vyse uvedená toky). Ukazuje velikost

povrchováho odtoku. Tento Šdaj odpovıda strednı hustote rıcnı sıte, ve skutecnosti by vsak

byl jeste o neco vyssı, kdyby byly zapocteny vsechny vodnı toky v danám Šzemı.
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2 Klasifikace cinitelu  ovlivnujıcıch vodnı sıá

2.1 Hydrograficke charakteristiky povodı a rıc nı sıtů

2.1.1 Obecna charakteristika

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [12] a [22].

Z hlediska zakonitostı vyvoje a pru behu odtoku, je du lezitá poznat fyzickogeografická

vlastnosti povodı, která majı rozhodujıcı vliv na intenzitu a rozdelenı srazek a odtoku, hladinu

podzemnı vody, rezim splavenin atd.

Zemepisnou polohou jsou dany klimatická pomery. Krome zemepisnych souradnic je

du lezita i poloha vzhledem k horskym masivum apod. Orografická pomery, tj. vysková a

sklonitostnı pomery, majı vliv na klimatologická a meteorologická charakteristiky Ý teplotu

vzduchu, srazková Šhrny, vlhkost vzduchu, vypar, slunecnı zarenı. Urcujı se mısta s nejvyssı

nadmorskou vyskou, nadmorska vyska Šstı toku, expozice svahu .

Na vyvoj konfigurace teránu, intenzitu zvetravanı, majı vliv pomery geologická.

Proudıcı voda zpu sobuje rozrusovanı a odnasenı hornıch vrstev pu dy, tzv. plosnou a ryhovou

erozi. Pu dnı pomery ovlivnujı rychlost vsaku a tedy rozdelenı vodnosti v toku. Vyrazny vliv

zde ma i rostlinna pokryvka povodı, predevsım les.

Nesporny vliv na rezim toku pak ma cinnost cloveka. V huste osıdlenych oblastech,

jakou Plzen je uz po staletı, je rozhodujıcı. Nejen prımymi Špravami toku  a stavbami vodnıch

nadrzı, ale i obhospodarovanım pozemku , kacenım lesu , vystavbou hustá silnicnı sıte,

zaborem pu dy za Šcelem vystavby, tezbou surovin, odvodnovanım ci naopak zavlazovanım v

zemedelstvı apod. Smyslem Špravy toku  je odstranenı nebo zmırnenı negativnıch prvku

hydrologickáho rezimu toku, nejcasteji bezpecná odvedenı povodnovych pru toku . Chranı se

tak obce i zemedelská zajmy. Odvedenı vysokych vod se casto resı vystavbou podálnych

hrazı. Tım se ovsem vyloucı cast inundacı a zrychlı odtok povodnová vlny. Pri pouzitı

kamennáho opevnenı brehu  dochazı ke zmensovanı zasob podzemnı vody.
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2.1.2 Charakteristika povodı a rıcnı sıte v Plzni

2.1.2.1 Poloha

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [21].

Mesto Plzen se nachazı priblizne na 49’44ó severnı zemepisná sırky a na 13’23ó

vychodnı zemepisná dálky, uprostred evropská pevniny. Ma daleko k mori bez moznosti

spojenı s nım vnitrozemskou plavbou. Poloha v Plzenská kotline byla vsak jiz odedavna

vyhodna z hlediska dopravnıho spojenı s dalsımi mesty. Centrum lezı v nadmorská vysce 310

m, okolnı reliáf se k nemu sklanı a kolısa ve vyskovám rozmezı 100 metru . Na okraji Plzne

vystupujı vyrazná vrchy, napr. Chlum (416 m), Sylvansky vrch (414 m), Svabiny (409 m),

Hu rka (378 m) a Homolka (373 m), v blızkám okolı pak z tech nejvyssıch napr. Radyne

(567 m) a Krkavec (504 m).

2.1.2.2 Geologie a geomorfologie

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [21] a [24].

Plzen se nachazı v  Touskovská kotline (oznacenı VB-2C-a), ktera je

v geomorfologickám clenenı C eská republiky [7] okrskem podcelku Plzenska kotlina

(VB-2C). Na severu jejı Šzemı zasahuje do Hornobrızká pahorkatiny (VB-2B-b), ktera je

okrskem podcelku Kaznejovska pahorkatina (VB-2B) a rovnez do Kozlanská plosiny

(VB-2D-b), ktera je okrskem podcelku Kralovicka pahorkatina (VB-2D). Na jihu pak do

Stenovická vrchoviny (VB-3D-b), ktera je okrskem podcelku Radynska vrchovina (VB-3D) a

na vychode do Klabavská pahorkatiny (VB-3E-a), ktera je okrskem podcelku Rokycanska

pahorkatina (VB-3E). Plzenska kotlina, Kaznejovska pahorkatina i Kralovicka pahorkatina

jsou soucastı celku Plaska pahorkatina (VB-2), zatımco Radynska vrchovina a Rokycanska

pahorkatina spadajı do celku Svihovska vrchovina (VB-3). Oba celky nalezı do oblasti

Plzenska pahorkatina (VB) v Poberounská subprovincii (V) v provincii C eska vysocina

v subsystámu Hercynska pohorı v systámu Hercynskám.

Na geologická stavbe kotliny a okolı se podılejı horniny svrchnıho proterozoika

(proterozoikum, nebo-li starohory, ára vyvoje zivota na Zemi, pred 2,6 miliardami az 570

miliony let), predevsım slabe premenená, pu vodne morská sedimenty (usazeniny), napr.

droby, pıskovce a jılovce, s vlozkami spilitu , buliznıku  a pyritickych bridlic. Spility vznikly

premenou cedicovitych hornin lavovych prıkrovu , která se rozlily na dne starohornıho more.
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Buliznıky jsou kremitá sedimenty, jejichz vznik byl patrne vazan na vulkanickou cinnost i

cinnost kremitych mikroorganismu . Vystupujı jako samostatna telesa, napr. Ostra hu rka.

Pyritická bridlice se drıve v okolı Plzne tezily k vyrobe kyseliny sırová.

Komplexy bridlic, která jsou máne odolná, utvarejı reliáf s mırnymi svahy. Odolnejsı

gigantická vlozky spilitu  tvorı zaoblená vrcholy, napr. Homolku, Chlum. V pleistocánu

(pleistocán, nebo-li starsı ctvrtohory, perioda vyvoje zivota na Zemi, pred 2 miliony az 10 000

let) vytvorily reky v odolnejsıch drobach (usazená horniny Š lomkovitá, soucastı jsou Š lomky

kremene, zivce, slıd a ru znych hornin) a ve spilitech zahloubena Šdolı a zakleslá meandry,

napr. Uhlava u Hradiste, Uslava u Bozkova a Lobez, Berounka u Bukovce.

Zapadnı cast Plzne lezı na podloznıch karbonskych (karbon Ý perioda vyvoje zivota na

Zemi, pred 345 miliony az 280 miliony let, ára prvohory) sedimentech, zcasti prekrytych

tretihornımi a ctvrtohornımi usazeninami rek. Karbonská ulozeniny v geologickám smyslu

utvarejı Plzenskou panev. Sedimenty, která pochazejı ze sterku  a pısku  prinasenych rekami do

pu vodnıho jezera, majı mocnost kolem 1000 m. Ukladaly se zde slepence, pıskovce, arkozy,

prachovce, jılovce i rostlinny material (pozdejsı uhelná sloje). Slepence se tvorı stmelenım

valounu  sterku, pıskovce vznikajı zpevnenım kremennáho pısku. Arkozy jsou pıskovce

s podstatnym podılem zivcovych zrn. Kaolinizacı zivcu  arkoz vznikla loziska kaolınu napr.

u Hornı Brızy a Kaznejova. Prachovce jsou zpevnená horniny pu vodne Š lomkovitych

sedimentu  s prevahou castic velikosti 0,01 az 0,1 mm. Jılovce vznikly zpevnenım tech

nejjemnejsıch sedimentu .

Postsedimentarnımi pohyby je Plzenska panev rozclenena na soustavu hrastı a

prıkopu . V pokleslych krach jsou sedimenty o nejvyssıch mocnostech, napr. v lınskám

prıkopu. Nejvyssı hrastı je Krkavec.

V miocánu (miocán Ý perioda vyvoje zivota na Zemi, pred 26 miliony az 5 miliony

let, ára tretihory) smerovaly toky rıcnı sıte priblizne do oblasti Plzenská kotliny. Pritákaly

z dnesnı Tepelská vrchoviny, C eskáho lesa a ze Sumavy. Spolecny tok, plynoucı

k severovychodu, se na Rakovnicku stacel na severozapad a Šstil do tretihornıho jezera

severoceská panve. Je mozna i existence lokalnıch jezer pri tocıch. Povrch miocánnıch

sedimentu  je v Plzni v nadmorská vysce okolo 355 m, jejich mocnost se pohybuje mezi

20 az 60 m.

Touskovska kotlina, ve která se Plzen nachazı, je tvorena predevsım snadno

propustnymi rıcnımi terasami plzenskych rek a jejich nivami v soutoková oblasti. Terasová
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stupne ctyr plzenskych rek jsou castecne zachovany podál rek. Nalázajı se zde tri skupiny

teras: svrchnı, strednı a spodnı. Nejvyssı terasa je nejrozsahlejsı. Nachazı se na Borech

v nadmorská vysce 345Ý350 m, na Slovanech, pri Špatı Chlumu. Je datovana do obdobı

svrchnıho pliocánu (pliocán Ý perioda vyvoje zivota na Zemi, pred 5 miliony az 2 miliony let,

ára tretihory) az spodnıho pleistocánu. Strednı terasy jsou ve strednıch castech mesta

(Masarykovo namestı, jiznı okolı hlavnıho nadrazı), kolem 325 m n. m. Patrı do strednıho

pleistocánu. Spodnı terasy prıslusı svrchnımu pleistocánu a tvorı zakladnı jadro mesta a taká

plzenská pivovary.

2.1.2.3 P˚ dy a vegetace

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [6].

Zakladnım pu dnım typem jsou hnedá pu dy nasycená, stredne Š rodná. Vyskytujı se

v ru znych subtypech v zavislosti na mıstnıch podmınkach. Na podmacenych mıstech jsou

oglejená pu dy. Dna rıcnıch Šdolı jsou pokryta nivnımi pu dami.

Uzemı mesta je prevazne odlesnená, az na vybezky sousednıch lesu , predevsım

v severnı casti a na vychode a jihovychode. Pu vodnı vegetace se vlivem cloveka znacne

zmenila. Snizuje se druhova rozmanitost, velka cast ploch je zastavena a urbanizovana. Vıce

nez tretina Šzemı slouzı k zemedelskámu vyuzitı.

2.1.2.4 Klima

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [21] a [6].

Plzen se nachazı v mırne teplá klimatická oblasti s dlouhym a suchym látem, kratkymi

a mırne teplymi prechodnymi obdobımi jara a podzimu a suchou zimou s kratkym trvanım

snehová pokryvky. Prumerna rocnı teplota je 7,3Ý8,0 ’C, prumerná rocnı srazky se pohybujı

mezi 518Ý530,6 mm.

Prevazuje zde jihozapadnı proudenı vzduchu. C innost cloveka v nevelká vzdalenosti

tımto smerem tak narusuje klima Plzne snizovanım vlhkosti vzduchu. Du vodem jsou hlubinná

kamenouhelná doly Nyranská panve, stahujıcı mnozstvı podpovrchovych vod, cımz se

zvysuje rychlost vsaku povrchovych vod ze dna rek, potoku  a rybnıku  a vod srazkovych. Tım

tato oblast prispıva k vysusovanı vzduchovych hmot, která prichazejı nad Plzen od

jihozapadu. K tomuto vysusovanı prispıvajı i nadzemnı haldy hlusiny z vytezenych dolu  a

rozsahlá deponie (skladky) popılku  Skodovych zavodu  na Starám Sulkove, která navıc

prispıvajı k zvysenı prasnosti v Plzni.
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Klima Plzne je ovlivneno depresnım reliáfem a zahloubenymi Šdolımi plzenskych rek.

Kotlina je nachylna k tvorbe inverzı a spolu s Šdolımi toku  zpu sobuje specificky charakter

uzavrená cirkulace vzduchu v dobe inverzı nad mestem. Ke vzniku inverze dochazı v obdobı

bezvetrı v kotlinach. Vzdusná hmoty se ohrıvajı v teplejsım stredu mesta, stoupajı asi 300 m

nad nej, lamou se a klesajı k okrajum mesta. Ochlazujı se a vracejı se zpet do stredu. S sebou

strhavajı prach a popılek. Vznika uzavrena cirkulace a nad mestem se vytvarı prasny (mlzny)

zavoj. Vzdusná proudy se navıc zvlhcujı vypary z hladin vodnıch toku  ve meste a prispıvajı

k tvorbe inverznıch mlh.

2.1.2.5 R ıc nı sıý

Jak jiz bylo receno, Plzen lezı na vejırovitám soutoku Mze, Radbuzy, Uhlavy a

Uslavy, která odvodnujı podstatnou cast jihozapadnıch C ech. Takovy typ soutoku je

charakterizovan setkanım nekolika rek s podobnou dálkou i vodnostı v jednom uzlu, obvykle

v rozlehlejsıch tektonickych depresıch, v mezihorskych kotlinach nebo v centru panvı, jako je

tomu v Plzenská panvi [8]. Toto usporadanı se projevuje obzvlaste vyrazne pri vyvoji

povodnová vlny pod soutokem jednotlivych vetvı. Povodne na jednotlivych vetvıch mohou

vrcholit ve stejná dobe a v mıste soutoku se scıtat. Pod soutokem pak vznika velika povoden.

Vsechny ctyri reky ve svych dolnıch Šsecıch silne meandrujı a vytvarejı nekde i

hluboka, stredne siroka a asymetricky vyvinuta Šdolı [21]. Patrı ke stredoevropskámu typu,

v pru behu jarnıho tanı dochazı k zvetsovanı pru toku , pricemz extrámy se mohou vyskytnout

v kterámkoliv rocnım obdobı. Prıtoky na Šzemı mesta jsou malo vodnatá. Nejvyznamnejsı je

Vejprnicky potok, Šstıcı pred Kalikovskym mlynem do Mze. Dalsımi potoky jsou Lucnı (Šstı

do vodnı nadrze C eská Šdolı na Radbuze), Bozkovsky (prıtok Uslavy v Bozkove), Hradecky

(Šstı do Berounky nedaleko kostela sv. Jirı na Doubravce), Radcicky (prıtok Mze

v Radcicıch) a Bolevecky (prıtok Berounky).

Vodnı toky oznacujeme podle radu  [8]. U nas je zaveden systám, kdy hlavnı tok, ktery

Šstı prımo do more, je I. radu, jeho prıtoky jsou II. radu, prıtoky toku  II. radu jsou toky III.

radu atd. Tak Labe, která Šstı do Severnıho more, je tok I. radu, Vltava II. radu, Berounka a

Mze III. radu. Radbuza, Vejprnicky a Radcicky potok (Šstı do Mze), Uslava, Bolevecky a

Hradecky potok (Šstı do Berounky) jsou IV. radu a Uhlava i Lucnı potok (prıtoky Radbuzy),

jsou V. radu.

Vodnı toky jsou v C eská republice táz oznacovany cıslem hydrologickáho poradı [30].

Mze tak nese oznacenı 1-10-01-001, Radbuza 1-10-02-001, Uhlava 1-10-03-001, Berounka
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1-10-04-002, Uslava 1-10-05-001. Vejprnicky potok je oznacen 1-10-01-187, Lucnı potok

1-10-02-103.

Hlavnım tokem v táto oblasti je tedy Berounka, ktera vznika soutokem Mze a

Radbuzy v nadmorská vysce 298 m [16]. Jejı dálka od vzniku az po Šstı do Vltavy je

139,1 km, prekonava vyskovy rozdıl 108 m a velikostı povodı Ý 8861,4 km2 Ý se radı

v C echach po Labi a Vltave na tretı mısto. U Šstı ma prumerny pru tok 36 m3/s. 1,8 km pod

svym vznikem se do nı vláva Bolevecky potok, ktery odvodnuje severne od mesta lezıcı

soustavu rybnıku , z nichz nejznamejsı je Bolevecky s plochou 40 ha. Bolevecky potok ma

dálku 6,9 km a plochu povodı 16,5 km2. Pramenı pod Malym Krkavcem v nadmorská vysce

400 m a Šstı do Berounky v nadmorská vysce 301 m.

Jednou z hlavnıch zdrojnic Berounky je Mze. Pramenı v Hornofalckám lese

v Bavorsku jako Bl ẗterbach ve vysi kolem 700 m n. m., jejı dálka je 106,5 km, velikost

povodı 1828,6 km2 a prumerny pru tok 8,55 m3 za vterinu [16]. Do Plzne pritáka od zapadu a

nad mestem tvorı sirokou Šdolnı nivu s mnozstvım meandru . Od Kalikovskáho mlyna v Plzni

je regulovana a postupne uzavırana kamennym nabrezım. Jejı pru tokovy rezim ovlivnuje

prehradnı nadrz Hracholusky (vybudovana roku 1964), lezıcı 22 km nad soutokem

s Radbuzou. 2,5 km pred Šstım se do Mze vláva Vejprnicky potok, jehoz dálka je 21,6 km a

plocha povodı 85,3 km2. Je vyrazne poznamenan lidskymi zasahy. 1,3 km pred Šstım se do

Mze vláva zleva kratky potok, ktery je zakreslen támer na vsech historickych planech a

mapach s vyobrazenım Plzne. Pro potreby táto prace jsem jej oznacil “Lochotınsky potok°,

protoze jeho jmáno se mi nepodarilo vypatrat. Merı priblizne 2 km. Ustı do Mze, proto je IV.

radu.

Radbuza pramenı v C eskám lese na zapadnım svahu Pivonskych hor v nadmorská

vysce 700 m [16]. S dálkou 111,5 km je nejdelsı ze ctyr plzenskych rek. Bez Uhlavy, ktera se

do nı vláva 4,8 km nad Šstım, odvodnuje povodı o rozloze 1259 km2 a ma pru tok 5,4 m3/s.

S Uhlavou je to 2179 km2 a 11,1 m3/s. Do Plzne Radbuza pritáka od jihozapadu v prevazne

melkám a sirokám Šdolı. 7 km nad Šstım byla v roce 1973 vybudovana hraz vodnı nadrze

C eská Šdolı. V centru mesta je reka regulovana vysokym kamennym nabrezım.

Uhlava pramenı na Sumave pod Pancırem ve vysce 1110 m n. m [16]. K soutoku

s Radbuzou prekonava dálku 108,5 km a vysku 807 m, v Šstı ma prumerny pru tok 5,69 m3/s.

Jejı povodı o rozloze 919,4 km2 ma zcela atypicky, dost protahly tvar, coz znacne ovlivnuje i

jejı pru tokovy rezim. Jejı Šdolı se pred Plznı strıdave rozsiruje (Svihov) a zuzuje (u Stenovic),
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tesne pred Plznı jeste obloukem obtáka Hradiste, a pak se vláva do Radbuzy v nadmorská

vysce 303 m.

Uslava pramenı pod Drkolnou v Planická vrchovine ve vysce 695 m n. m [16]. Jejı

94 km dlouhy tok sleduje v podstate severnı smer, v Plzni-Doubravce se vláva ve vysce

296 m n. m. pod kostelıkem sv. Jirı do Berounky (rıcnı kilometr 136). Privadı sem prumerne

3,55 m3 vody za vterinu z povodı o rozloze 796,5 km2. Jejı spad je pomerne znacny a

rovnomerne rozlozeny. Uslava je prudka rıcka s kamenitym dnem, ostrymi zakruty a cetnymi

perejemi. Pro hornı cast toku byva pouzıvan pu vodnı nazev Bradlava. Pri jarnım tanı nebo po

vydatnych destıch se jejı pru tok prudce zvysuje. I proto je jejı tok v Plzni Lobzıch regulovan.

4 km pred Šstım se do nı vláva Bozkovsky potok (s umelym technickym korytem v lesnım

Šseku a se slozistem popılku v pu vodnım Šdolı).

Stanicenı zaŠstenı prıtoku  i dálky toku  lze odecıst ze schámatu rıcnıho systámu [22].

Scháma rıcnıho systámu Berounky s vyznacenım vyznamnejsıch toku  je na obr. 4.

Obr. 4 Scháma rıcnıho systámu Berounky

Pozn.: Kilometraz rek lze najıt v [14]. Nekterá cıselná Šdaje o vodnıch tocıch

pochazejı ze [30] a [26].
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2.1.3 Geomorfologickú vlastnosti ý dolı a koryt rek

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [12] a [22].

Tok se na formovanı Šdolı podılı jednak vertikalnı erozı (prohlubuje dno v Šsecıch o

velkám sklonu) a bocnı erozı (rozsiruje Šdolı, predevsım v Šseku o mensım sklonu). Pridanım

svahová eroze je modelovan prıcny rez Šdolı. Vysledek eroze je tedy zavisly na spadu toku

(resp. vyskovám rozdılu). V nizsıch polohach se transportovany material uklada. Tım dochazı

ke zmensovanı sklonu koryta, jeho zanasenı, vetvenı a castámu premisřovanı a taká ke

snizovanı rychlosti toku.

Tvar koryta toku zavisı na sklonitostnıch pomerech i hydrologickám rezimu. Menı se

prıcny i podálny profil. Vedenı trasy je v horskych oblastech dano spıse pru behem máne

odolnych hornin. V nızinach s jemnymi, lehce rusitelnymi naplavami, si toky vytvarejı

vetsinou vlnovite se vinoucı trasu, ve která se vcelku pravidelne strıda oblouk s obloukem

opacnáho smyslu. U konkavnıch brehu  jsou nejvetsı hloubky, u konvexnıch vznika nanasenı,

hloubky jsou malá a v prıcnám rezu se dno vyklidnuje. Trasa jako celek se posouva smerem

po proudu, prodluzuje se dálka toku a tedy zmensuje sklon. Postupnym zvetsovanım zakrivenı

oblouku  mohou vzniknout meandry. Pri velkám pru toku mu ze dojıt k protrzenı sıje meandru.

Usek toku se tım podstatne zkratı, zvysı se na nem sklon. Z meandru vzniknou mrtva ci slepa

ramena. Proces vymılanı a vytvarenı oblouku  pokracuje dal.

Pri povodnovych pru tocıch se voda rozláva do inundacnıho Šzemı. Zde se pak

ukladajı splaveniny, která mohou podál koryta vytvorit rıcnı agradacnı val. To je vyssı pruh

nivy, vyskytuje se v sirsım inundacnım Šzemı, obvykle na Šsecıch s malym sklonem Šdolnıho

dna, zanesenáho rıcnımi sedimenty. Mu ze postupne zmenit smer prıtoku  na paralelnı

s hlavnım tokem. Na nivach se taká casto vyskytujı stara, cili mrtva rıcnı ramena, jako du kaz

vetvenı koryta a jeho premisřovanı z pasma agradacnıch valu  do okrajováho nejnizsıho pasma

nivy nebo vyvoje zakrutu .

Prıtoky ukladajı u Šstı splaveniny v naplavovych kuzelech. Tım mu ze dojıt k bocnımu

posunu koryta prıtoku. K tomu mu ze dojıt i pu sobenım Coriolisovy sıly, dıky nız se vodnı

proud na severnı polokouli odchyluje doprava (na jiznı doleva). Pravá brehy jsou tak vıce

odmyvany.
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2.1.3.1 Hydraulika otevrenych vodnıch koryt

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [2].

Koryta vodnıch toku , ktera se v pru behu veku  vytvorila, odvadı vodu ze zemskáho

povrchu a podılı se tak na kolobehu vody na Zemi. Vodnı toky, podobne jako jiná Š tvary na

zemskám povrchu, podláhajı zmenam. Krome vlivu geologickych a geomorfologickych zmen

povrchu (zalezitost delsıho casováho obdobı) a vlivu cloveka (viz. samostatna sekce), pu sobı

na koryta i voda, ktera se jimi pohybuje. Pru toky nejsou rovnomerná, pri jistych hodnotach

koryto podlehne pu sobenı dynamickych Šcinku  vody a dojde k jeho destabilizaci. Pohyb vody

pak je vetsinou pohybem neustalenym, menı se velikost pru toku i rychlost proudenı

v zavislosti na case i na profilu toku. Dochazı ke zmene pru tocnáho profilu, drsnosti i sklonu

dna.

V koryte vodnıho toku existuje krome podálnáho i prıcná proudenı. Jejich vysledkem

je sroubovitá proudenı. Pri nem vodnı castice u hladiny smerujı ke konkavnımu (vnejsımu)

brehu, tam klesajı a podál dna smerujı ke brehu konvexnımu (vnitrnımu). Tento pohyb ma

rozhodujıcı vliv na rezim splavenin a na vyvoj toku. U konkavnıho brehu dochazı

k rozrusovanı dna. Material je pak prenasen ke brehu konvexnımu. Tım se vytvarı

nesymetricky prıcny profil s promennym prıcnym sklonem. Nedeje se tak pouze v obloucıch

toku, ale i v prımych Šsecıch.

V prirozenych tocıch se pri ustalenám proudenı vyskytuje obvykle jednoduchá prıcná

proudenı. V sirsıch rıcnıch korytech mu ze dojıt pri casová zmene pru toku (pru chodu

povodnová vlny), tedy pri neustalenám pohybu vody, k vytvorenı slozenáho prıcnáho

proudenı. Nejvetsı rychlosti dosahuje voda v mıstech nejvetsı hloubky, a tak pri stoupajıcı

hladine vody prave nejrychleji stoupa voda v proudnici. U brehu  stoupa pomaleji, coz

zpu sobı, ze hladina vody v prıcnám profilu nenı vodorovna, ale mırne vypukla. Dıky tomu

jsou castice tlaceny ke brehum toku, cımz vznikajı dva proudy se sroubovitym proudenım.

Opacny jev mu ze vzniknout pri nahlám klesanı hladiny. Hladina je pak vyduta,

vznikajı opet dva proudy se sroubovitym pohybem, ale opacnáho smeru, tedy od brehu

k proudnici, ke dnu a podál dna ke brehum.

V rovinatám Šzemı, zejmána prochazı-li tok vlastnımi naplavami, je velmi

pravdepodobná, ze dojde ke smerovámu vyvinu koryta. Trasa prirozenáho toku nenı prıma.
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Vlivem nerovnomernosti pru toku , je vyvoj koryta smerem k jeho stabilite casove

omezen. Pri velkám pru toku mu ze dojıt k radikalnım zmenam a proces utvarenı koryta pak

zacına znovu.

2.2 U pravy vodnıch tok˚

2.2.1 U vod do problematiky

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [23] a [28].

Upravy vodnıch toku  tvorı vyznamnou cast soucasnych vodohospodarskych projektu

ochrany pred povodnemi. Cılem je predevsım snızit skodlivá Šcinky povodnı, prıpadne

vyuzitı toku  pro zasobovanı vodou, vyrobu elektrická energie ci k doprave. Ekonomickym

efektem je zabranenı hospodarskym ztratam zpu sobenych zaplavovanım Šzemı, podemılanım

brehu  a dna a podmacenım prilehláho Šzemı.

Jedna se o smerová Špravy trasy a vysková Špravy sklonu koryt toku , prohlubovanı

koryta, vyrovnanı a opevnovanı brehu , pru kopy, prıcná stavby a jezy. Tım samozrejme

dochazı ke zmenam v odtoku vody v ramci velkych regionu .

Upravy toku  v dnesnım pojetı je mozná casove rozclenit do trı obdobı. V prvnım

obdobı, tj. do konce padesatych let dvacatáho stoletı, se odstranovaly prevazne jen mıstnı

skodlivá Šcinky toku. Upravy probıhaly pouze technickymi prostredky, v potaz se bralo jen

mıstnı hledisko, bez celkováho vodohospodarskáho vyresenı toku a jeho povodı,

s opomenutım biologickych opatrenı i du sledku  pro krajinu. Doslo k vyraznámu zkracenı a

naprımenı toku . Druhá obdobı se pocıta asi od let 1956Ý60, kdy prevazily komplexnı Špravy

odtokovych pomeru  celych rozsahlych oblastı. Scelovanı pozemku , necitlivá odvodnovanı luk

a pastvin a dalsı naprimovanı toku  zvetsilo mnozstvı odtákaná vody i jejı rychlost. Soucasne

bylo vybudovano mnozstvı velkych prehradnıch nadrzı, zamerenych predevsım na

energetická a vodohospodarská vyuzitı. Novou vystavbou v blızkosti vodnıch toku  taká ubyla

inundacnı Šzemı podál nich. Ve tretım obdobı, po roce 1990, se zacalo s tzv. revitalizacemi

rıcnıch systámu , ve snaze odstranit nebo zmırnit negativnı du sledky Šprav vodnıch toku  na

ekosystámy.

Mezi nejstarsı typy vodnıch staveb patrı jezy. Dovolovaly regulovat vysku hladiny

vody, uplatnily se tedy pri pohonu vodnıch kol mlynu , hamru  a pil nebo pro napoustenı

obrannych prıkopu  kolem mest. Za zmınku stojı stará prazská jezy, která byly v hojnám poctu
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postaveny na Vltave sikmo od leváho brehu k pravámu, patrne pro nahanenı vody na mlyny.

Jez byl delsı, proto pru chod ledu  pres nej byl plynulejsı a snızilo se i vymılanı dna pod jezem.

Mezi plosna vodohospodarska dıla patrı rybnıky a prehrady. Vystavba rybnıku  ma

v C echach dlouhou tradici. Slouzily k chovu ryb, k ovlivnenı vodnıho rezimu na pozemcıch,

k zıskavanı vody pro potreby dolu , hutı apod. R ada z nich se vyuzıva dodnes, predevsım

k chovu ryb.

Se stavbou modernıch prehrad se u nas zacalo ve tricatych letech 20. stoletı. Vyzadala

si je potreba vody pro prumysl, zemedelstvı, zasobenı obyvatel pitnou vodou, ochrany pred

povodnemi. Nemáne du lezitá je i vyuzitı k vyrobe elektrická energie, doprave, rekreaci.

Vetsina nadrzı je dnes vıceŠcelovych.

Du sledkem Šprav toku  jsou nekterá negativnı jevy. Naprıklad vystavbou hrazı

k odvedenı skodlivych velkych pru toku  se vyloucı cast inundacnıch Šzemı a odtok povodnová

vlny pak probıha rychleji. Zvysı se cetnost a velikost kulminacnıch pru toku . Vlivem velkych

rychlostı proudu mezi hrazemi, mu ze dojıt k zahloubenı dna koryta jeho vymılanım a

poklesem. Dıky temto jevum taká dochazı k poklesu hladiny podzemnı vody.

2.2.2 Navrh ý pravy koryta toku

Pri navrhu Špravy koryta toku se resı predevsım nová vinutı toku Ý jeho trasa. Prvnı

alternativou je ponechanı pu vodnıho koryta a vytvorenı dodatecnáho kanalu pro zvetsenı

pru tocnosti. Druha spocıva v maximalnım vyuzitı pu vodnıho koryta s pouze mıstnımi

Špravami. Je nejvyhodnejsı z hlediska tvorby krajiny i stavebnıch nakladu . Tretı moznostı je

Šprava koryta vytvorenım trasy ciste z geometrickych prvku . Po technická strance je

nejjasnejsı a nejprehlednejsı, ale predstavuje velky zasah do krajiny. Taká je velmi nakladna.

Je treba vytvorit nová koryto, stará zasypat. Pristupovat by se k nı melo az po du kladnám

zvazenı vsech kladu , zaporu  i ostatnıch moznostı.

Pri Šprave by se melo co nejvıce omezit zkracovanı toku. Trasa ma byt plynula

s pravidelnym strıdanı oblouku  opacnáho smeru. Polomery a tvary oblouku  jsou voleny tak,

aby trasa odpovıdala proudnici. Dale se pri navrhu koryta toku vypracuje navrh nivelety dna,

tedy novy podálny profil.

Rovnez se navrhnou prıcná profily koryta a jeho kapacita, resı se opevnenı, zaŠstenı

prıtoku , objekty na toku, plynulá navazanı na stary tok. Tvar a opevnenı prıcnáho rezu se

upravuje v celá dálce nebo jen v jednotlivych Š secıch. Prıcny profil mıva obvykle tvar

lichobeznıka. V prıpade huste zastavenych oblastı, kde nenı dostatek prostoru, vyuzıva se
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casto profil obdálnıkovy. Svislá brehy tvorı kamenna nebo betonova zeŽ. Nevyhodou je

siroká dno, minimalnı pru toky se proto musı resit soustredenım do zŠzenáho profilu ve dne.

2.2.3 Opevnenı koryta

Druh opevnenı se volı v zavislosti na sıle vody, druhu zeminy v koryte, okolnım

prostredı atd. Nejvhodnejsı z hlediska tvorby a ochrany krajiny je vegetacnı opevnenı nebo

jeho kombinace s nevegetacnım. Nejrozsırenejsı je zatravnovanı. Dale se pouzıva vrbovy

porost, napr. v kombinaci s kamennym nahozem, prıpadne drevená opevnenı. Nevegetacnı

opevnenı se pouzije v prıpade, ze nelze pouzıt vegetacnı. Je to napr. pohoz z lomováho

kamene, drcenáho kameniva ci rıcnıch oblazku . Dale se pouzıva odolnejsı zahoz z lomováho

kamene k ochrane paty svahu, z kteráho se vytvorı teleso castecne vystupujıcı ze brehu ci dna

koryta. Nejtrvanlivejsı je ovsem kamenna dlazba, kde se vyuzıva kvalitnıho kamene o

tlousřce 20Ý40 cm. Klade se do sterkopıskováho loze, popr. do betonu. U dlazby nasucho

jsou spary vyplneny hrubym pıskem. Dlazba se zalitım spar cementovou maltou se pouzıva

pri vetsıch rychlostech vody, hlavne ve mestech. Lze pouzıt i betonová opevnenı, ale ma vıce

nevyhod nez vyhod, napr. mensı trvanlivost, malou drsnost, horsı vzhled.

V zastavenám Šzemı se uplatnı nabreznı zdi. Prıcny profil ma tvar lichobeznıku se

sklony lıce zdı 5:1 az 12:1.  Zdi jsou zalozeny pod Š roven dna a do nezamrzová hloubky.

Obkladajı se kamenem. Voda za zdı se po nekolika metrech odvadı drenaznımi otvory.

Dno se zpravidla neopevnuje. Vyjımkou jsou mestská trate, napr. z du vodu

estetickych a hygienickych. Pouzıva se vetsinou dlazba z lomováho kamene, betonová prvky,

prıpadne pohozy, stetovanı (opevnenı dna kameny).
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3 Vyvoj vodnı sıte v Plzni

3.1.1 Prirozeny vyvoj vodnıch toku  v Plzni

Na zaklade historickych map a planu  Plzne a s vyuzitım znalostı o moznostech vyvoje

koryt vodnıch toku , lze naznacit vyvoj vodnıch toku  na Šzemı mesta Plzne. Pro presnejsı

analyzu by vsak bylo zapotrebı detailnıho a odbornáho pru zkumu v danych lokalitach.

U vetsiny zmen nenı na prvnı pohled zrejmá, zda se jednalo o prirozeny vyvoj ci o

umely zasah cloveka. C asto slo i o jejich kombinaci, napr. odstranovanı nasledku  povodnı

apod., prıpadne pouze o drobná lokalnı umelá Špravy. Rozsahlejsı a dobre zdokumentovaná

umelá Špravy vodnıch toku  v Plzni jsou zmıneny v samostatná sekci.

R eky, pritákajıcı do Plzne, majı charakter nızinnych toku  s mensım sklonem Šdolı.

Prevlada zde proto ukladanı transportovanáho materialu a dochazı ke zmensovanı sklonu

koryt, jejich zanasenı, vetvenı a castámu premisřovanı [12].

Nejstarsım podkladem, na kterám je s potrebnou presnostı zobrazeno celá zajmová

Šzemı, je mapa II. vojenskáho mapovanı z roku 1845 [39]. Starsı mapu I. vojenskáho

mapovanı z obdobı 1763Ý1787 [38] jsem mohl vyuzıt jen pro porovnanı, protoze toky rek

jsou na nı vetsinou zobrazeny vıcemáne schematicky Ý pravidelnou vlnovkou. Nelze z nı

vycıst zadná prokazatelná zmeny. Pouze potvrzuje stav na mape II. vojenskáho mapovanı,

napr. dva nanosová ostrovy v oblouku Berounky u byvalá Bukovecká papırny, která pozdeji

zmizely, nebo absenci ostru vku na soutoku Radbuzy a Uhlavy, ktery se tam pozdeji vytvoril.

V bezprostrednım okolı historickáho jadra mesta jsou k dispozici i starsı plany

s pomerne presnym vyznacenım vodnı sıte. Nejstarsı je datovan do roku 1781 [40]. Stav

vodnıch toku  je na nem velmi blızky tomu, jaky byl pred prıchodem cloveka. Mze tesne pred

mestem tvorı radu zakrutu , v jednom z nich je patrny jakysi naplavovy ostrov, pozdeji

zanikly. Radbuza se rozdvojuje, hlavnı tok se odchyluje na vychod, zatımco prımejsı tesne

obtáka mesto v podobe Mlynská strouhy. Podobne se od Mze oddeluje tzv. Valcharska

strouha a podál severnı strany mesta pritáka do Mlynská strouhy a spolu s nı mırı do Mze.

Nenı zcela zrejmá, zda jsou tyto strouhy umeláho nebo prirozenáho pu vodu. Je docela dobre

mozná, ze se Radbuza v rovinatám Šzemı tımto zpu sobem vetvila jiz pred prıchodem cloveka

[9], [17]. Tomu by odpovıdalo i prizpu sobenı tvaru mesta Mlynská a ostatne i Valcharská

strouze. Nenı vsak vylouceno, ze byly vykopany az po vzniku mesta, aby privadely vodu

k mlynum a zesilovaly mestská opevnenı [15].
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Trochu zahadnou je spojovacı strouha odbocujıcı v mıstech byvaláho Panskáho

mlyna, tedy kousek za Prazskym mostem, z Mlynská strouhy a Šstıcı priblizne u dnesnı

Sokolovny do Radbuzy. Je zakreslena na vedutach mesta ze 17. stoletı (Willenbergove,

Kellerove, Merianove, Hollare) [20] i na planku vyvoje opevnenı od 14. do 17. st. [37]. Na

planu z roku 1781 [40] je pak jiz jen jako kratka struzka Šstıcı do Radbuzy. Opet se mohlo

jednat jak o lidsky vytvor, tak i o pozu statek prirozenáho koryta Radbuzy. Jak tuto strouhu,

tak i Mlynskou a Valcharskou strouhu, jsem zahrnul do pu vodnıho stavu vodnı sıte, tedy pred

zalozenım Plzne. Jak jiz jsem se ovsem zmınil, je mozná, ze vznikly az tesne po zalozenı

mesta.

Lochotınsky potok, Šstıcı do Mze tesne pred mestem, je zobrazen snad na vsech

historickych planech mesta. Pozoruhodna je sırka koryta i Šstı. Jakoby se jednalo o Šplnou

reku, pritom dnes zde lze nalázt jen malou bezejmennou vodnı struzku. Pri pohledu na

klikatıcı se Mzi, se nabızı moznost, ze je to pozu statek reky samotná, jakási slepá rameno,

postupne mizejıcı.

Mimo centrum je velice zajımavá sledovat vyvoj Berounky u byvalá Bukovecká

papırny. Nejprve zde jsou videt v sirokám oblouku reky dva vetsı naplavová ostrovy [39]. Ty

ale brzy mizı (behem 30 let), koryto na jejich mıste se zuzuje a kousek dal se vytvarı novy

ostrov [15]. R eka tece az tesne pri kraji strane, zvedajıcı se zde k Bılá Hore. Pak opet mizı

novy ostrov a na mıste pu vodnıch dvou ostrovu  se vytvarı jiny ostru vek [45]. V rovinatám

Šzemı se tento zakrut stale menı, zrejme predevsım behem povodnı. Dnes zde reka tvorı uzsı

zakrut, nez drıve, bez ostru vku , tece dale od kraje strane a koryto je znacne rozruseno po

povodni v roce 2002. Tesne pri kraji strane je znatelná mrtvá rameno reky jako pozu statek

pu vodnıho koryta. Mezi rekou a nahonem k byvalá Bukovecká papırne se ve druhá polovine

dvacatáho stoletı nachazela umela vodnı nadrz. V soucasnosti je bez vody.

Kousek dal po proudu Berounky jsou v zakrutu reky na mape II. vojenskáho

mapovanı [39] zakresleny dva mensı ostru vky, která pozdeji mizı. Jeste o neco dale je vetsı

ostrov, zachovany dodnes. Rovnez pred mlynem v Bukovci jsou krome nahonu ke mlynu

zakresleny i dva ostru vky, pozdeji mizejıcı.

Na soutoku Uslavy a Berounky u kostela sv. Jirı se udrzuje ostru vek táz prinejmensım

od II. vojenskáho mapovanı. Na soutoku Radbuzy a Uhlavy se zase vytvoril ostru vek zrejme

v obdobı mezi II. a III. vojenskym mapovanım (a nebo jen nebyl na mape II. vojenskáho
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mapovanı vyznacen). Kazdopadne se zde udrzel priblizne do poloviny dvacatáho stoletı. Jeste

na mape z roku 1973 [44] je vyznacen jeho pozu statek, maly poloostrov.

Dnesnı jezırko u mostu v Lobzıch je vlastne pozu statek pu vodnıho koryta reky. Jeste

v roce 1905 [33] zde Uslava tvorila ostry zakrut, ale jiz v roce 1912 [45] je koryto naprımeno

a z pu vodnıho zbyva jen slepá rameno. To se postupne zmensuje az na velikost dnesnıho

jezırka. Podobne pravdepodobne vzniklo jezırko i z pu vodnıho ostráho zakrutu reky u byvalá

mestská plovarny na Radbuze pred dnesnı papırnou. Jak je patrná z map ([36], [32]), koryto

zde bylo asi po II. svetová valce upraveno a zakrut zmırnen. Jezırko ale dlouho nezu stalo.

Dnes je v tech mıstech hriste.

3.1.2 U pravy vodnıch toku  v Plzni

3.1.2.1 Mů stske opevnů nı

Jak jiz bylo zmıneno v Švodu, Plzen byla zalozena roku 1295 na soutoku Mze a

Radbuzy, tzv. na zelenám drnu [1]. Pravidelná, presne pravoŠhlá scháma ulic, na vychode

uhybalo Mlynská strouze, jez vytákala z reky Radbuzy. Mesto bylo obehnano mohutnymi

dvojitymi hradbami a vodnım prıkopem. Ke vstupu slouzily ctyri brany Ý na severu Malicka

(Saska), na vychode Prazska, na jihu Liticka a na zapade Norimberska, ktera byla po

tricetiletá valce z obrannych du vodu  zrusena (dale se nazyvala Slepa) a mısto nı postavena

Nova (R ısska) brana. Vodnı prıkop pravdepodobne zacınal u byvaláho Kralovskáho jezu (v

mıstech dnesnıho Wilsonova mostu), vedl na vnejsı strane hradeb podál jiznı a zapadnı strany

mesta, dale podál reky Mze a Soukenická valchy (Valcharská strouhy) k vychodu a podál

Mlynská strouhy az k Prazská brane [9]. Na vychodnı strane, mezi Kralovskym jezem a

Prazskou branou, obrannou funkci prıkopu plnila Mlynska strouha.

V prıpade nebezpecı mohla byt do prıkopu vpustena voda z reky Radbuzy [10].

V mıstech byvaláho Kralovskáho jezu byla pevna hraz, dıky která se spustenım stavidel dala

svást voda do hlubokych mestskych prıkopu . Z jednotlivych bran pak vedly pres prıkopy

padacı mosty. V letech 1646Ý1649 probehla na prıkaz plukovnıka La Crona rozsahla

modernizace mestskáho opevnenı. Krome vystavenı novych bastionu  podle holandskáho

vzoru a nahrazenı Norimberská brany R ısskou, byl i rozsıren vodnı prıkop.

Brany byly od konce 18. st. postupne bourany [9]. Roku 1804 Liticka brana, vcetne

predsunutáho bastionu a priláhajıcıho Šseku hradeb. Soucasne byl zasypan prıkop probıhajıcı

v techto mıstech. Jen cast brany se zachovala dodnes jako tzv. Branka, soucast budovy
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Studijnı a vedecká knihovny ve Smetanovych sadech. V roce 1822 byla zborena Prazska

brana, 1828 Norimberska (Slepa), 1833 R ısska, 1836 predbranı Malická brany, 1849 samotna

Malicka (Saska) brana. V roce 1863 byla zasypana Valcharska strouha podál severnı strany

mesta. V letech 1828Ý50 byla taká zborena velka vetsina mestskych hradeb a zasypany

obranná prıkopy. Na jejich mıste vznikly okruznı sady. Na mıste byvalych hradeb, nedaleko

Kralovskáho jezu, bylo v roce 1902 dokonceno Zapadoceská muzeum.

Obranná prıkopy jsou na vetsine dostupnych map zakresleny pouze schematicky a

ponekud nejiste. Je zde taká rozpor mezi zakresy na mapach a na pohledech na mesto, i mezi

jednotlivymi mapami. Nejverohodneji jsou prıkopy zobrazeny na mape z roku 1781 [40],

kterou jsem taká pouzil k vyznacenı vodnıch prıkopu  v GIS.

Obr. 5 Plzen. Opevnenı a mıstopis od 14. do 17. stol. [37].
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3.1.2.2 Vodnı stavby

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [1] a [9].

V Plzni byly pu vodne, po zalozenı mesta, 4 mlyny. Nejvetsı byl tzv. Veliky mlyn na

Mlynská strouze pred Prazskou branou, pozdeji zvany Pansky. Na jeho mıste pozdeji stala

Podruznı stanice elektrická centraly. Budova potá slouzila az do 90. let 20. stoletı jako

mestska nemocnice v Sadech 5. kvetna. Dalsı mlyn se nachazel v prıkope pred Malickou

branou. Na Mzi pred mestem byl mlyn Podhornı (prvnı zaznam o nem pochazı z roku 1409),

nazyval se táz mlyn U Kozince, pozdeji Petlicovsky, pak Stehlıkovsky a nakonec Kalikovsky.

Poslednı byl mlyn na Radbuze pod sibenicı, brzy vsak zanikl.

Pozdeji vznikla rada dalsıch mlynu . Dochovany vodnı mlyn v Bukovci byl postaven

na pravám brehu Berounky na severnım okraji obce, na mıste nekdejsıho panskáho mlyna.

Patril k nemu pevny jez dálky 94 m, ktery byl pri povodnıch v letech 1939Ý41 znacne

poskozen a musel byt obnoven. V prvnı polovine 90. let 20. stoletı byl desetiletı neudrzovany

jez nahrazen novym, provedenym z betonu.

Vodnı mlyn v Koterove lezı na pravám brehu Uslavy, 300 m jihovychodne od

koterovská navsi. Prvnı pısemna zprava o mlyne je z roku 1591. Vodu ke mlynu privadı od

pevnáho jezu na Uslave (9,5 km pred Šstım do Berounky) otevreny kanal dálky asi 50 m, zpet

do reky odtáka odpadnım kanalem zhruba dvojnasobná dálky. V roce 1940 byl upraven jez,

nahon, stavidla i odpadnı kanal.

V letech 1861Ý62 byl v Radcicıch postaven vodnı mlyn zvany Radcicky.

Na Doubravce, mezi zeleznicnı tratı a rekou Uslavou, stojı pod stranı budova, dosud

zvana “lopatarna°, kde byval od davnych let stary doubravecky vodnı hamr. Od reky byl k

nemu zrızen nahon, cımz vznikl na rece dosti velky ostrov. Nekdy v prvnı polovine 19. stoletı

byl provoz hamru zrusen. Nicmáne nahon k nemu je zakreslen jeste na mape z roku 1905 [33]

a patrny (jiz bez vody) i na mape z roku 1938 [36]. Nedaleko odtud proti smeru reky, u

zeleznicnıho mostu pres Uslavu, byval Papırnicky mlyn, zakresleny jiz na mape I. vojenskáho

mapovanı. Rovnez k nemu vedl kratky nahon. Je zakreslen jeste na mape z roku 1973 [44].

V Bukovci na pravám brehu Berounky, asi 1,5 km severozapadne od obce, staval

vodnı mlyn, ktery byl v roce 1866 prestaven na papırnu. V letech 1875Ý80 byla provedena

rekonstrukce vodnıho dıla a byl postaven pevny jez na Berounce. K Šplnámu zastavenı

vyroby v papırne doslo v polovine 90. let. V soucasnosti se byvalá papırny ujala spolecnost

Zapadoceska energetika a planuje jejı cast vyuzıt k vystavbe nová malá vodnı elektrarny.
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O neco nıze po proudu Berounky, v zahybu reky, staval na levám brehu mlyn, zvany

C ertu v. Byl zalozen okolo roku 1850. Nad mlynem byly dva rybnıky. Voda z nich pohanela

mlynská kolo a posláze odtákala do Mze. Dnes jsou zde jen zrıcená zdi byvaláho mlyna. Mlyn

je patrny na mape II. vojenskáho mapovanı (1845) a oznacen jako “Eisenhammer° (hamr na

zpracovanı kujnáho zeleza). Na mape I. vojenskáho mapovanı jeste zakreslen nenı.

Rovnez v Doudlevcıch staval mlyn, ke kterámu vedl nahon od jezu umıstenám ve

stejnych mıstech, jako je dnes Ý rıcnı kilometr 4,0.

Vodnı dılo C eská Šdolı na rece Radbuze bylo dokonceno v roce 1973 [18]. Melo

slouzit predevsım k rekreaci a k zachycenı casti objemu prıpadnych povodnovych vln. Ma

zakrivenou hraz sypanou z mıstnıch sterku , na nız prochazı silnice I. trıdy. Nachazı se na

rıcnım kilometru 7,0. Maximalnı dálka vzdutı je 4 km.

Z hlediska vodnıch toku  je du lezita i stavba mostu . V roce 1520 byl postaven goticky

kamenny most, zvany Prazsky, pres byvalou Mlynskou strouhu pred Prazskou branou, dodnes

zachovany, i kdyz napu l zasypany. V letech 1848 az 1850 byl postaven novy kamenny most

pres Mzi, tzv. Sasky, dnes Rooseveltu v. Byl postaven v mıstech staráho Saskáho mostu ze 16.

stoletı, jen trochu zapadneji. Soucasne byl upraven okolnı terán a vyrovnan vyskovy rozdıl.

Na most z druhá strany reky navazovala nova plaska silnice.

V roce 1905 byl postaven secesnı zelezobetonovy most pres Mzi u Kalikovskáho

mlyna. V roce 1929 byl dokoncen most pres reku Radbuzu v Doudlevcıch a v letech 1932Ý

1934 vybudovan dalsı most v Doudlevcıch na vypadová silnici smerem k Radobycicım.

V roce 1934 byl zahajen provoz na doubraveckám moste pres reku Uslavu.

V roce 1942 byl dokoncen zelezobetonovy most spojujıcı Nadraznı trıdu a Prazskou

ulici, tzv. Druhy Prazsky most, ktery v techto mıstech nahradil Prazsky zelezny most,

pochazejıcı z roku 1888.

3.1.2.3 Rybnıky

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [1], [9] a [31].

Se stavbou rybnıku  se v Plzni zacalo v 15. stoletı. Nasypem 8Ý10 m siroká, 12 m

vysoká a 250 m dlouhá hraze na Boleveckám potoce pod Bılou Horou vznikl jiz v roce 1460

nejvetsı z nich Ý Velky Bolevecky rybnık. Smerem na sever a severozapad od nej, proti

proudu potu cku  stákajıcıch se svahu Krkavce, byly pak zakladany dalsı rybnıky. Tak byl

vybudovan cely systám asi 11 boleveckych rybnıku . R ada rybnıku  zanikla, po nekterych

zbylo jen pomıstnı jmáno a prıpadne naznaky hrazı.
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Naprıklad v letech 1460Ý64 byl zalozen rybnık Borek, o nemz mame poslednı zpravu

z roku 1672. Rybnık Vydymacek byl zalozen v 15. stoletı, zanikl koncem 17. stoletı, ale byl

obnoven pred II. svetovou valkou za zachovanou hrazı. Brzy byl vsak znovu zalesnen a az po

roce 1956 opet obnoven. Rybnık Strzenka (táz Hadek) byl obnoven v letech 1949Ý50 na mıste

pu vodnıho rybnıka, ktery zanikl koncem 18. stoletı. Mohlo se jednat o Klenovec z pu vodnı

bolevecká soustavy z 15. stol. Rybnık Rozkopany (táz C erny) rovnez patrı k rybnıkum

obnovenym pred II. svetovou valkou za zachovanou hrazı jednoho ze zaniklych rybnıku

pu vodnı bolevecká soustavy.

Do konce 15. st. byly zalozeny rybnıky Sıdlovsky, Kamenny a Novacek. V roce 1734

Senecky a Tremosensky (Zidovak), zmenseny posunutım hraze zapadnım smerem pri

prestavbe statnı silnice, dokoncená v roce 1992. Roku 1694 byl zalozen rybnık Kosinar.

Ve svá praci se omezuji pouze na zaznamenanı vzniku rybnıku , která se zachovaly

dodnes, v jejich soucasnych hranicıch podle ZABAGED [32].

3.1.2.4 Regulace rek

Pozn.: Podkladová informace pro tuto sekci jsem zıskal z [9].

Hlavnım podnetem k vypracovanı navrhu na regulaci Radbuzy a Mze byla povoden na

zacatku zarı roku 1890. Jiz v roce 1894 tak vznikla studie na zrusenı Mlynská strouhy, stavbu

nabreznıch zdı podál reky Radbuzy v Š seku nad Prazskym mostem a rozsırenı reciste Mze

pod kostelem sv. Jirı (odstrel skaly).

Planovaná zrusenı Mlynská strouhy by prineslo zvetsenı pru toku v recisti Radbuzy.

Proto by bylo potreba provást regulaci i v Š seku pod Prazskym mostem a uvolnit tak odtok

vody. Radbuza zde Šstı do Mze, ktera by musela byt upravena taká. Tım by bylo dosazeno

taková hloubky dna, ktera vytvorı dostatecny spad pro odtok vody z profilu Prazskáho mostu.

Soutok obou rek by se posunul o neco nıze po proudu. Regulace Radbuzy az po soutok se Mzı

by mela taká zamezit rozlávanı Radbuzy pri velká vode po Obcizne (mestsky sad nad

soutokem Radbuzy a Mze) a v prilehlá zastavená casti mesta. Z tohoto du vodu byla navrzena

i regulace Mze nad soutokem s Radbuzou, az k Šstı Mlynská strouhy.

Radbuza mela byt regulovana v dálce 1830 m, tak aby odolala taková povodni, jaka

byla v roce 1890. Od soutoku se Mzı k Prazskámu mostu byly navrzeny brehy nasypaná do

tvaru inundacnıch hrazı, smerove v mırnám protioblouku. V Šseku nad Prazskym mostem,

prochazejıcım cennymi pozemky, byly navrzeny nabreznı zdi. Osu koryta zde mel tvorit
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jediny oblouk, vlozeny mezi Prazsky most a zeleznicnı mosty. Na mıste dnesnıho Wilsonova

mostu byl navrzen sikmy most o trech otvorech.

V táto podobe je planovana regulace zanesena napr. v mape z roku 1895 [34] ci

1905 [33].

Jiz v letech 1897Ý98 byla podle planu provedena prvnı Šprava Radbuzy podál

Mesřanskáho pivovaru a Obcizny v dálce 640 m. V roce 1912 byl upraven Šsek pod

soutokem Mze a Radbuzy v dálce 750 m.

V roce 1913 byl dokoncen most Cısare a krale Frantiska Josefa I. (dnes Wilsonu v

most). Sırka mostu byla 15 m, dálka byla dana budoucı sırkou regulovanáho reciste

s nabreznımi zdmi a cinila támer 60 m. Pilır i obe opery byly zalozeny do hloubky 2 m pod

budoucı dno regulovaná reky ve tvrdá pıskovcová skale. Aby bylo mozná realizovat stavbu

mostu jeste pred provedenım regulace Radbuzy, byl upraven pu vodnı plan. Jednotny oblouk

mezi Prazskym a zeleznicnımi mosty byl nahrazen protioblouky vlozenymi mezi Prazsky a

Wilsonu v most. Rovnez byl oddelen jez od mostu a posunut proti proudu na dnesnı mısto.

V letech 1915 az 1923 (s prestavkou v letech 1916 az 1919) byla realizovana Šprava

Radbuzy v Šseku mezi Prazskym a zeleznicnımi mosty. Po obou stranach jsou zde nabreznı

zdi z kyklopskáho zdiva vysoká 10 az 15 m a opatrená nahore zabradlım. Pred Wilsonovym

mostem byl vybudovan pevny jez dálky 60,5 m. Umoznuje cinnost elektrarny v budove

dopravnıch podniku . Soucasne byla v letech 1921 a 1922, pres odpor Statnıho pamatkováho

Šstavu i casti verejnosti, zasypana Mlynska strouha a vznikla plocha sadove upravena. V roce

1921 byl táz rozsıren prozatımnı profil Radbuzy v prvnım regulovanám Šseku pod Prazskym

mostem.

V letech 1923 az 1926 byl regulovan Šsek Mze v dálce 860 m od soutoku s Radbuzou

k byvalámu Šstı Mlynská strouhy. Pravy breh bylo nutná nasypat nad Š roven nejvyssı vody,

levy breh se zarezaval do teránu. Regulovany Šsek tvoril jediny oblouk odkloneny od

Obcizny. Dalsı Šsek, od Šstı byvalá Mlynská strouhy k Šstı odpadnıho kanalu Kalikovskáho

mlyna, kde velka voda pu sobila kazdorocne velká skody, byl upraven v letech 1927 az 1930.

Byly zde provedeny vykopová prace proti spolkovámu domu Peklo a na levám brehu od

Saskáho mostu k Lochotınská lavce byla nasypana inundacnı hraz. Hornı Šsek Mze od Šstı

odpadnıho kanalu Kalikovskáho mlyna k mostu pres Mzi byl upraven v nasledujıcıch letech,

stejne jako spodnı Šsek reky pod mestem.
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Pozdeji doslo i na regulaci dalsıch toku , jako Uslavy, Uhlavy ci Vejprnickáho potoka.

V roce 1933 byla regulovana Uslava v Š seku od soutoku s Berounkou po Lobezskou strelnici.

Dalsı Špravy vodnıch toku  v Plzni nasledovaly az po II. svetová valce.

Vejprnicky potok byl támer v celá svá dálce sveden do umeláho koryta a jeho Šstı do

Mze posunuto asi o 200 metru  proti proudu reky. Rovnez Bozkovsky potok byl upraven a

jeho Šstı posunuto o 500 metru  po proudu Uslavy.

Po povodni v roce 2002, ktera v Plzni zpu sobila mnoho skod, bylo znovu pristoupeno

k Šprave Uslavy v Šseku od soutoku s Berounkou po Lobezskou strelnici. Koryto bylo

zpevneno pohozem z lomováho kamene v kombinaci s kamennou dlazbou.

3.1.3 Povodne

Vodnı toky se vyvıjejı nepretrzite. V dobe vysokych vodnostı, pri pru behu povodne,

ovsem dochazı casto k vyraznym zmenam behem kratkáho casováho obdobı. Na Šsecıch

s mırnym sklonem sirokáho Šdolnıho dna dochazı za povodnı k sirokym inundacım,

akumulaci rıcnıho materialu, vzniku naplavovych kuzelu , vetvenı reky [22]. Zvysuje se

rychlost proudenı, dıky tomu dochazı ke zvetsovanı zakrutu  toku. C asto si tok vytvorı zcela

nová koryto. Po opadnutı vody se pak silneji projevuje cinnost cloveka. Opravujı se vzniklá

skody na korytech rek, zdokonaluje se protipovodnova ochrana.

Plzen postihla niciva povoden v polovine srpna roku 2002. Svojı velikostı predcila

vsechny dosavadnı povodne, na která se lidá dokazali upamatovat. Uzemı C ech zasahly dve

velká vlny srazek [13]. Prvnı ve dnech 6.Ý7. srpna a druha 11.Ý12. srpna. Zeme byla nasakla

vodou a nedokazala jiz pohltit jejı dalsı prıval. Proto velmi rychle stoupla hladina potoku  a

rek. Okamzite zareagovala Uslava. V Koterove kulminovala 13. 8. v 7 hodin rano. Pru tok zde

byl 459 m3/s pri stavu hladiny 371 cm, coz odpovıda 1000-letá vode (N-letá hodnoty

vyjadrujı prumernou dobu opakovanı hydrologickáho jevu) [13]. S malym zpozdenım

kulminovala Uhlava, ve Stenovicıch 13. 8. ve 12 hodin, stav hladiny 513 cm, pru tok 398 m3/s,

1000-leta voda. S asi pu ldennım zpozdenım pak Radbuza, v C eskám Šdolı 13. 8. v 15 hodin,

stav hladiny 580 cm, pru tok 339 m3/s, 200Ý500-leta voda. Dıky vodnımu dılu Hracholusky

bylo oddaleno navysenı odtoku z táto nadrze az do nocnıch hodin ze 13. na 14. srpna. Mze

pod Hracholuskami tak kulminovala o pu lnoci, stav hladiny byl 370 cm, pru tok 124 m3/s,

tedy 5-leta voda. Tım povodnova kulminace zbyvajıcıch trı rek stacila odtáci Berounkou. Na

Bılá Hore Berounka kulminovala 13. 8. v 17 hodin. Stav hladiny dosahl 799 cm, pru tok

858 m3/s, coz je 100Ý200-leta voda.
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Uslava zatopila domy predevsım v Koterove a Bozkove, kde navıc velká skody

zpu sobil Bozkovsky potok. Rozvodneny soutok Mze a Radbuzy zaplavil celou Roudnou,

Karlovarskou trıdu pod kruhovym objezdem, obchodnı areal Kaufland. Hladina Radbuzy

vystoupala az nad Š roven 15 metru  hlubokáho kamennáho koryta a zaplavila Denisovo a

Anglická nabrezı, Prazskou ulici i byvalou Mlynskou strouhu. Usetreny nebyly ani Struncovy

sady. Zkolabovala doprava, krome nováho mostu Milánia byly ve stredu mesta vsechny

mosty uzavrená.

Skody byly rozsahlá. R ada domu  musela byt zbourana, napr. obytny blok U Zvonu

v Prazská ulici. Co se tyce vlastnıch vodnıch toku , poskozena koryta rek se v podstate

opravujı dodnes.

Srovnatelne niciva povoden zasahla Plzen v zarı 1890 [13]. Berounka tehdy dosahla

stavu, ktery odpovıdal stoletá vode (780 m3/s). Tehdy se taká mesto rozhodlo provást regulaci

Radbuzy a Mze v centru mesta.
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4 Evidence zmen vodnı sıte v GIS

4.1 Zdrojova  data

4.1.1 Digitalizovanú mapy

Ve svá praci jsem prevazne vychazel z dochovanych historickych planu  Plzne, která

jsem mel k dispozici v klasická papırová podobe. Velka cast jich pochazı z Archivu mesta

Plzne (fotografovanı a skenovanı map pro Šcely táto diplomová prace povolil vedoucı archivu

PhDr. Jaroslav Dousa), ostatnı z knih ci soukromych sbırek. Dale jsem pouzil mapy I. a II.

vojenskáho mapovanı, která byly stazeny jiz v digitalnı podobe z Internetu.

Souhrne se jednalo o plany a mapy ru znych merıtek a formatu , provedenych v odlisná

presnosti a kvalite, v zavislosti na obdobı jejich vzniku, na Šcelu i na autorech. Soucasny stav

vodnı sıte jsem zıskal z dat ZABAGED, ktera mi poskytl pro studijnı Šcely C esky Šrad

zememericky a katastralnı (dale C UZK).

Nasleduje seznam map a planu , razeny podle obdobı, která jednotlivá mapy a plany

zachycujı. U kazdá pouzitá mapy (ci planu) je uveden jejı pu vod, zpu sob zıskanı digitalnıch

dat a jejich kvalita, casová obdobı, která zachycuje nebo kdy vznikla, prıp. dalsı Šdaje, která

jsou o mape znamy, napr. autor, vydavatel, apod. Dale je u kazdá mapy uvedena jejı strucna

charakteristika, s du razem na zobrazenı vodnı sıte, a zpu sob, jakym jsem ji vyuzil ve svá

praci.

Skenovanı bylo provadeno plosnym deskovym skenerem Agfa DuoScan T1200.

Umoznuje skenovat barevná odrazná predlohy o rozmerech az 216 x 355 mm s optickym

rozlisenım 1200 DPI (dots per inch Ý pocet bodu  na palec) vertikalne a 600 DPI horizontalne.

K fotografovanı byl pouzit digitalnı fotoaparat Canon Powershot A200 (dale Canon) se

snımacem s 2 miliony efektivnıch bodu  (2 Megapixely) a digitalnı fotoaparat Fujifilm FinePix

S602 ZOOM (dale Fujifilm) se snımacem s 3 miliony efektivnıch bodu  (3,1 Megapixely).

4.1.1.1 Pla n Plznů  na poc a tku 15. stol.

Poskytl Archiv mesta Plzne [42]. Naskenovano po dvou castech s rozlisenım 100 DPI,

vysledná obrazky majı rozmery 834 x 1158 pixelu  a 792 x 1158 pixelu , barvy 24 bit (16

milionu ), format JPG.
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Plan zachycuje historická jadro mesta s nejblizsım okolım. Napadne se podoba planu

z roku 1781 [40] (viz. dale), vznikl taká ve stejná dobe, i kdyz ma zachycovat stav na pocatku

15. stol. Rozdıly jsou patrná predevsım v zastavbe mimo historická centrum, stav vodnı sıte

se lisı jen v nekterych detailech. Brehovky toku  jsou vykresleny cernou linkou a vnitrnı vodnı

plochy zvyrazneny jemnymi srafy naznacujıcımi proudenı vody. Hlavnı toky jsou cesky

pojmenovany. Podobnym zpu sobem, ale ponekud schematicky, je zakreslen vodnı prıkop

okolo mesta. Zakreslenı vsech prvku  je na svou dobu velice kvalitnı, plan bylo mozná vyuzıt

k transformaci do S-JTSK a vektorizaci vodnıch toku  (krome vodnıho prıkopu).

4.1.1.2 Plzen. Opevnů nı a mıstopis Plznů  od 14. do 17. stol.

Nakladem vlastivednáho nakladatelstvı a knihkupectvı Marie Labková v Plzni, autor

Ladislav Lauda, 1939 [37]. 2. prepracovaná vydanı. Plzen: Magistrat mesta Plzne a Cech

pru vodcu  cestovnıho ruchu, 1992. Byl zhotoven 1 snımek fotoaparatem Canon, jeho rozmer

je 1600 x 1200 pixelu , barvy 24 bit, format JPG.

Plan zachycuje pouze historická centrum s du razem na zakres opevnenı a historickych

pamatek. Je zachycena i strouha od byvaláho Panskáho mlyna, spojujıcı Mlynskou strouhu

s Radbuzou. Brehovky toku  jsou vykresleny tmavou linkou a vnitrnı vodnı plochy zvyrazneny

hustym vodorovnym srafovanım, vodnı prıkop pak vyteckovanım. Toky jsou cesky

pojmenovany. U snımku bylo mozná castecne eliminovat zkreslenı zpu sobená fotografovanım

a snımek dale vyuzıt (viz. 4.2.2 Zpracova nı fotografickych snımk˚). Plan jsem pak mohl

prevást do S-JTSK a vektorizovat stav vodnıch toku .

4.1.1.3 Pilsen, rok 1712.

Poskytl Archiv mesta Plzne [41]. Naskenovano s rozlisenım 100 DPI, vysledny

obrazek ma rozmer  796 x 677 pixelu , barvy 24 bit, format JPG.

Jednoduchy plan zachycuje historická jadro mesta s vyraznym bastionovym

opevnenım. Je netradicne orientovan k zapadu. Brehovky toku  jsou vykresleny cernou linkou

a vnitrnı vodnı plochy zvyrazneny hustym srafovanım naznacujıcım proudenı vody. Hlavnı

toky jsou nemecky pojmenovany. Zakres je spıse schematicky, a proto jsem tento plan dale

nezpracovaval. Presto tvorı cenny dokumentacnı material. V porovnanı se stavem vodnı sıte

na planu z roku 1781, je videt, ze nedoslo k zadnym prokazatelnym zmenam.
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4.1.1.4 Mapa I. vojenskeho mapova nı (1763� 1787).

Stazeno z internetováho serveru Laboratore geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyne v

Ustı nad Labem: http://www.env.geolab.cz/ [38]

Na mape je zachycena Plzen se sirokym okolım. Jedna se o sekci oznacenou C156,

naskenovanou ve formatu MrSID s rozlisenım 100 DPI (rozmer obrazku 3110 x 2430 pixelu ).

Pouzitı je podmıneno nasledujıcı citacı:

ü 1st Military Survey, Section No. C156, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

ü Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne Č http://www.geolab.cz/

ü Ministry of Environment of Czech Republic Č http://www.env.cz/

Pro mapy I. vojenskáho mapovanı bylo zvoleno nezvykle velká merıtko 1:28 800, coz

je odvozeno z pozadavku, aby dálka 1 vıdenskáho palce (26,34 mm) v mape odpovıdala

vzdalenosti 400 vıdenskych sahu  v teránu (1 sah = 72 palcu ) [29]. Jako graficky podklad byla

pouzita zvetsenina M�llerovy mapy C ech (jejız pu vodnı merıtko je 1:132 000). Do nı byl

terán zakreslovan metodou “a la vue° (“od oka°). Mapovanı provadená bez geodetickych

zakladu  prevazne pohledovym zpu sobem nemohlo dat presnou topografickou mapu.

Z geograficky obsahováho a grafickáho hlediska jsou vsak tyto mapy i dnes vybornym

podkladem pro studium vyvoje krajiny.

Co se tyce vodnıch toku , jsou znazorneny jako svetle modrá plochy s tmave modrou

brehovkou nebo jen pomocı tmave modrá linky. Prılis pravidelná meandry jsou v nekterych

prıpadech pouze stylizacı tech skutecnych a nezachycujı skutecny tvar koryta, ale

zjednodusujı ho. Zpu sob mapovanı “od oka° se projevuje ve zkreslenı dálek i tvaru  toku .

Zachovan je jen obecny trend smeru toku. Mapu jsem proto dale nezpracovaval a vyuzil jen

k porovnanı s planem z roku 1781 [40] a s mapami II. vojenskáho mapovanı.

4.1.1.5 Mů sto Plzen roku 1781.

Poskytl Archiv mesta Plzne [40]. Naskenovano po dvou castech s rozlisenım 100 DPI,

rozmery obrazku  jsou 850 x 1221 pixelu , barvy 24 bit, format JPG.

Plan zachycuje historická jadro mesta s nejblizsım okolım, támer shodne s  Pla nem

Plzne na poc a tku 15. stol. [42]. Zakreslenı vsech prvku  je na svou dobu velice kvalitnı, vcetne

jiz patrne nefunkcnıho vodnıho prıkopu. Brehovky toku  jsou vykresleny cernou linkou a

vnitrnı vodnı plochy zvyrazneny jemnejsımi liniemi kopırujıcımi tvar brehovek. Toky jsou

cesky pojmenovany a sipkami vyznacen smer proudenı vody. Vodnı prıkop okolo mesta je
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mısty zvyraznen teckovanım. Plan bylo mozná vyuzıt k transformaci do S-JTSK a vektorizaci

vodnıch toku .

4.1.1.6 Mapa stabilnıho katastru z roku 1839.

K dispozici jsem mel 2 cernobılá kopie velikosti A4 zmensenin castı mapy (pu vodnı

merıtko je 1:2880), na kterych je zachyceno historická jadro mesta s nejblizsım okolım. Kopie

pochazı z knihy Mesta a mestecka v C echa ch, na Morave a ve Slezsku [15].

Jednotlivá kopie byly naskenovany s rozlisenım 300 DPI, v 256 barvach, format je

BMP.

Mapovanı pro stabilnı katastr bylo provadeno prevazne metodou merickáho stolu

(grafická mapy) [11]. Pro zobrazenı do roviny bylo pouzito Cassiniho zobrazenı, tedy

transverzalnı valcová zobrazenı ekvidistantnı v kartografickych polednıcıch. Zakladnım

trigonometrickym bodem, ktery v rovine definuje pocatek souradnicová soustavy, byl pro

C echy Gusterberg. Geodetickym zakladem pro mapovanı se stala trigonometricka sıř,

vybudovana v letech 1807 az 1862, postupne na celám Šzemı rakouská monarchie.

Brehovky toku  jsou vykresleny cernou linkou a vnitrnı vodnı plochy zvyrazneny

jemnejsımi liniemi kopırujıcımi tvar brehovek. Toky jsou nemecky pojmenovany a sipkami

vyznacen smer proudenı vody. Mapu jsem mohl po spojenı obou naskenovanych castı prevást

do S-JTSK. Mel jsem k dispozici pouze casti mapovych listu  bez vyznacenı souradnicováho

systámu, a tak nebylo mozná pouzıt globalnı transformacnı klıc pro prevod z S-SK (systám

stabilnıho katastru) do S-JTSK.

4.1.1.7 Mapy II. vojenskeho mapova nı (1844� 1846).

Stazeno z internetováho serveru Laboratore geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyne v

Ustı nad Labem: http://www.env.geolab.cz/ [39]

Na 2 sekcıch je zachycena Plzen se sirokym okolım (zahrnuto je celá zajmová Šzemı).

Jedna se o sekce W-10-IV (hornı cast, mapovano 1845Ý46) a W-11-IV (dolnı cast, mapovano

1844Ý45), naskenovaná ve formatu MrSID s rozlisenım 100 DPI (rozmer 2756 x 2440

pixelu ), barvy 24 bit. Pouzitı je podmıneno nasledujıcı citacı:

ü 2nd Military Survey, Section No. W_10_IV and No. W_11_IV, Austrian State

Archive/Military Archive, Vienna

ü Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne Č http://www.geolab.cz/

ü Ministry of Environment of Czech Republic Č http://www.env.cz/
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II. vojenská mapovanı probıhalo v letech 1807 az 1869 [29]. Predchazelo mu

vybudovanı souvislá trigonometrická sıte. Soucasne probıhalo i mapovanı katastralnı, která

poskytlo podrobny polohopisny zaklad. S mapovanım pro stabilnı katastr melo II. vojenská

mapovanı spolecná i kartografická zobrazenı, shodná rovinná souradnicová soustavy a z toho

vyplyvajıcı klad mapovych listu . Souradnice vztazená pro C echy mely pocatek

v trigonometrickám bode Gusterberg v Hornıch Rakousıch. Jednotlivá sekce, znacená po

vrstvach a sloupcıch pomocı arabskych a rımskych cıslic, mely ctvercovy format o strane 2

rakouská mıle (15,17 km). Pri merıtku 1:28 800 to znamenalo velikost cca 52,7 x 52,7 cm.

Mapovalo se grafickym protınanım na merickám stole, krokovanım vzdalenostı. Jako

podkladu se vyuzıvalo zmensenin katastralnıch map, pokud existovaly. Vyskopis byl

vykreslen svahovymi srafami. Dıky tomu byly mapy II. vojenskáho mapovanı jiz velmi

presná.

Vyznamná vodnı toky a vodnı plochy jsou zakresleny tmave modrymi liniemi se

svetle modrou vyplnı. V dochovanych sekcıch se lze mısty setkat s vyblednutım modrá

vyplne az k barve podkladu a ztmavnutım brehovky, takze lze vodnı toky mısty obtızne

identifikovat.

Mapy bylo mozná transformovat do S-JTSK pomocı globalnıho transformacnıho klıce

pro prevod S-SK do S-JTSK a nasledne vektorizovat stav vodnıch toku  v celám zajmovám

Šzemı.

4.1.1.8 Mapy III. vojenskeho mapova nı (1876� 1879).

K dispozici jsem mel 4 cernobılá kopie velikosti A4 castı ru znych sekcı mapy

(pu vodnı merıtko 1:25 000), na kterych je zachycena Plzen a okolı, vcetne Skvrnan, Bolevce,

Bukovce, Ujezda, Bozkova, Koterova, Hradiste a C eskáho Šdolı. Kopie pochazı z knihy

Mesta a mestecka v C echa ch, na Morave a ve Slezsku [15].

Jednotlivá kopie byly naskenovany s rozlisenım 300 DPI, v 256 barvach, format je

TIFF.

III. vojenská mapovanı probıhalo v letech 1870Ý1883 v merıtku 1:25 000 [29].

Pouzıval se mericky stolek a pozdeji buzola, vysky se urcovaly vyskomerem nebo

barometricky. Pro vyznacenı vyskopisu jsou krome Lehmannovych sraf pouzity jiz i

vrstevnice po 100 metrech (jen s orientacnı presnostı). Brehovky toku  jsou vykresleny

cernymi liniemi, mısty je cerchovane naznacena strednice (prostrednı linie reky). Toky jsou

nemecky pojmenovany.
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Mapu jsem mohl prevást do S-JTSK a vektorizovat stav vodnıch toku  támer v celám

zajmovám Šzemı. Pouze tok Mze pred centrem mesta a do nı Šstıcıho Vejprnickáho potoka

nebylo mozná vektorizovat z du vodu nekvalitnı kopie táto casti mapy.

4.1.1.9 Plzen, rok 1883.

Plan v merıtku 1:11 520, nakladem Frantiska R ivnace v Praze, kresl. Jos. Holret a Jos.

Lıcka, prıloha k Vyletnım novinam Sokola Prazskáho. Poskytl Archiv mesta Plzne [35].

Naskenovano po dvou castech s rozlisenım 100 DPI, rozmery obrazku  jsou 850 x 1120 pixelu

a 846 x 1120 pixelu , barvy 24 bit, format JPG.

Plan zachycuje historická jadro mesta s nejblizsım okolım. Brehovky toku  jsou

vykresleny cernou linkou a vnitrnı vodnı plochy zvyrazneny svetle sedou vyplnı. Toky jsou

cesky pojmenovany a sipkami vyznacen smer proudenı vody. Plan byl vyuzit k transformaci

do S-JTSK a vektorizaci vodnıch toku .

4.1.1.10 Pla n kra lovskeho mů sta Plznů , rok 1895.

Merıtko 1:7230, autori: Georg Faustus, Jgn. Schiebl. Poskytl Archiv mesta Plzne [34].

Byly zhotoveny 4 snımky nepravidelne (podál rek) fotoaparatem Fujifilm. Jejich rozmery jsou

2832 x 2128 pixelu , barvy 24 bit, format JPG.

Tento plan zachycuje centralnı cast Plzne az po Doudlevce, Bozkov, soutok Uslavy

s Berounkou, Skvrnany (dnes Skvrnany). Provedenı je pomerne kvalitnı, barevná, bohuzel se

sparami pro snadná skladanı celáho planu do mensıho formatu. Vodnı toky jsou zakresleny

tmave modrymi liniemi se svetle modrou vyplnı. Toky jsou cesky a nemecky pojmenovany a

sipkami vyznacen smer proudenı vody. Plan byl vyuzit pouze pro porovnanı se stavem na

naskenovanám planu z roku 1905 [33].

4.1.1.11 Pla n kra lovskeho mů sta Plznů , rok 1905.

Merıtko 1:14 400. Prıloha k Adresari kral. mesta Plzne 1905. Nakladem knihkupectvı

Karla Maasche, A. H. Bayer v Plzni. Poskytl Archiv mesta Plzne [33]. Tento plan jsem mel

k dispozici pouze v digitalnı podobe Ý naskenovany ve formatu CIT (tedy cernobıle) a

orientacne natransformovany do S-JTSK afinnı transformacı na zaklade trı identickych bodu :

veze kostela sv. Bartolomeje, kostela v Lobzıch a veze Borská veznice. Velikost rastru byla

13229 x 9355 pixelu , 1 pixel tak odpovıdal 1 metru ve skutecnosti.
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Plan zachycuje centralnı Plzen az po Doudlevce, Bozkov, soutok Uslavy s Berounkou,

Skvrnany (dnes Skvrnany) a provedenım je velmi podobny planu z roku 1895. Brehovky toku

jsou vykresleny cernou linkou a vnitrnı vodnı plochy zvyrazneny hustym srafovanım

naznacujıcım proudenı vody. Toky jsou cesky pojmenovany. Plan bylo mozná vyuzıt

k dodatecná upresnujıcı transformaci do S-JTSK a nasledná vektorizaci vodnıch toku .

4.1.1.12 Pla n kra lovskeho mů sta Plznů , rok 1912.

Merıtko 1:15 000, nakladem odboru Klubu ceskych turistu  v Plzni, nakreslil stavebnı

Šrad odbor II. Reprodukce Unie v Praze. Poskytl Archiv mesta Plzne [45]. Byl zhotoven

snımek fotoaparatem Fujifilm, jeho rozmer je 2832 x 2128 pixelu , barvy 24 bit, format JPG.

Plan zachycuje Plzen az po soutok Radbuzy s Uhlavou, Bozkov, Bukovec, Bolevec,

Skvrnany (dnes Skvrnany). Vodnı toky jsou zakresleny tmavymi liniemi se svetle modrou

vyplnı a jsou cesky pojmenovany. Provedenı je kvalitnı, barevná, s pravidelnou orientacnı

ctvercovou sıtı. Dıky nı bylo mozná eliminovat zkreslenı zpu sobená stredovym promıtanım

pri fotografovanı a snımek dale vyuzıt (viz. 4.2.2 Zpracova nı fotografickych snımk˚). Plan

jsem pak mohl prevást do S-JTSK a vektorizovat stav vodnıch toku .

4.1.1.13 Plzen, pla n mů sta z roku 1918.

Jedna se o cernobılou kopii velikosti A4 zmenseniny pu vodnıho planu v merıtku

1:20 000, zachycujıcıho Plzen az po soutok Radbuzy s Uhlavou, Lobzy, Lopatarnu na

Doubravce, Lochotın, Skvrnany (dnes Skvrnany). Chybı soutok Berounky a Uslavy. Kopie

pochazı z knihy Mesta a mestecka v C echa ch, na Morave a ve Slezsku [15].

Plan byl naskenovan s rozlisenım 300 DPI, v 256 barvach, format je TIFF. Nasledne

byl preveden do S-JTSK a vektorizovan stav vodnıch toku . Ty jsou na planu zakresleny

cernymi liniemi s tmave sedou vyplnı.

4.1.1.14 Orientac nı pla n Plznů , rok 1938.

Vytiskla “Planografia° Hanus Port a spol. Plzen Ý kreslil Ing. Arch. S. Janke Ý vydal

A. Heidelberg [36]. Zhotoveno 6 snımku  fotoaparatem Canon. Jejich rozmery jsou

1600 x 1200 pixelu , barvy 24 bit, format JPG.

Plan zachycuje Plzen az po soutok Radbuzy s Uhlavou, Lobzy, Lopatarnu na

Doubravce, Lochotın, Skvrnany. Chybı soutok Berounky a Uslavy. Provedenı je kvalitnı,

barevná. Vodnı toky jsou zakresleny cernymi liniemi s modrou vyplnı a jsou cesky
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pojmenovany. U snımku  bylo mozná eliminovat zkreslenı zpu sobená stredovym promıtanım

pri fotografovanı a snımky dale vyuzıt (viz. 4.2.2 Zpracova nı fotografickych snımk˚). Plan

jsem pak po castech mohl prevást do S-JTSK a vektorizovat stav vodnıch toku , ktery az na

drobná rozdıly jiz odpovıda dnesnımu.

4.1.1.15 ZABAGED, rok 2003.

Zakladnı baze geografickych dat C eská republiky, 2003. Poskytl C UZK.

Topologickovektorovy topograficky model Šzemnı reality na Š rovni podrobnosti obsahu

Zakladnı mapy C R 1:10 000. Presnost podrobnáho polohováho bodu zobrazenáho na

tiskovám podkladu Zakladnı mapy C R 1:10 000 je dana strednı chybou mxy = 8 m. Data 1

mapováho listu tvorı dva vektorová soubory Ý polohopisu a vyskopisu, oba ve formatu DGN

(Microstation).

Jedna se o techto 6 mapovych listu , v kladu Zakladnı mapy C R 1:10 000: 12-33-21,

12-33-22, 12-33-16, 12-33-17, 12-33-11, 12-33-12, polohopis v souborech 2D DGN a

vyskopis v souborech 3D DGN. To zahrnuje podstatnou cast Šzemı mesta Plzne v jeho

dnesnıch administrativnıch hranicıch: na jihu az po Litice a C ernice, na zapade Radcice, na

severu Krkavec a na vychode C erveny Hradek. Data jsou v souradnicovám systámu S-JTSK.

Slouzila jako podklad pro transformaci ostatnıch rastru  do tohoto systámu a jako zobrazenı

soucasnáho stavu. Vetsı vodnı toky jsou zakresleny liniemi brehovek (vrstva 9) a strednicı

(prostrednı linie reky) (vrstva 1 a 5), mensı pouze strednicı.

4.1.2 Ostatnı digitalizovanú podklady

Krome samotnych map a planu  s vyobrazenım Plzne, byly cennym zdrojem informacı

i historická fotografie, pohledy a veduty. Poslouzily pro porovnavanı s pısemnou

dokumentacı i se zakresem na mapach a planech. Fotografie pochazı z knihy Plzen  1880Č

1935 [19]. Do digitalnı podoby jsem je prevedl fotografovanım digitalnım prıstrojem Canon

(snımky majı rozmery 1600 x 1200 pixelu ), coz pro tyto Šcely postacuje. Pohledy a veduty

jsem naskenoval s rozlisenım 300 DPI z knihy Plzen skú  pohledy a veduty c tyr stoletı 1500Č

1900 [20]. Pro ilustraci jsem rovnez pouzil soucasná fotografie, která jsem porıdil v teránu na

jare roku 2003 a 2004 digitalnım prıstrojem Canon (snımky majı velikost 1600 x 1200

pixelu ). Zmınená obrazová materialy (upravená v grafickám editoru) jsou spolu se strucnym

popisem soucastı vyslednáho GIS v podobe odkazovanych HTML stranek.
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4.2 Prıprava dat

4.2.1 Spojenı naskenovanych rastru

Vzhledem k omezená velikosti skeneru, byly nekterá mapy naskenovany po castech.

Tyto rastry jsem pak spojil v programu Adobe Photoshop 5.0. Slo o plany Pla n Plzne na

poc a tku 15. stol [42], Mesto Plzen  roku 1781 [40], Plzen  Ý rok 1883 [35] a mapu stabilnıho

katastru z roku 1839 [15]. Vysledná soubory jsou ulozeny v adresari:

\uprav_rastry\scan_mapy\.

4.2.2 Zpracovanı fotografickych snımku

Pri fotografovanı dochazı predevsım v okrajovych castech snımku ke zkreslenı vlivem

stredováho promıtanı  a k viditelná distorzi  Ý vyklenutı (vyborcenı) obrazu vlivem pru chodu

svetla objektivem [25]. Program Kokes nabızı moznost transformace rastru pomocı tzv.

platovanı, kdy deformace obrazu je popsana pomocı interpolacnıch ploch urcenych svym

okrajem (Coonsovymi platy) [5]. Protoze byl na nekterych snımcıch zachycen i mapovy ram,

mohl jsem vyuzıt táto transformace a zkreslenı tak priblizne opravit. Dalsı zkreslenı jsou vsak

zpu sobena napr. nerovnostmi a zahyby papırová mapy apod. Ty nebylo mozná vyrovnat, a

proto je treba stale pocıtat s nizsı presnostı techto rastru  oproti naskenovanym.

Pri fotografovanı jsem pouzil dva ru zná prıstroje, a proto bylo zapotrebı dvou

transformacnıch klıcu . Snımek planu Pla n kra lovskú ho mesta Plzne z roku 1912 [45] byl

porızen digitalnım fotoaparatem Fujifilm. Transformacnı klıc jsem vytvoril na zaklade

pravidelná orientacnı ctvercová sıte na planu. Pri samotná transformaci bylo nalezeno 6

oblastı nespojitosti. Krome jedná, se vsechny nalázaly podál mapováho ramu. Jedna

prochazela v severojiznım smeru v oblasti jizne od Kalikovskáho mlyna, kde se nenachazı

zadny sledovany vodnı tok. Vzhledem k Šcelum táto prace tedy nepredstavujı vetsı problám.

Transformacnı klıc i vysledny rastr jsou ulozeny v adresari: \vyrovnani\vyrovnani1\.

Snımky planu  Orientacnı pla n Plzne z roku 1938 [36] (6 snımku ) a Opevnenı a

mıstopis Plzne od 14. do 17. stol [37] (1 snımek) byly porızeny digitalnım fotoaparatem

Canon. Transformacnı klıc jsem zıskal na zaklade vyrovnanı umele vytvorená pravidelná

ctvercová sıte, kterou jsem fotografoval za stejnych podmınek jako ostatnı snımky (ve stejná

poloze a pri stejnych nastavenıch prıstroje).  Pri transformaci nebyly nalezeny zadná oblasti

nespojitosti. Transformacnı klıc, rastr pravidelná sıte i vysledná rastry techto planu  jsou

ulozeny v adresari: \vyrovnani\vyrovnani2\.
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4.2.3 Zpracovanı dat ZABAGED

Ze 6 polohopisnych souboru  ZABAGED zajmováho Šzemı jsem v programu

Microstation V7 vytvoril novy soubor vodnıch toku  zkopırovanım vrstev vodnıch toku  (c. 1 a

5), vrstev brehovych liniı (c. 9) a rozvodnic (c. 63) (soubor vodstvo6.dgn). Zalozil jsem novy

soubor zkopırovanım vrstvy c. 4 (ramy mapovych listu ) pro vytvorenı obalky (hranice)

zajmováho Šzemı (soubor obalka6.dgn). Vybral jsem vrstvy vhodná pro vytvorenı

jednoduchá podkladová mapy Plzne (c. 2, 7 , 8, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 29 a 53), tedy silnice,

cesty, ulice, hranice uzıvanı a budov, stromoradı, a spojil je v programu ArcMap ze 6 souboru

DGN do jednoho souboru ve formatu shapefile (ArcView) plzen_vyber.shp. Podobne jsem

vybral vrstvy 6 a 14, obsahujıcı zeleznicnı trate i poulicnı drahy a rozdelil je zvlasř na

zeleznice a  tramvaje. Zeleznice ze vsech sesti DGN souboru  jsem ulozil do souboru

vlaky.shp, tramvaje pak do souboru tramvaje.shp. Oba se nachazejı v adresari \shp\. Rovnez

jsem v programu Microstation zalozil novy soubor (3D vykres) vyskopisu zajmová oblasti

(vyskopis6.dgn), slozeny ze 6 vyskopisnych souboru  ZABAGED zajmováho Šzemı a

vyuzitelny dale pro tvorbu digitalnıho vektorováho modelu teránu.

Vrstevnice ZABAGED jsou nesouvislá, prerusovaná napr. v mıstech jiná kresby na

pu vodnı Zakladnı mape C R. Digitalnı model teránu, vytvoreny z takovych vrstevnic, mu ze

obsahovat chyby. Ty se projevı napr. tım, ze reka, mısto aby protákala zaklesnutym Šdolım

mezi dvema kopci, prekonava mezi nimi malá sedlo. Pro má Šcely proto bylo nutná

vrstevnice podál rek dodatecne doplnit. Ucinil jsem tak v programu Microstation V7.

Soustredil jsem se pouze na Šzemı podál rek, kde nebyl problám rozpoznat priblizny pru beh

vrstevnic. Vetsinou stacilo propojit prıslusná rozdelená vrstevnice a tvarem se pritom drzet

brehu reky. Vysledny model pak vıce odpovıda realite. Vzhledem k pouze orientacnımu

vyznamu digitalnıho modelu teránu v má praci, toto priblizná doplnenı vrstevnic postacuje.

Doplnená vrstevnice jsem ulozil ve 3D vykresu vysky_vod.dgn a pozdeji pripojil k pu vodnım

vrstevnicım (vyskopis6.dgn) pri tvorbe digitalnıho vektorováho modelu teránu. Vsechny DGN

soubory uvedená v táto podkapitole jsou ulozeny v adresari: \dgn\.

4.3 Transformace rastrovych dat do S-JTSK

Aby bylo mozná vytvorit projekt GIS historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni, bylo

zapotrebı lokalizovat jednotlivá rastrová mapy do spolecnáho souradnicováho systámu.
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Vzhledem k tomu, ze data ZABAGED jsou jiz umıstena v souradnicovám systámu S-JTSK,

byl zvolen prave tento systám.

Vetsina planu , ze kterych jsem vychazel, nemela zadnou souradnicovou sıř, ani znamá

polohová umıstenı. Proto jsem transformaci provadel na zaklade zvolenych identickych bodu

v pu vodnım planu a v ZABAGED. Predpoklad  neprılis presnáho zakresu polohopisu na

historickych planech, jsem overil pokusnou afinnı transformacı techto rastru  do S-JTSK

v programu Microstation Descartes. Jednotlivá plany na sebe prılis nepasovaly. Vyssı stupen

transformace se pro má Šcely taká nehodil, protoze na okrajıch rastru  (kde chybı identická

body) dochazelo k velkym deformacım. Po zvazenı vhodnosti ru znych typu  transformacı,

jsem proto zvolil vyrovnavacı (nerezidualnı) typ transformace, konkrátne TPS transformaci

(Thine Plate Spline), ktera pro kompenzaci zkreslenı transformovanáho rastru koriguje jeho

pru beh v okolı identickych bodu  [5]. Vyuzil jsem k tomu program Kokes, ktery ma tuto

transformaci v sobe integrovanu.

 Vlivem TPS transformace tak doslo v okolı identickych bodu  k lokalnımu

prizpu sobenı rastru  neprılis presnych historickych planu  datum ZABAGED, cımz se vylepsilo

jejich vzajemná polohová napasovanı. Vybıral jsem co nejvıce bodu , takovych, která patrne

nemenily svou polohu (historicka zastavba v centru mesta, Prazsky most pres byvalou

Mlynskou strouhu, u pozdejsıch map i zeleznice, mosty apod.). Vodnı toky jsem pouzıt

nemohl, protoze u nich dochazelo casto k vyraznym zmenam.

Tento postup transformace jsem nepouzil pouze u map II. vojenskáho mapovanı [39].

U nich jsem mel k dispozici celá mapová listy. Jednalo se o sekce W-10-IV (zobrazuje oblast

severne od Plzne) a W-11-IV (oblast jizne od Plzne). Ty jsem mohl transformovat v programu

Kokes do gusterberskáho souradnicováho systámu stabilnıho katastru (S-SK). K tomu bylo

mozno vyuzıt pouze rohy ramu  obou listu , na ramu jinak nejsou zadná znacky (sahova sıř

apod.). Potá jsem rastry transformoval pomocı globalnıho transformacnıho klıce (je soucastı

programováho vybavenı Kokes) do S-JTSK. Globalnı transformacnı klıc je sestaveny

z identickych bodu  triangulace stabilnıho katastru, u nichz jsou urceny souradnice v obou

souradnicovych systámech [4]. Je sestaven pro cely prostor souradnicovych soustav S-SK (v

nasem prıpade Gusterbersky).

Pro dalsı zpracovanı je treba transformovaná rastry v programu Kokes prerastrovat.

To jsem provedl s rozlisenım odpovıdajıcım pu vodnımu rastru. Rastry jsem prevedl na format
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GeoTIFF (georeferencovany TIFF) a v aplikaci ArcToolbox zkompresoval do formatu

MrSID. C ernobılá rastry jsem prevedl pouze na format CIT.

V nasledujıcı tabulce je u kazdáho transformovanáho rastru Šdaj o poctu identickych

bodu  pouzitych pri transformaci, vysledna strednı polohova chyba bodu , spocıtana

programem Kokes pri afinnı transformaci, a rozlisenı vyslednáho rastru.

plan
z roku nazev vysledny rastr

pocet
identickych

bodu

strednı
polohova

chyba
[m]

rozlisenı
vysled-
núho

rastru [m]

1420 Plan Plzne na pocatku
15. stol. tr1420.sid 10 6,4251 1

1600 Opevnenı a mıstopis
Plzne od 14. do 17. stol. vyvoj.cit 8 9,6755 1

1781 Mesto Plzen roku 1781 tr1781.sid 8 5,8655 1

1839 Mapa stabilnıho katastru
z roku 1839 sk.sid 13 3,9964 1

W_10_IV_7m.sid Ý Ý 71845 Mapy II. voj. mapovanı W_11_IV_7m.sid Ý Ý 7
voj_III_1.sid 8 20,198 2
voj_III_2.sid 6 23,967 2
voj_III_3.sid 10 17,652 21876 Mapy III. vojenskáho

mapovanı
voj_III_4.sid 6 10,807 2

1883 Plzen, rok 1883 tr1883_2m 14 6,0038 2

1905 Plan kralovskáho mesta
Plzne 1905.cit 16 32,956 1

1912 Plan kralovskáho mesta
Plzne tr1912_3m.sid 14 9,9454 3

1918 Plzen, plan mesta tr1918_2m.sid 12 6,3228 2
tr1938a.sid 8 3,8411 1
tr1938b.sid 8 7,6465 1
tr1938c.sid 8 10,537 1
tr1938d.sid 7 9,0160 1
tr1938e.sid 5 4,0926 1

1938 Orientacnı plan Plzne

tr1938f.sid 6 2,7531 1

Tab. 1 Transformovaná rastry do S-JTSK.

Vysledky jsou ulozeny v adresari \transformace\, vysledná rastry v podadresari

rastry\, transformacnı klıce pak v podadresari klice\.

4.4 Vektorizace vodnıch tok˚

V programu Microstation V7 jsem provedl rucnı vektorizaci (prevod dat z rastrová do

vektorová podoby, kompletne provadeny operatorem) stavu vodnıch toku  na jednotlivych
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transformovanych rastrech. Vektorizoval jsem brehy rek, stejne jako v ZABAGED do vrstvy

9, a malá vodnı toky ci strouhy jednou stredovou liniı do vrstvy 1. Obcas bylo nutná, pri horsı

kvalite pretransformovanáho rastru, nahládnout pro porovnanı do zdrojovych rastru  a

v prıpade map II. vojenskáho mapovanı [39] táz vyuzıt prohlızenı techto map na Internetu ve

vetsım rozlisenı, nez v kterám jsou k dispozici ke stazenı. Vysledná soubory majı nazev

digrok.dgn (rok je u kazdáho rastru uveden v tab. 1, napr. dig1420.dgn) a jsou ulozeny

v adresari \transformace\dgn\.

4.5 Tvorba vyvojoveho modelu

Soubory vektorizovanych vodnıch toku  obsahujı vzdy jen Šzemı zobrazená na

pu vodnım planu. Vetsinou tak zahrnujı pouze cast zajmováho Šzemı. Chybejıcı Šdaje jsem

doplnil z jinych dostupnych zdroju  a v programu Microstation V7 vytvoril modelová stavy

vodnıch toku  v celám zajmovám Šzemı v jednotlivych vyvojovych obdobıch, tak jak priblizne

mohly vypadat.

Jde o modely pro roky 1295, 1420, 1781, 1840, 1876, 1883, 1905, 1912, 1918, 1938,

1973, 1990 a 2003. Pri jejich tvorbe jsem vychazel z odpovıdajıcıch souboru

s vektorizovanymi vodnımi toky. Zakres chybejıcıch castı zajmováho Šzemı jsem pro roky

1840 a starsı doplnil z map II. vojenskáho mapovanı (1845) (soubor vektorizovanych vodnıch

toku  dig1845.dgn), pro roky 1876 az 1938 z map III. vojenskáho mapovanı (1876) (soubor

dig1876.dgn). Modely pro roky 1973 az 2003 vychazejı ze ZABAGED (soubor

vodstvo6.dgn). Bolevecky potok a vsechny rybnıky jsem prevzal táz ze ZABAGED a

vykreslil jejich stav v prıslusnám roce podle pısemnych zaznamu  (viz. podkapitola

3.1.2.3 Rybnıky).

Model pro rok 1295 (vznik mesta) vychazı z planu z roku 1420 (dig1420.dgn)

s prihládnutım k neexistenci mesta, tedy bez mlynu  a jejich nahonu  a bez prıkopu . Navıc jsem

priblizne dokreslil i strouhu spojujıcı Mlynskou strouhu s Radbuzou (viz. podkapitola

3.1.1 Prirozeny vyvoj vodnıch tok˚ v Plzni). V modelu pro rok 1420 se navıc objevujı obranná

vodnı prıkopy, prekreslená z planu z roku 1781. Ve vsech modelech jsou zakresleny mlynská

nahony a jiná vodnı strouhy, tak jak postupne vznikaly ci zanikaly. V modelu z roku 1840,

ktery vychazı z mapy stabilnıho katastru z roku 1839 (dig1839.dgn) a map II. vojenskáho

mapovanı z roku 1845 (dig1845.dgn) jiz napr. chybı vodnı prıkopy, ale jeste je zakreslena

Valcharska strouha. Model pro rok 1876 vychazı z map III. vojenskáho mapovanı z roku 1876
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(dig1876.dgn). C asti, která chybı, jsou doplneny nejblizsımi starsımi Šdaji, tedy z map II.

vojenskáho mapovanı a stabilnıho katastru. Rovnez casti s evidentne chybnym zakresem,

napr. okrajová casti planu z roku 1905 (zakreslená jen orientacne jiz mimo mapovy ram) jsem

v modelu (pro rok 1905) nahradil dostupnymi starsımi Šdaji. Model pro rok 1973 vychazı ze

ZABAGED s drobnymi Špravami podle planu z roku 1973 [44], napr. u soutoku Radbuzy a

Uhlavy ci v Lobzıch. Model pro rok 1990 se od soucasnáho (rok 2003) lisı pouze nadrzı u

Bukovecká papırny. Oba plne vychazejı ze ZABAGED.

Vzniklá modelová soubory jsou liniová, majı nazev rrok.dgn (model pro prıslusny

rok, napr. r1295.dgn) a jsou ulozeny v adresari \model\dgn. Pro nazornost je vyhodná zobrazit

vetsı vodnı toky jako plochy. Vytvoril jsem proto v programu ArcMap 8.2 z liniı brehovek

polygonová Š tvary, predstavujıcı vodnı plochy. Tyto polygonová soubory jsou ve formatu

shapefile, majı nazev rrok_p.shp (model pro prıslusny rok, napr. r1295_p.shp) a jsou ulozeny

v adresari \model\polygon.

4.6 Vytvorenı projektu GIS

4.6.1 Tvorba geografickú databaze

Geograficky datovy model mu ze mıt povahu souborováho systámu nebo

databazováho systámu. V soucasnosti nastava rozvoj druhá varianty, geografická databaze,

v ArcGIS geodatabaze. Ta je charakterizovana centralizovanou spravou sirokáho mnozstvı

geografickych informacı, tj. uskladnenım rostoucıho mnozstvı prostorovych dat (vcetne

atributovych dat, metadat, obrazku , GRID, CAD dat). Umoznuje simultannı editaci vıce

editory (vıce uzivateli) a podporuje uzivatelská (inteligentnı) prvky, která majı chovanı,

pravidla pro editaci, vztahy (lápe reprezentujı realná objekty, jako parcely, budovy). ArcGIS

umoznuje vytvorenı tzv. osobnı geodatabaze, ulozená jako Microsoft Access databaze. Pouzil

jsem ji ve svá praci. Bohuzel v nı nelze ukladat rastrova data.

V aplikaci ArcCatalog 8.2 jsem vytvoril novou prazdnou geodatabazi vyvoj_toku.mdb

a naplnil ji zıskanymi vektorovymi daty. Jejı struktura je nasledujıcı:

- original Ý obsahuje linie vektorizovanych vodnıch toku  z pu vodnıch map, nactená ze

souboru  digrok.dgn z adresare \transformace\dgn,

- model Ý obsahuje modelová stavy vodnıch toku  ve forme polygonu  a liniı, nactená ze

souboru  rrok.dgn z adresare \model\dgn (linie) a rrok_p.shp z adresare \model\polygon
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(polygony), a polygonovou vrstvu s odkazy na HTML stranky, nactenou ze souboru

odkazy.shp z adresare \model\polygon,

- mapa Ý obsahuje vybrana polohopisna data ZABAGED pro tvorbu podkladová mapy,

nactena ze souboru  plzen_vyber.shp, tramvaje.shp a vlaky.shp z adresare \shp\,

- obalka Ý obsahuje orientacnı polygon zajmováho Šzemı a jeho liniovou hranici, vytvorená

z polohopisnych dat ZABAGED v programu ArcMap 8.2,

- vyskopis Ý obsahuje vrstevnice ZABAGED, nactená ze souboru vyskopis6.dgn, i doplnená

vrstevnice podál vodnıch toku  ze souboru vysky_vod.dgn (z adresare \dgn\),

- popis Ý obsahuje bodovou vrstvu s textovym atributem pro vytvorenı popisu

zobrazovanych dat v GIS, nactenou ze souboru \model\dgn\popis.dgn (vytvorenám

v programu Microstation V7) a liniovou vrstvu se sipkami znazornujıcımi smery vodnıch

toku , nactenou ze souboru \model\dgn\sipky.dgn.

Soucastı jsou tedy veskera vektorova data, potrebna pro tvorbu projektu GIS

historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni. Geodatabaze je umıstena v adresari \geodatabase\

4.6.2 Zobrazenı vyvoje vodnı sıte

Vytvorená modelová stavy vodnıch toku  v celám zajmovám Šzemı v jednotlivych

vyvojovych obdobıch jsem zobrazil v programu ArcMap 8.2. Kazdy rok je tvoren vrstvou

polygonovou a liniovou, která jsou slouceny do spolecná vrstvy, pojmenovaná rrok (model

pro prıslusny rok, napr. r1295). Vrstvy jsou od sebe barevne odliseny, od tmave modrá pres

svetle modrou, zelenou, oranzovou az po hnedou a cervenou. Pri jejich zobrazenı jsou jasne

patrná promeny vodnıch toku  na Šzemı mesta.

Vlivem nepresnosti pu vodnıch map vznikajı na vodnıch tocıch v ru znych casovych

obdobıch odchylky i mezi mısty, kde zrejme k zadnym zmenam nedoslo. Taková nepresnosti

se pohybujı v rozmezı 10 az 30 metru . To zhruba odpovıda kvalite vstupnıch dat. Presnost

jednotlivych planu  sice nenı znama, ale projevila se pri transformaci rastru  do S-JTSK, jejız

charakteristiky jsou uvedeny v tab. 1. Je treba pamatovat i na to, ze u ZABAGED je udavana

strednı polohova chyba okolo 8 metru .

Jako podklad pro zobrazenı vodnıch toku  jsem vyuzil polohopisnych dat ZABAGED.

Vybral jsem z nich nekterá vrstvy, napr. silnice, cesty, ulice, hranice uzıvanı a budov,

stromoradı, a priradil jim odpovıdajıcı typ car tak, aby po zobrazenı vytvorily jednoduchy

plan Plzne. Rovnez ze ZABAGED jsem do zvlastnıch vrstev oddelil zeleznice (vrstva vlaky) a

tramvajová koleje (vrstva tramvaje), která je mozná zobrazit podle uzivatelova pranı.
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Dalsı castı projektu GIS v programu ArcMap je vrstva odkazy. Ta je tvorena

polygonovymi Š tvary, vetsinou ve tvaru sipky, která jsem vytvoril v programu ArcMap.

Kazdy tento Š tvar obsahuje atribut “text° s relativnı odkazovou cestou na prıslusnou HTML

stranku, souvisejıcı s mıstem, ve kterám je sipka umıstena. Jedna se o strucny popis

dotycnáho mısta s nekolika historickymi i soucasnymi fotografiemi. V atributu “popis° je pak

nazev tohoto odkazu, ktery se zobrazuje v ArcMap u prıslusná sipky. Odkazy i popis se

aktivujı ve vlastnostech vrstvy. Odkazy v zalozce “Display° Ý “Support Hyperlinks using

field:° “text°. Popis pak v zalozce “Labels° Ý “Label Features in this layer, Label Field°:

“popis°. Pro pouzitı hypertextovych odkazu  v ArcMap je treba aktivovat nastroj Hyperlink

(ikona se zlutym bleskem).

Poslednı castı projektu GIS je vrstva popis s popisnymi informacemi. Jde o bodovou

vrstvu, kazdy bod definuje mısto, ke kterámu se vztahuje popis, ulozeny v atributu “Text_°.

Popisy jsou zobrazeny podobnym zpu sobem jako popisy vrstvy odkazy. Jedna se

o pojmenovanı vodnıch toku  a nekterych dalsıch objektu , která s nimi souvisejı.

Vysledny projekt GIS historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni, dokument

vyvoj_toku.mxd, je ulozen v adresari \mapa\

4.6.3 Digitalnı model terúnu

Soucastı projektu GIS historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni je i digitalnı model

teránu, zobrazujıcı vysková pomery v zajmovám Šzemı. Vyskova clenitost reliáfu je

vyjadrena formou barevná hypsometrie [29]. Ta vychazı z metody vrstevnic, kdy plochy mezi

sousednımi vrstevnicemi se vykryvajı barevne. Uzita je konvencnı barevna stupnice

regionalnıch barev podle Sydowa, tj. modrozelena Ý zelena Ý zlutozelena Ý zluta Ý zlutohneda

Ý oranzovohneda Ý hneda Ý hnedocervena. Nazorne jsou tak videt moznosti vyvoje vodnıch

toku , tedy kde terán umoznuje zmenu koryta a kde je naopak zmena toku velmi

nepravdepodobna.

Nejprve jsem v programu ArcMap 8.2 vytvoril digitalnı vektorovy model teránu

(reprezentovany pomocı TIN Ý nepravidelná trojŠhelnıková sıte). Vstupnımi daty byly

vrstevnice ze ZABAGED (liniova vrstva 3D vykresu vyskopisu zajmová oblasti

\dgn\vyskopis6.dgn) a rucne doplnená vrstevnice podál rek (3D soubor \dgn\vysky_vod.dgn).

Tyto 3D linie slouzily jako zdroj vysek, pri triangulaci (tvorba TIN) byly definovany jako typ

hard line, tedy pevná hrany modelu. K nim jsem pridal jeste liniovou vrstvu vodstva vcetne
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rozvodnic ze ZABAGED (\dgn\vodstvo6.dgn), bez vysek, opet jako typ hard line, slouzıcı k

definovanı teránnıch hran.

Vznikly TIN jsem nazval tin_vod a prevedl jej na GRID (rastrova reprezentace

digitalnıho modelu teránu), nazvany tingrid_vod, s rozlisenım rastrová bunky 10 m. Hodnoty

nadmorskych vysek se pohybujı od 292 m do 492 m, rozmer GRID je 1259 x 1117 bunek

(zobrazuje tedy Šzemı asi 12,6 x 11,2 km). TIN i GRID jsou ulozeny v adresari \shp\. Tento

GRID je nacten ve vyslednám projektu GIS historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni. Pri zvolenı

vhodná barevná skaly vytvarı nazorny model vyskopisu, vyuzitelny nejen pro vizualnı

kontrolu, ale i dalsı analyzy. GRID je rovnez mozná vyuzıt pro vytvorenı prostorová scány

v programu ArcScene 8.2 k nazornejsı vizualizaci dat.

4.7 Animace vyvoje vodnıch tok˚

Pro nazornou ukazku promen vodnı sıte v Plzni, jsem vytvoril dve jednoduchá

animace. Prvnı zobrazuje historická jadro mesta (soubor centrum.avi), kde probıhaly nejvetsı

zmeny, a druha zajımavou lokalitu v okolı soutoku Berounky a Uslavy (soubor bukovec.avi).

Poslouzil mi k tomu Šcelu vytvoreny pomocny dokument GIS (\mapa\model.mxd), lisıcı se od

konecnáho projektu GIS vyvoje vodnı sıte (\mapa\vyvoj_toku.mxd) predevsım v zobrazenı

popisnych informacı. Ty byly nacteny zvlasř pro kazdy modelovy rok prımo ze zdrojovych

souboru  datrok.dgn z adresare \model\dgn (vytvoril jsem je predtım v programu Microstation

V7). Navzajem se od sebe lisı, podle stavu vodnıch toku  v prıslusnám roce. Dıky nactenı

prımo ze zdrojovych souboru , se zobrazily jako vrstva “Annotation° na pevne stanovena

mısta. Barevne odpovıdajı prıslusnámu roku a menı se spolu se stavem vodnı sıte.

Snımanım obrazovky s tımto zobrazenym projektem pomocı programu CamStudio

V2.00 (freeware) jsem vytvoril obe animace. Dodatecná editace jsem provedl v programu

VirtualDub 1.4d (freeware). Format videa je Microsoft Video 1, rozmer 640x480, 1 fps

(1 obrazek za sekundu). Animace jsou ulozeny v adresari \mapa\
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5 Zaver

Cılem má prace bylo zmapovat vyvoj vodnıch toku  na Šzemı mesta od jeho zalozenı

az do soucasnosti na zaklade historickych map a planu  Plzne, s vyuzitım jinych historickych

Šdaju  i hydrologickych poznatku . Zıskavanı potrebnych dat bylo casto dost narocná a

zdlouhavá, ale nakonec se to podarilo. Mohl jsem vychazet ze 12 historickych zakresu  mesta

Plzne a ze soucasnáho stavu, prevzatáho z dat ZABAGED.

Data jsem po zpracovanı ulozil v geografická databazi a vytvoril projekt GIS

historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni, ve kterám jsem je zobrazil. Je videt, ze GIS

predstavuje mocny nastroj i v táto oblasti lidskáho badanı. Umoznuje nejen prehlednou

evidenci prostorováho vyvoje historickych skutecnostı, ale poskytuje i moznosti provadenı

dalsıch analyz ci vytvarenı rozmanitych vystupu . Vyhodou je i snadna aktualizace, oprava ci

doplnenı prostorovych dat a jejich provazanı s daty atributovymi. Takova sprava dat je

samozrejme znacne efektivnejsı, pohodlnejsı a vyuzitelnejsı, nez klasická papırová

archivovanı.

Uvazovaná Šzemı, tedy Plzen a nejblizsı okolı, patrilo odedavna k huste osıdlenym

oblastem a vliv prırodnıch cinitelu  na vyvoj toku lze dnes jiz casto jen obtızne rozpoznat. Ve

sledovanám obdobı, tedy od vzniku mesta do soucasnosti, zde vyrazne prevazil vliv cloveka,

ktery vetsinu toku  upravil a reguloval. Bez jeho zasahu  by byl tento vyvoj jiste zcela jiny a

patrne nemáne zajımavy. Nicmáne cılem táto prace nebyl odborny hydrologicky vyzkum, ale

evidence vodnıch toku  podlozena dobovymi plany a mapami. Nakolik vytvoreny model

odpovıda realite, zalezı predevsım na nich.
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6 Prılohy

6.1 CD-ROM s vyslednym projektem

\dgn Ý obsahuje upravena data ZABAGED ve formatu DGN (Microstation)

\dokumentace Ý obsahuje text táto diplomová prace

\geodatabase Ý obsahuje geodatabazi s veskerymi vektorovymi daty, potrebnymi pro

zobrazenı projektu GIS historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni

\html Ý obsahuje HTML stranky se strucnym popisem vyznamnejsıch mıst na vodnıch tocıch

a historická i soucasná fotografie

\mapa Ý obsahuje vlastnı projekt GIS historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni, vytvoreny

v programu ArcMap 8.2 a animace vyvoje vodnıch toku

\model Ý obsahuje modelová stavy vodnıch toku  v celám zajmovám Šzemı v jednotlivych

vyvojovych obdobıch ve forme polygonu  a liniı

\shp Ý obsahuje soubory pro vytvorenı podkladu v projektu, tedy jednoducháho planu Plzne, a

soubory digitalnıho modelu teránu

\transformace Ý obsahuje klıce pro transformaci rastru  do S-JTSK, pretransformovaná rastry

a soubory DGN s vektorizovanymi vodnımi toky

\uprav_rastry Ý obsahuje jednoduchym zpu sobem upravená zdrojová rastry, pripravená pro

dalsı zpracovanı

\vyrovnani Ý obsahuje transformacnı klıce pro opravu zkreslenı vznikláho pri procesu

fotografovanı a vysledná pretransformovaná rastry

\zabaged Ý obsahuje pouzita zdrojova polohopisna i vyskopisna vektorova data ZABAGED

ve formatu DGN (Microstation)

\zdroj_rastry Ý obsahuje pouzitá zdrojová rastry, tedy naskenovaná obrazky a fotografie
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6.2 Uka zka projektu GIS

Ukazka zobrazenı vyslednáho projektu GIS historickáho vyvoje vodnı sıte v Plzni (dokument

vyvoj_toku.mxd) v programu ArcMap 8.2. Zobrazen je stav vodnıch toku  v centru mesta

v roce 1781, dale podkladova mapa Plzne, odkazy na HTML stranky a popis.
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7 Slovnık odbornych pojmu

Bastion: táz basta, vezovita cast opevnenı vybıhajıcı z obranná hradby, umoznujıcı bocnı

ostrelovanı Š tocnıka.

Bit: Binary DigIT. Nejmensı jednotka pocıtacovych informacı, tedy buŽ 1 nebo 0.

BMP: BitMaP, standardnı nekompresovany bitmapovy format, bezne pouzıvany na

pocıtacıch s operacnım systámem MS Windows. Existuje ve formatu Microsoft Windows

nebo OS/2.

CIT: Rastrovy format pro cernobıla data pouzıvany firmou Intergraph. Krome vlastnıch dat

mu ze obsahovat i georeferencnı Šdaje. Kodovanı CCITT je skupina bezeztratovych metod

komprese pro cernobılá obrazy (CCITT je zkratka francouzskáho nazvu mezinarodnı

organizace International Telegraph and Telekeyed Consultative Committee.)

DGN: Microstation design file. Otevreny vektorovy format v software MicroStation (firmy

Bentley), ktery tvorı zakladnı prostredı systámu  MGE (Intergraph) a MicroStation

GeoGraphics (Bentley). Ackoli neobsahuje atributova data, umoznuje ulozit odkaz do relacnı

databaze (MSLINK). Je velice casto podporovan jako vymenny format i konkurencı [3].

DMT: digitalnı model teránu. Je to matematicko-cıselna simulace pru behu teránu doplnena

o pravidla pouzıvanı. Opıra se o kostru vyznacnych prostorove urcenych bodu  v teránu, která

jsou vybırany tak, aby co nejlápe charakterizovaly vlastnı pru beh teránu [25].

DPI: dots per inch Ý pocet bodu  (pixelu ) na palec, tj. rozlisenı.

GIS: geograficky informacnı systám. Je to organizovany soubor pocıtacováho hardware,

software a geografickych Šdaju  (naplnená baze dat) navrzeny pro efektivnı zıskavanı,

ukladanı, upravovanı, obhospodarovanı, analyzovanı a zobrazovanı vsech forem

geografickych informacı (definice pouzıvana firmou ESRI) [3].

GIS tedy netvorı pouze software, ale i ostatnı komponenty, jako data, hardware, personal a

zpu sob pouzitı. Cılem nenı pouha presentace ulozenych dat, ale predevsım jejich analytická

vyhodnocenı pro nejru znejsı aplikacnı Šcely (napr. zjisřovanı oblastı vzajemnych pru niku  a

prekrytu ru znych liniovych i plosnych prvku , vyber objektu  lezıcıch v urcitá vzdalenosti od

osy zajmováho liniováho prvku, ci v urcitá plose aj.) [29].

GRID: rastrova reprezentace dat. Zakladem jsou bunky, organizovaná do tzv. mozaiky

(nejcasteji ctvercova mrızka). V prıpade GRID mozaika reprezentuje hodnotu pro celou oblast
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bunky. Pri vyuzıvanı ctvercová mrızky pro reprezentaci povrchu je tretı rozmer reprezentovan

jako hodnota rastru [3].

Hamr: podnik na zpracovanı kujnáho zeleza (“Eisenhammer° nebo-li “lopatarna°).

Hrasá: tektonicka struktura, ktera se tvorı postupnym poklesem okrajovych ker podle

stupnovitych zlomu . Stupnovitá zlomy vznikajı opakovanım poklesu  po rovnobeznych

zlomovych plochach. Seskupenım techto stupnovitych poklesu  vznikajı taká prıkopová

propadliny (prıkopy), kdy dochazı k poklesu naopak vnitrnıch ker podle zlomu .

HTML: Hypertext Markup Language. Mnozina symbolu  a prıkazu  umıstenych v textovám

souboru, ktery je urcen pro zobrazenı www prohlızecem. Tyto symboly a prıkazy definujı

zpu sob zobrazenı textu  a obrazku  na strankach.

Inundacnı ý zemı: Šzemı zaplavovaná vodou pri povodnıch.

JPEG/JPG: Joint Photographic Experts Group. Prıpona souboru  oznacujıcı bitmapovou

grafiku (napr. fotografie). Velmi pouzıvana napr. v prostredı Internetu. Vyhodou je pouzitı az

16 milionu  barev a maly objem obrazku. Nevyhodou je, ze je tohoto maláho objemu dosazeno

ztratovou kompresı.

Karbon: perioda vyvoje zivota na Zemi, pred 345 miliony az 280 miliony let, ára prvohory.

Prevladaly plavune, preslicky, kapradiny, bujná pralesy. Objevily se plazi.

Kotlina: vyrazne vhloubena snızenina obklopena na vsech stranach vyssım teránem, jejı dno

je plochá nebo mırne zvlnená.

Meandr: vyrazny zakrut toku vznikajıcı erozı brehu  v nızinatá casti toku.

Miocún: perioda vyvoje zivota na Zemi, pred 26 miliony az 5 miliony let, ára tretihory.

Prevladaly mocaly, pralesy. Rozvoj savcu .

MrSID: Multiresolution Seamless Image Database. Kompresnı format pro manipulaci

s objemnymi rastrovymi daty pri zachovanı jejich kvality.

Niva: Šdolnı Ý rovná dno Šdolı tvorená jemnozrnnymi rıcnımi naplavy v dosahu

povodnovych zaplav, pokrytá nivnımi loukami, luznım lesem nebo zemedelsky vyuzıvaná.

Nivnı pu da: fluvizem Ý  FM, vznika na plochach pravidelne podláhajıcıch zaplavam. Proto je

jejı vyskyt omezen na bezprostrednı blızkost vodnıch toku .

Oglejena pu da: pseudoglej Ý PG, pu da s vysoko lezıcı hladinou podzemnı vody, vyskytujıcı

se na podmacenych stanovistıch. Vznika pseudoglejovym pu dotvornym procesem, pro ktery

je charakteristická strıdanı silnáho provlhcenı a vysychanı v hornı casti pu dy vlivem

zasakujıcı srazková vody, ktera se zadrzuje na nıze lezıcı nepropustná vrstve nebo horizontu.
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Pahorkatina: geomorfologicka jednotka se zvlnenym georeliáfem s prevladajıcı vyskovou

clenitostı 30Ý150 m, obvykle v nadmorskych vyskach do 600 m.

Panev: vhloubena geomorfologicka jednotka obklopena ze vsech stran vyssım teránem,

podmınena tektonicky a charakterizovana vyplnı sedimentu  vyvojove spjatych s jejım

vznikem.

Pleistocún: starsı ctvrtohory, perioda vyvoje zivota na Zemi, pred 2 miliony az 10 000 let.

Prvnı hominidi, chladnomilna fauna.

Pliocún: perioda vyvoje zivota na Zemi, pred 5 miliony az 2 miliony let, ára tretihory.

Plosina: Šzemı s plochym nebo velmi mırne zvlnenym povrchem ru znáho pu vodu,

vyznacujıcı se malymi sklony (do 4’) a prevladajıcı malou vyskovou clenitostı.

Proterozoikum: = starohory, ára vyvoje zivota na Zemi, pred 2,6 miliardami az 570 miliony

let. Rozvoj mnohobunecnych organismu , ras, prvoku . Vznik bezobratlych.

Revitalizace rıcnıho toku: Šprava, jejımz Šcelem je odstranit nebo zmırnit negativnı

du sledky Šprav vodnıch toku  na ekosystámy, obnovit nebo zlepsit jejich ekologickou funkci

v krajine [26]. R esenı revitalizace vodnıho toku musı odpovıdat prırodnım podmınkam,

zpu sobu vyuzıvanı Šzemı. Podálny profil by mel odpovıdat pozadavkum na vodnı biotyp,

prıcny profil by nemel byt geometricky pravidelny, ale odpovıdat prirozenámu vyvoji koryta.

Prednost se dava vegetacnımu a kombinovanámu druhu opevnenı.

Sediment: usazenina.

Shapefile: ArcView shape file. Otevreny vektorovy format v software ArcView (firmy

ESRI). Obvykle se sklada ze trı souboru : shp Ý hlavnı soubor, shx Ý indexová soubory a dbf Ý

atributy. Je pomerne siroce podporovan i konkurencnımi spolecnostmi [3].

S-JTSK: souradny systám jednotná trigonometrická sıte katastralnı, v Krovakove

konformnım zobrazenı Besselova elipsoidu, pouzıvany v byvalám C eskoslovensku od roku

1927 a pouzity pri vyhotovenı Zakladnı mapy strednıho merıtka a tedy i ZABAGED.

Spad: vyskovy rozdıl mezi hornım a dolnım profilem uvazovanáho toku.

Splaveniny: castice mineralnıch nebo organickych latek, unasená proudıcı vodou. Pohyb

splavenin je zavisly na unasecı sıle vody, ktera ma vyrazny vliv na vytvarenı koryta toku.

Stetovanı dna: opevnenı dna kameny priblizne jehlanovitáho tvaru, kladenymi tesne vedle

sebe zakladnou dolu  a zadusanymi do dna koryta.

Terasa: prirozena (aluvialnı) terasa Ý rovinatá Šzemı (plosina) lezıcı nad zatopovym Šzemım,

obvykle rıcnıho, jezernıho nebo morskáho pu vodu.
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Geologicky mladsı Šdolı majı tvar V, jsou Šzka s velmi strmymi svahy. Starsı Šdolı majı

máne strmá svahy a sirsı dno, zpravidla vyplnená aluvialnımi naplavy. Majı tvar U. Pri

poklesu vysková Š rovne dolnıho profilu toku vlivem horotvornych cinnostı, se zvetsı spad a

tok se opet zarezava do dna staráho Šdolı a vytvarı nová, uzsı. Nekolikerou zmenou spadu se

vytvarı Šdolı s charakteristickym prıcnym profilem, ve kterám jsou na bocıch patrny plosiny,

tzv. rıcnı terasy. Jestlize byla terasa vytvorena v pu vodnı hornine, jde o terasu eroznı. Byla-li

vytvorena rekou ve vlastnıch naplavach, jedna se o terasu akumulacnı.

TIFF/TIF: Tagged Image File Format. Siroce pouzıvany rastrovy format (casty format pro

skenovaná dokumenty), jeho varianta GeoTIFF obsahuje i georeferencnı Šdaje. Uchovava

data bez ztraty. Existuje nekolik typu  lisıcıch se moznostmi komprimace.

TIN: Triangulated Irregular Network (nepravidelna trojŠhelnıkova sıř). Reprezentuje povrch

jako soubor trojŠhelnıku , která jsou definovany tremi body umıstenymi kdekoli v prostoru a

pro tyto trojŠhelnıky uchovava topologická vztahy. Proces vytvorenı TIN se nazyva

triangulace [3].

Veduta: panoramaticky pohled na mesto, prıpadne na vysek krajiny, doplnujıcı mapovy obraz

nebo uvadeny samostatne. U nas nejstarsı je pohled na Prahu z roku 1493 [29].

Vektorizace: prevod dat z rastrová do vektorová podoby. Jsou pouzıvany tri zakladnı metody:

rucnı (vse dela operator), poloautomaticka (operator zvolı pocatek rastrová linie, systám se

pokusı identifikovat rastrovy objekt, ukaze operatorovi smer a  pri potvrzenı se vyda

vektorizovat, dokud nenarazı na sporny bod, kde se zastavı a ceka na operatorovo rozhodnutı)

a automaticka (prevod z rastru na vektor probıha automatizovane) [3].

Vrchovina: Šzemı s clenitym georeliáfem s prevladajıcı relativnı vyskovou clenitostı 150Ý

300 m a s vyraznym Špatım vu ci sousednımu Šzemı.

ZABAGED: Zakladnı baze geografickych dat C eská republiky. Topologicko-vektorovy

topograficky model Šzemnı reality na Š rovni podrobnosti obasahu Zakladnı mapy C R

1:10 000. Presnost podrobnáho polohováho bodu zobrazenáho na tiskovám podkladu

Zakladnı mapy C R 1:10 000 je dana strednı chybou mxy = 8 m. Data 1 mapováho listu tvorı

dva vektorová soubory Ý polohopisu a vyskopisu, oba ve formatu DGN (Microstation).
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