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1. Zadání - vymezení plnění zakázky 

 
Předmět studie 
Studie vymezí záplavové území včetně aktivní zóny podél vodního toku Suchý potok od ř. km 0,00 
v úseku dlouhém cca 2,10 km, tj. přes intravilán obce Kynšperk nad Ohří, resp. nad intravilán obce 
z důvodu zjištění rozsahu záplavového území nad intravilánem a na vtoku do intravilánu.  
 
Rozsah prací 
Dokumentace sestává z geodetického zaměření území podél toku Suchý potok v rozsahu potřebném 
pro výpočet (kromě zaměření objektů na toku, příčných řezů atd. jsou zaměřeny alespoň 3 údolní 
profily na 1 km délky vodního toku v celém rozsahu záplavy po úroveň hladiny při průtoku Q100) 
a z vlastních výpočtů záplavového území. Výpočet byl proveden matematickým modelem metodou 
nerovnoměrného proudění. Dokumentace je  zpracována v rozsahu daném vyhláškou MŢP č. 
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a 
s ohledem na Metodiku stanovení aktivní zóny záplavového území.  
 
Požadované výstupy v tištěné a digitální podobě v sedmi vyhotoveních (z toho v digitální 
podobě dvakrát bez mapového podkladu): 

 situace se zákresem záplavového území v tištěné podobě v měřítku 1:5000, dohodnutém na 
výrobních výborech, 

 výpočet konsumpčních křivek příčných objektů (hladiny při všech průtocích od Q1 po Q100), 

 návrhy řešení vedoucích ke zvýšení ochrany před povodněmi, 

 v digitální podobě budou výstupy předány v následujících formátech: 

 závěrečná zpráva (Word), 

 tabulkové výstupy výpočtů v rozsahu tištěné podoby (Excel), 

 korytové a údolní příčné profily a objekty na toku (ve formátu AutoCAD), 

 podélný profil (ve formátu AutoCAD), 

 GIS výstupy území včetně záplavového území a záplavových čar budou ve formátu shapefile 
pro ArcView 3.0, výstupy budou ve formě vrstev (základní báze geografických dat České 
republiky, záplavové čáry pro návrhové průtoky (polyline, polygon), plocha záplavových území 
pro návrhové průtoky, osa toku vytvořená dle pouţitého mapového podkladu, staničení 
po 10, 100 a 1000 m, hranice aktivní zóny, pouţité korytové a údolní příčné profily), 

 v digitální podobě bude předána funkční výpočetní trať v rozsahu všech N-letých průtoků 
(Q1 aţ Q100) zpracovaná pomocí výpočetního software HYDROCHECK  

 v digitální podobě bude předána fotodokumentace pouţitá v návrhu záplavového území. 
 

V jednom vyhotovení bude předáno geodetické zaměření včetně podrobné fotodokumentace. 
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2. Podklady pro zpracování návrhu záplavového území 
 
V souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb. byly pouţity pro zpracování návrhu záplavového území tyto 
podklady 
  
a) standardní hydrologické údaje poskytnuté ČHMÚ 
 
b) informace o moţném ovlivnění hydrologických průtoků nebyly při zpracování studie známy 
 
c) Zabaged, základní mapa České republiky 1 : 10 000 
 
d) DMR 5G -  digitální model reliéfu 5. generace ČÚZK 
 
e) Ortofoto ČÚZK 
 
f) výsledky geodetického zaměření podélného a příčných profilů koryta vodního toku a přilehlého 
inundačního území 
  
g) výsledky hydraulického výpočtu nerovnoměrným prouděním (programem Hydrocheck) 
  
h) dostupné údaje o nejvyšší zaznamenané přirozené povodni, ani ţádné další údaje o historických 
povodních vhodné ke kalibraci modelu, nebyly při zpracování k dispozici  
  

../Vyhlaska_236.htm
../hydrologicka_data.htm
http://localhost:2032/?map=prehled
http://localhost:2032/?map=zamer
../Vysledky_tabulka.htm
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3. Hydrologická data 
 
Předmětem výpočtu byly tři průtokové stavy na toku Suchý potok, Q5, Q20, Q100 N-leté průtoky byly 
zakoupeny od ČHMÚ.  
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4. Geodetické zaměření 
  

Veškeré geodetické zaměření je v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BPV. 
  

Geodetické zaměření prováděla firma "MajerGEO". Bylo zaměřeno 58 příčných profilů a objektů. 
Všechny objekty byly zaměřovány tak, aby bylo moţné pro výpočet vytvořit profil pod a nad.  
Dále byly zaměřeny pomocné body v inundaci pro přesnější vynášení záplavových čar. Kaţdý 
zaměřený bod má mimo informaci X, Y, Z i kód, který slouţí zpracovateli při tvorbě modelu trati.  
 
Tabulka základních kódů (podrobněji ve zprávě geodetického zaměření): 
 
B budova 
BR  budova roh 
CAK cesta asfaltová kraj 
CAS     cesta asfaltová střed 
CNK cesta nezpevněná kraj 
CNS    cesta nezpevněná střed 
CSK     cesta štěrková kraj 
CSS     cesta štěrková střed 
D dno 
DZ dno zpevněné  
H hladina  
HB hrana břehová  
HD        hrana dole 
HDD hrana dole dno  
HN hrana nahoře  
CH       chodník  
JED jez dole  
JEN     jez přepadová hrana 
KD konstrukce dole (otvor pro vodu) 
KKR     kraj křovin 
KLE      kraj lesa  
KN konstrukce nahoře (část, která brání      
přetečení vrchem)  
KPO     kraj pole 
L levý břeh 
ON obrubník nahoře 
OPD opěrná zídka dole 
OPN opěrná zídka nahoře 

P pravý břeh 
PL plot 
PLD plot dřevěný 
PLH plot ohradní zeď 
PLP plot plechový  
PLR plot drátěný 
PLZ      plot ţivý  
PPD plot dřevěný s podezdívkou  
PPR plot drátěný s podezdívkou 
PRD propustek dole 
PRN propustek nahoře 
PVN produktovod (vrch potrubí) 
S  silnice kraj  
SS  silnice střed 
T terén  
TAS      terén asfalt  
TBE      terén beton  
TDL      terén dlaţba  
TK        terén křoviny  
TLL      terén les listnatý 
TLO     terén louka  
TLS      terén les smíšený  
TMO     terén mokřad  
TPO     terén pole  
TS        terén stromy a porost  
TZA terén zahrada  
ZLD ţlab dole  
ZLN ţlab nahoře  
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5. Stanovení drsností 
 
Vzhledem k tomu, ţe nová verze programu Hydrocheck umoţňuje zadávání drsností nepřímo pomocí 
kódů, byl změněn způsob práce s drsnostmi. Dříve bylo jen velmi těţké měnit bodové drsnosti v 
profilech z tohoto důvodu byly vyplňovány bodové drsnosti pouze mimo koryto a v korytě byla 
pouţívána globální drsnost, kterou bylo moţné v celém úseku trati snadno změnit. 
Nyní byly vyplňovány všechny drsnosti v celém příčném profilu a snadná moţnost korigovat drsnosti 
během výpočtu zůstává zachována. 
 
Podrobné informace o pouţitých drsnostech v příčných profilech najdete ve výpisu výpočtové trati. 
 
 

Použité drsnosti dle Manninga v korytě 

Popis n 

Beton v dobrém stavu 0,020 

Beton starý 0,035 

dlaţba 0,025 - 0,045 

tráva 0,035 - 0,045 

keře 0,060 - 0,090 

  

Použité drsnosti dle Manninga v inundaci 

Popis n 

silnice chodníky - asfalt, beton 0,020 - 0,025 

cesta 0,035 - 0,040 

louky, pole 0,035 - 0,045 

stromy, keře 0,060 - 0,120 

hustý porost 0,120 - 0,160 

zahrady s ploty, zástavba 0,160 - 0,200 nebo vypuštěné z výpočtu 

 
 

6. Dolní okrajová podmínka 
 
Informace o hladinách na Ohři byly převzaty z aktuálních výpočtů Map ohroţení a rizik na Ohři.  
 
Předpokladem byl souběh povodně Q100 na Suchém potoce s povodní Q20 na Ohři, Q20 na Suchém 
potoce s povodní Q5 na Ohři a Q5 na Suchém potoce s povodní Q1 na Ohři. Z tohoto předpokladu 
vychází následující konsumpční křivka, která byla pro výpočet pouţita. 
 

Qn Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

hladina m n.m. 413,95 414,08 414,22 414,40 414,58 414,82 415,02 

 
Vliv Ohře na Suchý potok je prakticky zanedbatelný. Sklon Suchého potoka nad soutokem je větší, 
neţ ve vyšších úsecích a ve výpočtu dochází v posledním úseku ke sníţení, nikoliv vzdutí.  
 
 
 
 
 
 
 

../Vypoctova_trat.htm
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7. Charakter toku - úroveň protipovodňové ochrany 
 
Suchý potok pramenní v chebské pánvi pod Těšnovským kopcem nedaleko obce Štědrá. Dolní úsek 
toku Suchý potok je tok níţinného charakteru. Ve většině své délky protéká zalesněnou krajinou.  
Poslední kilometr Suchý potok protéká intravilánem města Kynšperk nad Ohří.  
 
Identifikační číslo toku IDVT (CEVT): 10229126 
Hydrologické číslo povodí: 1-13-01-081 
Celková délka toku: cca 6,1 km 
Délka výpočetního modelu: 2,172 km  
Plocha povodí: 6,94 Km

2 

 
Koryto je v intravilánu Kynšperka upravené, buď jako lichoběţník se zatravněnými břehy, nebo jako 
obdélníkové koryto s kamennými zdmi. Kapacita úpravy není příliš velká, koryto většinou provede Q5, 
při Q20 dochází k rozlivům téměř podél celého toku. Mimo obytnou zástavbu je pak koryto neupravené 
s kapacitou menší neţ Q5. 
 
Průměrný sklon celého zájmového úseku toku je 1,27%. 
Sklon toku je hodně proměnlivý: 
přímo nad soutokem s Ohří je sklon 1,3%, 
v kritickém úseku nad mostem P04M je sklon 0,4% 
nad mostem P12M je sklon 1,3% 
mezi mostky P31M a P36M opět sklon klesá na 0,4% 
a pod rybníkem Sýkorák opět postupně vzrůstá aţ na 2,6% 
nad Sýkorákem je jiţ sklon vyrovnaný na hodnotách 1,1 aţ 1,3% 
 
Rychlosti vody odpovídají sklonovým poměrům a jsou podobně rozkolísané. Pohybují se od 0,4 aţ 0,7 
m/s v úsecích s malým sklonem aţ po rychlosti přes 3 m/s v místech se sklonem větším. 
 
I reţim proudění reaguje na časté změny sklonů a je střídavě říční a bystřinný. Z pohledu reţimu 
proudění se jedná o velmi nestabilní trať, která při skutečné povodni přinese nemalá překvapení. 
 
 
 

ř.km 0,000 až 0,578 profily P01 až P26M – od soutoku s Ohří až k ulici K.H. Borovského 
 
Celkově je kapacita tohoto úseku na úrovni Q5. Pod mostem P04M v ř.km 0,101, tedy přímo nad 
soutokem s Ohří, je kapacita koryta Q5, u průtoku Q20 je jiţ zaplavován pravý břeh. Při Q100 dochází na 
pravém břehu k rozlivu aţ k ulici Sokolovská a několik nemovitostí můţe být zasaţeno. Ţádná 
nemovitost ale není v aktivní zóně (viz. foto dole vlevo a uprostřed).  
 

   
 
Nad mostem P04M (viz. foto nahoře vpravo, dole vlevo) v ř.km 0,101 aţ po mostek P12M ř.km 0,288 
je nejkritičtější úsek toku v celém Kynšperku. Koryto je zde sice krásně upravené, ale potkává se zde 
hned několik nepříznivých okolností: 
 
a) koryto neprochází údolnicí, ale je od ní odkloněné 
b) sklon koryta v úseku klesá na 0,4%, zatímco pod i nad tímto úsekem je sklon 1,3%, tedy více neţ 

trojnásobný 
c) silniční most P04M s průtočnou plochou 5m

2
 a přítokovou rychlostí 0,5 m/s není kapacitní ani na Q5   
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Vzhledem k výše uvedeným okolnostem dochází jiţ při průtocích větších neţli Q5 k rozlivu do 
inundačních území na obou březích (viz. foto nahoře uprostřed a vpravo). Koryto neprovede vzhledem 
k rychlostem menším neţ 0,5 m/s 80% průtoku, a proto je na pravém břehu poměrně velká aktivní 
zóna. Při Q100 dojde k přelití komunikace (ulice Sokolovská) a část průtoku odteče ulicí Okruţní přímo 
do Ohře. 
 
Nad mostkem P12M je jiţ situace výrazně lepší. Koryto s prakticky stejnou průtočnou plochou má více 
neţ dvojnásobný sklon, průtok Q5 se vejde do koryta a ve dvou úsecích (cca 2x 60 m) je koryto 
kapacitní na Q20. Navíc zde jiţ potok protéká údolnicí a nedochází tak širokým rozlivům jako 
v předchozí části. Levý břeh je ve svahu a vybřeţuje zde místy pouze Q100. Na pravém břehu se Q100 
rozlije aţ k ulici Knoflíkova a bude zaplaveno několik nemovitostí. Ţádná z nich však není v aktivní 
zóně (viz. foto dole vpravo).  
 

 
Lávka P19L 

 
Lávka P22L 

 

 
 

ř.km 0,578 až 0,977 profily P26M až P38H – od ulice K.H. Borovského po hráz rybníka 
Sýkorák 
 
Most P26M (viz. foto dole vlevo a uprostřed) ř.km 0,578 má kapacitu Q10 s volnou hladinou, při Q20 se 
jiţ voda vzdouvá mostovkou, ale komunikace bude přelita aţ při větším průtoku. I to je důvodem, proč 
dojde nad mostem k rozlivu, zejména na pravém břehu (viz. foto dole vpravo).  
 

   
 
Mezi profily P28L a P31M (dole) ř.km 0,649 aţ 0,726 je rozliv největší, nicméně ţádná ze zasaţených 
nemovitostí se nenachází v aktivní zóně, která v této části nevystupuje z koryta. To má zde kapacitu 
mezi Q5 a Q20.. Vliv mostu P26M je zde ale jiţ malý a jeho samotné zkapacitnění by nepomohlo. 
  

   



Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6, tel/fax: +420 220611045, mail: hydrosoft@hv.cz, www.hv.cz 

VT Suchý potok - studie záplavového území  - 10 - 

Nad mostkem P31M ř.km 0,726 je koryto nejprve kapacitní na Q5, směrem výše k hrázi rybníka 
Sýkorák při stejném průtoku dochází k vybřeţení. Při povodni Q100 dojde k rozlivům na pravém břehu 
téměř aţ k silnici Křiţíkova a budou zde zaplaveny některé nemovitosti a zahrady. Ţádná nemovitost 
ale není v aktivní zóně (viz. foto dole vpravo), která povětšinou nevystupuje z koryta. 
 
Rybník Sýkorák (viz. foto dole vlevo a uprostřed) je pro Kynšperk potenciálním nebezpečím. 
Bezpečnostní přeliv provede sotva Q5 a při větší povodni se začne přelévat hráz. Bezpečnostní přeliv 
je dostatečně široký, ale koruna bezpečnostního přelivu je pouhých 0,37m pod nejniţším bodem 
hráze. Je zde tedy velké riziko, ţe by jiţ při povodni Q20 aţ Q50 mohlo dojít k přelití a protrţení hráze, 
která není v dobrém stavu. Vzhledem k tomu, ţe je nádrţ přímo v intravilánu Kynšperka, riziko je 
velké. 
 

   
 
 

ř.km 0,977 až 2,172 profily P38H až P59 – nad rybníkem Sýkorák 
 
Nad rybníkem Sýkorák je jiţ koryto prakticky neupravené a jeho kapacita je menší neţ Q5. Výjimku 
tvoří pouze krátký úsek nad propustkem P42P (viz. foto dole uprostřed a vpravo) v ř.km 1,353. Tento 
propustek (viz. foto dole vlevo) je sice zcela nekapacitní a jiţ při Q1 se většina vody přelije přes 
komunikaci, ale koryto nad tímto propustkem je podél garáţí na levém břehu relativně kapacitní, 
teprve při Q20 aţ Q50 je zaplavována souběţná komunikace a ani při Q100 zde nejsou ohroţeny ţádné 
nemovitosti. 
 

   
 
Ve zbytku zájmového území (od garáţí výše) je v inundačním území celá řada chat v záplavě Q5 aţ 
Q100 a některé z nich jsou v aktivní zóně (viz. foto dole). 
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8. Návrhy protipovodňových opatření 
 

Nejvýznamnějším navrhovaným opatřením na Suchém potoce je rekonstrukce bezpečnostního přelivu 
na rybníku Sýkorák. Jak jiţ bylo uvedeno výše, parametry bezpečnostního přelivu jsou jiţ při Q10 
nedostatečné. Vzhledem k tomu, ţe je vodní dílo situováno nad intravilánem města, je zvýšení 
bezpečnosti tohoto vodního díla z hlediska minimalizace povodňových rizik zásadní. Z tohoto důvodu 
jsme se přímo ve studii zabývali výpočtem upraveného bezpečnostního přepadu.  

Návrhový stav byl počítán tak, ţe bude zachována kóta koruny, šířka i ostatní průtokové parametry 
bezpečnostního přelivu. Stávající bezpečnostní přeliv by tedy byl zachován a pouze opraven 
s navýšením břehů. Hráz rybníka by pak byla navýšena na takovou kótu, aby nebyla ani při Q100 
přelita. K vypočtené maximální hladině Q100 - 429,23 m n.m. je nutné přičíst převýšení hráze 
odpovídající kategorii vodního díla. 
 

Qn Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Stávající stav 428,70 428,78 428,86 428,89 428,93 429,01 429,03 

Návrhový stav 428,70 428,78 428,89 428,97 429,05 429,15 429,23 

Rozdíl 0 0 0,03 0,08 0,12 0,14 0,20 

 
Koruna stávající hráze cca  428,90 m n.m. (hráz není vodorovná) 
Nejniţší bod hráze  428,73 m n.m. 
Maximální hladina Q100  429,23 m n.m. 
Navýšení stávající hráze při zachování současné kapacity bezpečnostního přelivu o 0,33 aţ 0,50 m 
plus převýšení. 
 
Jelikoţ bezpečnostní přeliv není ovlivňován dolní vodou, lze s korunou přelivu výškově hýbat a 
konsumpční křivka přelivu zůstane zachována. Lze tedy zachovat stávající korunu hráze a naopak 
bezpečnostní přeliv zahloubit, popřípadě navrhnout kombinaci obojího. Sníţí se tím ale provozní 
hladina a objem rybníka. Při změně šířky přelivné hrany, či jiných průtokových parametrů 
bezpečnostního přelivu bude nutné tento bezpečnostní přeliv znovu posoudit. 

Další doporučení jiţ jen v obecné rovině. Kritickým místem je úsek toku nad mostem P04M, coţ je 
způsobeno součtem několika nepříznivých vlivů. Přesto, ţe je zde koryto potoka relativně nově 
opraveno, odtokové poměry by zde mohlo zlepšit zkapacitnění mostu P04M a s tím související úprava 
koryta v navazujících úsecích. 

Další protipovodňová opatření na Suchém potoce podle našeho názoru nejsou potřebná. 
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9. Metodika výpočtu – popis zpracování studie 

 

Základním poţadavkem na zpracování záplavových území je provádění výpočtů metodou ustáleného 
nerovnoměrného proudění. Pro tento typ výpočtů je vhodný program HYDROCHECK verze 5.X, který 
pouţíváme. 
 
Základem prací na studii je podrobný terénní průzkum. Na základě terénního průzkumu a kvalitní 
fotodokumentace jsou určeny drsnostní charakteristiky a později vynášeny záplavové čáry a aktivní 
zóna. 
Předmětem prací bylo dále podrobné geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro jednorozměrný 
matematický model, tedy příčné a údolní profily a veškeré objekty. Kromě toho byly zaměřeny vybrané 
charakteristické body v inundaci mezi příčnými profily (rohy objektů, komunikace atd.) tak, aby se lépe 
vynášela záplavová čára a aktivní zóna.  
  
Jak jiţ bylo řečeno, vlastní výpočty byly prováděny metodou ustáleného nerovnoměrného proudění 
v programu HYDROCHECK, který se osvědčil při výpočtech obdobných studií. Základní výhodou 
tohoto programu je moţnost rozdělení příčného profilu na libovolné segmenty podle charakteru 
proudění v jednotlivých částech příčného profilu. Program zobrazuje i podrobné rozdělení rychlostí 
v příčném profilu a rozdělení aktivní zóny v příčném profilu.  
Pro výpočty konsumpčních křivek významných objektů byl pouţit nástroj - výpočty objektů, který je 
nyní přímou součástí programu HYDROCHECK.  
Kromě metody nerovnoměrného proudění bývá uţíváno i nástrojů rovnoměrného proudění pro 
stanovení konzumpční křivky dolní okrajové podmínky. I zde je pouţíván program HYDROCHECK. 
 
Záplavové území je zpracováno v souladu s Vyhláškou č. 236/2002 Sb., nad Základní mapou České 
republiky 1 : 10 000. Tento mapový podklad vykazoval v některých místech značné odchylky od 
geodetického zaměření, tedy od skutečnosti. V současnosti jsou k dispozici výstupy z leteckého 
laserového skenování, tzv. digitální model reliéfu 4. generace. Tento v současné době nejpřesnější 
moţný podklad byl vyuţit pro účely matematického modelování. 
Také při vykreslení záplavového území a všech náleţitostí daných Vyhláškou byly vyuţity zpřesňující 
podklady, tj. kromě geodetického zaměření i výše uvedený digitální model reliéfu a barevná ortofota.  
 
Jedním  z  výstupů  studie  je  psaný podélný profil. Tento výstup obsahuje sloupce  „Dolní  hrana  
mostovky“  a „Převýšení mostovky nad Q100“. Co tyto sloupce znamenají. 
 
Dolní  hrana  mostovky. Vyjádřit dolní hranu mostovky jednou kótou vyţaduje následující 
schematizaci. U šikmé mostovky se jedná o niţší kótu. U mostu o dvou  či  více polích se jedná o niţší 
kótu v nejniţším poli, které je přes vodní  tok.  Inundační  otvory  mostů takto nejsou podchyceny. 
Most je tedy povaţován  za  zaplavovaný v okamţiku, kdy začne být zaplavováno první pole mostu. 
U klenutých mostů je to obdobné, ale dolní hranou mostovky je myšlen vrchol klenby,  u  více  oblouků  
pak  nejniţší  vrchol  klenby  v  toku. Poslední skupinou,  kde se tento údaj vyskytuje, jsou propustky, 
kde je termín dolní hrana  mostovky  zavádějící,  ale  princip  hodnocení  zaplavení  propustku zůstává  
stejný.  Dolní  hranou  mostovky  je  myšlena  horní kóta světlého průměru  propustku, u více trub se 
jedná na rozdíl od mostů o horní troubu. Propustek je tedy povaţován za zaplavený aţ v okamţiku 
zaplavení všech trub propustku. Podrobněji je patrný průběh hladin z výkresů příčných profilů. 
 
Převýšení  mostovky nad Q100 je převýšení dolní hrany mostovky nad hladinou Q100 (záporné 
znaménko u hodnoty převýšení mostovky nad hladinou Q100 značí zatopení dolní hrany mostovky). 
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10. Stanovení aktivní zóny – popis způsobu zpracování 
 
Podle vyhlášky MŢP č. 236, § 2, odst. e se jedná o území jeţ při povodni odvádí rozhodující část 
celkového průtoku a tak bezprostředně ohroţuje ţivot, zdraví a majetek lidí. Podle § 66, odst. 2 
vodního zákona se vymezuje v současně zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě 
podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích. 
Návrh AZZÚ byl proveden v celé délce toku v souladu s Metodikou stanovení aktivní zóny 
záplavových území. 
 
Vymezení základních pojmů: 
 
záplavová čára  –  křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při 

zaplavení území povodní 
záplavové území  –  území vymezené záplavovou čárou 
aktivní zóna záplavového území (dále jen AZZÚ)  – území jeţ při povodni odvádí rozhodující část 

celkového průtoku a tak bezprostředně ohroţuje ţivot, zdraví a majetek lidí 
periodicita povodně n let  –   výskyt povodně, který je dosaţen nebo překročen průměrně  

jedenkrát za n let 
inundační území  –  území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích 

přesahujících kapacitu koryta vodního toku 
 
 
Základní princip této metodiky vychází ze čtyř kroků : 
 

1. definice primárních území AZZÚ 
2. rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou 
3. revize AZZÚ 
4. definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy 

 
ad 1) definice primárních území AZZÚ 
Sem patří vlastní koryto hlavního toku v šířce definované břehovými hranami a všechny vedlejší 
paralelní permanentní vodoteče, derivační, či jiné kanály a přítoky hlavního toku také v šířce 
definované břehovými hranami. Dále v případě, ţe se jedná o tok ohrázovaný příbřeţními hrázemi, 
případně mobilním hrazením, které chrání před povodněmi a je dimenzované na Q100, jsou tyto hráze, 
či hrazení současně hranicí AZZÚ. 
 
ad 2) rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou 
Rozšíření primární zóny je podle metodiky moţné jednou ze čtyř metod: 
podle záplavových území 
podle parametrů proudění 
podle rozdělení měrných průtoků 
detailní 2D studií 
V této dokumentaci bylo stanovení rozšíření AZZÚ provedeno podle záplavového území Q20 vody. 
 
ad 3) revize AZZÚ 
Dále byla provedena revize AZZÚ v případech konfliktu navrhované AZZÚ se stávající zástavbou. 
Tato revize byla provedena na základě parametrů proudění a rozdělení měrných průtoků. Návrh AZZÚ 
byl upraven v souladu s metodikou Fink a Bewick, rozdělení hloubek a rychlostí a zároveň posouzen 
na základě měrných průtoků na 80 % průtoku. 
Následně byly do AZZÚ zahrnuté osamocené oblasti soustředěného průtoku v inundačním území, 
například v okolí inundačních propustků, koncentračních staveb apod., dále „ostrovy“, které jsou sice 
svou výškovou úrovní mimo AZZÚ, ale v případě průchodu povodní by nebylo moţno taková to území 
evakuovat. 
 
Dále metodika umoţňuje navrhovanou AZZÚ ve výjimečných případech zpřísnit dle metodiky MV 
USA, nebo naopak zúţit vyjmutím území, kde je hloubka menší neţ 0,3 m a zároveň rychlost proudu 
menší neţ 0,5 m/s. Oba tyto zvláštní případy se běţně při návrhu AZZÚ nevyskytují a pokud jsou 
pouţity, je to ve zprávě jmenovitě popsáno a odůvodněno. 
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ad 4) definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy 
AZZÚ je zakreslena v kapitole Výkresy - Situace, která je vypracována na podkladě rastrové základní 
mapy ČR v měřítku 1 : 10 000. 
 
V posledních letech je stanovení aktivní zóny diktováno „Metodikou stanovení aktivní zóny 
záplavového území“. Tato metodika poměrně přesně určuje jednotlivá kritéria posouzení aktivní zóny. 
Ke všem těmto kritériím bylo při stanovení přihlíţeno. Výhodou programu HYDROCHECK verze 5.X, 
kterým jsme aktivní zónu posuzovali, je řada nástrojů pro vyhodnocení jednotlivých kritérií aktivní zóny 
a jejího grafického zobrazení.  
 
Jaký byl postup zpracování: 
 
1) V první řadě musely proběhnout na celé výpočtové trati hydrotechnické výpočty. Jejich výsledkem 
pak byly (mimo jiné) hladiny při průtocích Q100 vypočtené metodou ustáleného nerovnoměrného 
proudění. Tyto vypočtené hladiny a průtoky byly dále posuzovány. 
 

 
 
2) z výše zobrazeného příčného profilu (ilustrační obrázek) jsou patrné body A,B, které definují vlastní 
koryto. Celá část profilu mezi body AB je v aktivní zóně, jak vyplývá z metodiky. 
 
3) Dalším kritériem je 80% průtoku. V aktivní zóně je to území, kudy proteče 80% průtoku. Toto 
kritérium je hlídáno programem Hydrocheck a na příčném profilu je zobrazeno zelenou kótou. Počítá 
se tak, ţe se nejprve načte celý průtok mezi body A,B. Pokud je průtok mezi A,B menší neţ 80%, 
přidávají se k průtočné ploše svislice s nejvyšší svislicovou rychlostí tak, aby celkový průtok byl právě 
80%. Na tomto obrázku je patrný průleh v pravobřeţní inundaci, kde dochází k vyšším rychlostem a 
proto se toto území přednostně započítává do posuzování 80% průtoku. 
 

4) Další kritériem je součin hloubky a rychlosti, který 
posuzuje míru nebezpečnosti proudění vody. Ve starších 
studiích, před platností metodiky (2003 a dříve), byl po 
dohodě s objednatelem posuzován jako konstanta 0,75, 
coţ velmi hrubě odpovídá dnešnímu limitu Fink a Bewick, 
který má nelineární průběh a je metodikou pevně 
stanoven. 
Na obrázku je moţné sledovat hloubky, průběh 
svislicových rychlostí a tmavě červená kóta nám ukazuje, 
kde jsou hodnoty překročeny. 
V Metodice je ještě uvedeno posouzení dle ministerstva 
vnitra USA, které je však velice přísné a je doporučeno 

pouze pro opodstatněné případy. Toto hodnocení běţně neuţíváme a pokud je pouţito, je vţdy 
projednáno s objednatelem. Příklad pouţití: stanovení aktivní zóny v prostoru školy v přírodě pro děti 
tělesně postiţené. 
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5) Další hodnotící kritéria mohou dodatečně území z aktivní zóny vyjmout, a to například v případě, ţe 
rychlost vody je menší neţ 0,5 m/s a zároveň hloubka menší neţ 0,3 m. Na obrázku je zobrazeno 
fialovou kótou opačného charakteru, tedy od okrajů profilu ke středu. Toto kritérium se ale uplatní 
pouze ve výjimečných případech, kdy je velice plochá inundace s nekapacitním korytem, kde je 
překročeno 80% průtoku, avšak při niţších hloubkách a rychlostech, neţ je stanoveno. Prakticky jsme 
se s tímto stavem setkali jen jednou, program Hydrocheck jej přesto posuzuje. 
 
6) Výsledné hodnoty výše uvedených kót jsou přeneseny do situace a je stanovena jejich obalová 
křivka. Současně jsou kontrolována další kritéria. Aby nedocházelo k ostrovům v aktivní zóně, není-li 
k tomu váţný důvod (například zabezpečená úniková cesta), aby byly zachyceny všechny souběţné 
vodoteče, kanály, přítoky, aby byla posouzena ochrana na Q100 a podobně. Tedy komplexní 
posouzení zbývajících kritérií z metodiky. 
 
7) Dále je na základě geodetického zaměření, podrobného průzkumu terénu a výškopisu Zabaged 
1:10 000 vynesena konečná čára aktivní zóny, která je ještě s objednatelem projednána na výrobním 
výboru, často za účasti vodoprávního úřadu. Teprve potom je navrhovaná čára vytištěna do 
konečných map a odevzdána. 
 
Za aktivní zónu záplavového území se tedy povaţuje území, kterým protéká více neţ 80% celkového 
průtoku při stoleté povodni. Dále se za aktivní zónu povaţuje území, kterým nelze brodit s ohledem na 
hloubku či rychlost proudění nebo s ohledem na kombinaci těchto dvou parametrů, tedy území, kde 
hloubka vody přesahuje 1,5 m či rychlost proudění přesahuje 1,5 m/s a dále území, kde součin 
hloubky vody a rychlosti proudění přesáhne hodnotu 0,75. Do aktivní zóny je zahrnuto téţ vlastní 
koryto vodního toku, všechny vodoteče a kanály vedené paralelně s hlavním vodním tokem a téţ 
přítoky hlavního toku. Z aktivní zóny záplavového území jsou naopak vyjmuta území, kde je hloubka 
vody menší neţ 0,3 m a současně svislicová rychlost proudění menší neţ 0,5 m/s. 
 

11. Tištěné výstupy 
 
Studie obsahuje kromě digitálních výstupů, uloţených na CD tyto tištěné výstupy: 
  

a) Technickou zprávu obsahující veškeré textové informace, přehledovou mapku zájmového území a 
podrobnou situaci v měřítku 1:5000 

b) Podélný profil v měřítku 1:100/2000 

c) Příčné profily v měřítku 1:200  
 

12. Digitální výstupy 
 
CD obsahuje tyto adresáře a soubory  
 
GIS 

- Osa_Suchy – osa koryta toku 

- Profily_Suchy – příčné profily pouţité při výpočtu a při tvorbě záplavového území 

- Geo_Suchy - všechny zaměřené geodetické body 

– Stan10_Suchy - staničení koryta po 10 m 

– Stan100_Suchy - staničení koryta po 100 m 

– Stan1000_Suchy - staničení koryta po 1 km 

- Zatop005_Suchy - záplavové území pro Q5 

- Zatop020_Suchy - záplavové území pro Q20 

- Zatop100_Suchy - záplavové území pro Q100 

-  
Foto  

- Fotografie s rozlišením 1000 x 563 s polohovou lokalizací a azimutem směru focení 
 

Vypocet 

- Výpočetní trať ve formátu HCW 
 

Vykresy 

- Podélný profil ve formátu DXF 
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- Příčné profily ve formátu DXF 

- Situace ve formátu PDF 
 

Mapy 

- Mapy ve formátu JPG s hlavičkami JGW, zabaged 2010 
 

Texty 

- Závěrečná zpráva ve formátu DOC a PDF 

- Psaný podélný profil ve formátu XLS a PDF 
 

Zamereni 

- Geodetické zaměření ve formátu TXT 
 
Webmap 

- ROOT  
- START.EXE - spuštění aplikace 

- WebMapSv.EXE - runtime mapového serveru pro CD aplikaci 
- suchy.wm3/cf3 - mapový projekt 

  

- HTML - adresář obsahující HTML stránky projektu 

- HTML/ suchy.htm – vstupní HTML stránka projektu  
  - HTML/FOTO - adresář se všemi fotografiemi, zákresy objektů a videosekvencemi 

- HTML/IMAGES - adresář obsahující pomocné obrázky a grafické výstupy konsumpčních 
křivek objektů 

 

- DATA - adresář s vektorovými daty (SHP - WebMap, ArcView 3.x) 
- DATA/FOTO   - SHP fotodokumentace 

      - DBF tabulka připojených fotografií - na tuto tabulku se váţou popisky ze 
situace 

- DATA/MERENI - SHP geodetického zaměření (součástí je i DBF všech zaměřených bodů  
včetně identifikátoru a kódu) 

- DATA/PROFILY - SHP příčných profilů, situační zákres se staničením 

- DATA/STANICENI - SHP staničení po 10, 100 a 1000 m a osa toku 

- DATA/ZAPLAVA - SHP záplavových čar pro jednotlivé průtoky a aktivní zóny  
 

- RASTRY - adresář s mapovým podkladem - Zabaged2, HRR pro WebMap 

  

- VYSTUPY - adresář obsahující veškeré výpočtové soubory, funkční výpočtovou trať v HCW 

- suchy.doc - závěrečná zpráva 
- suchy_vysledky.xls - tabulka vypočtených hodnot, hladiny ve všech profilech při jednotlivých 

průtocích Q5, Q20, Q100 

- podélný profil ve formátu DGN/DXF + EMF 

- příčné profily ve formátu DGN/DXF + EMF 
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