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1  ÚVOD 

Potoky, řeky, vesnice, města, odjakživa patřily k sobě a už od začátku civilizace byly součástí 

daného území, kde docházelo k rozvoji, ale i k destrukci. Zpočátku byl rozvoj v zemědělství, 

později k lodní dopravě a průmyslu. Nyní rozvoj území ve městech s toky se uchyluje 

k technickému řešení převodu povodňových stavů přes intravilán města a umožňující 

minimalizaci škod se zachováním přírodě blízkých podmínek pro rozvoj a udržení místního 

biotopu. 

V České republice byly v posledních 20 letech zaznamenány významné povodně (1997, 2002, 

2006, 2013) a docházelo k rozsáhlým materiálním škodám, které poškodilo postiženou oblast. 

Postupně se vytváří jednotlivá opatření, která tomuto nepříznivému stavu zabraňují nebo 

významně omezují její vliv na škody.  

Této problematice se věnuje celá tato diplomová práce, která se zaměřuje na jednotlivé dílčí 

znalosti oborů hydrauliky, hydrologie, stavební mechaniky a statiky, stavební ekonomiky 

a legislativy, které jsou aplikovány na komplexní řešení problému povodní a s jevy s tím 

spojené. 

Práce je členěna do 4 základních bloků: 

 Popis území, 

 Riziková analýza oblasti, 

 Opatření na ochranu záplavového území, 

 Dokumentace pro výběrové řízení 

 

Obrázek 1: Pravidelné ledové jevy na řece Oslavě v nadjezí pevného jezu - 25. 2. 2012 (Odstraňování 

ledové bariéry na řece Oslavě v Oslavanech 2012) 
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1.1 ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE 

V návaznosti na bakalářskou práci, kde byl proveden 1D model toku Oslavy, bude v této práci 

proveden modelový příklad rozpracování přípravy realizace protipovodňového opatření (dále 

PPO) ve městě Oslavany na ř. km 2,400 – 5,400. 

Vymezená oblast bude podrobena analýzou území dle metodiky (Metodika tvorby map 

povodňového nebezpečí a povodňových rizik), která je koncipována dle Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocení a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES 

(Povodňová směrnice). Výstupy z této metodiky budou mapy povodňového rizika 

a kvantitativní vyjádření potenciálních škod. Finálním výstupem analýz bude efektivnost 

navržených opatření vůči škodám. Výstupní data z tohoto bloku budou sloužit pro určení 

možností ochrany postiženého území a budou respektovány v dalším bloku této práce. 

Další částí práce bude spočívat v navržení vhodných PPO, která budou dodržovat povodňový 

plán města, ctít charakter místní zástavby, plnit vlastní ochrannou funkci a budou ekonomicky 

udržitelná pro danou oblast. Jednotlivé navržené prvky budou mít svou vlastní projektovou 

dokumentaci, zejména situační výkresy, vzorové příčné řezy a podélné profily. Dále budou 

některé prvky obsahovat statické posouzení či hydraulické posouzení dle konkrétních 

podmínek. Výstup z této části bude základní výkresová dokumentace jednotlivých 

navržených prvků včetně jejich posouzení. 

Poslední část této diplomové práce se bude zaměřovat na potřebné podklady pro vytvoření 

zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Součástí tohoto bloku bude zpracování soupisu 

prací, dodávek a služeb projektu v rozpočtovém programu RTS, vypracování metodiky 

technicko-ekonomického hodnocení nabídek, harmonogramu, zásady zařízení staveniště a 

dalších nezbytných dokumentů a vzorů pro úspěšnou realizaci projektu.  

 

Obrázek 2: Nadjezí pevného jezu za nízkého vodního stavu v letních měsících 2015 
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2  POPIS ÚZEMÍ  

Zájmová oblast se nachází v katastrálním území města Oslavany, které se nachází přibližně 

25 km jihozápadně od města Brna. Město se nachází na západním okraji Jihomoravského 

kraje na úpatí Českomoravské vrchoviny. Nejbližší města jsou Ivančice jihovýchodně, 

Zastávka u Brna a Rosice severně a Moravský Krumlov ležící jižně od Oslavan. Oblast spadá 

do rozhraní Dyjskosvrateckého úvalu a Českomoravské vrchoviny. 

Historie Oslavan sahá do doby neolické a bronzové, první písemná zmínka o Oslavanech je 

z roku 1104. Její odvíjení spolu souvisí s místním klášterem, který byl později přestavěn na 

renesanční zámek. Později v 19. a zejména ve 20. století byly Oslavany středobodem okolí 

v těžbě černého uhlí, které se zde i využívalo pro energetiku v místní tepelné elektrárně 

postavené v roce 1913, která byla v dané době jedna z největších v Rakousku-Uhersku. 

Masivní rozvoj území města nastalo v 60. letech, kdy zde bylo vybudováno celé sídliště pro 

horníky. Útlum těžby nastal po vytěžení posledního ložiska v těžební věži Kukla v roce 1973 

a o 20 let později byla uzavřena i místní elektrárna. V současnosti jsou Oslavany rozvinuté 

město, kde znečištění z důlní činnosti připomíná jen ČDV1 a těžební věž Kukla, která je 

s okolním areálem užívána jako kulturně zábavné středisko pro rodiny s dětmi 

(Historie Oslavan 2007). 

V Oslavanech trvale žije 4701 obyvatel (Počet obyvatel v obcích 2018), kde protéká řeka 

Oslava, která rozděluje Oslavany na jednotlivé části obce na celky: Severozápadní část, kde 

zástavba je ve svahu  a podél toku Balinka, část historickou s renesančním zámkem, úřadem 

a občanskou vybaveností města a částí jihovýchodní, kde je soustředěn místní průmysl 

(O městě 2007). 

2.1 STÁVAJÍCI ZÁSTAVBA 

Aktuální zástavba území města Oslavany je z velké části věnována rodinnému či bytovému 

fondu, součástí zástavby jsou taktéž budovy občanské vybavenosti, průmyslu, historické 

zástavby či rekreačních ploch k odpočinku a turistice. 

Severozápadní část města, ležící levobřežně od řeky Oslavy a podél potoka Balinky, je 

z velké části zastavěná objekty pro bydlení v rodinných domech městského či příměstského 

typu. Dalšími plochami jsou plochy smíšené obytné městské a plochy infrastruktury, které 

zaujímají menšinové zastoupení (Územní plán Oslavany 2017). 

Historická část města odpovídá pravému břehu Oslavy, kde tato oblast se skládá z mnoha 

typů objektů s rozdílným užíváním. Západní a jižní oblast, která je dále vzdálena od centra, je 

užívána hlavně pro bydlení v rodinných domech městského či příměstského typu. Blíže centru 

se zástavba mění na smíšené obytné městské a plochy, které jsou doplněny plochami veřejné 

infrastruktury, kde se nachází především občanská vybavenost města, příkladem je Městský 

                                                

1 Čistírna důlních vod 
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úřad, Městská police, Městská knihovna, Česká Pošta, Základní a Mateřská škola a další 

státní a komerční instituce včetně ubytovacích zařízení obchodního domu. V severní části 

oblasti se nachází renesanční zámek se zámeckou zahradou, která je v přímé blízkosti řeky 

a sousedí s tělovýchovným zařízením města, kde se nachází atletický stadion, fotbalový 

stadion a k nim přidružené zázemí. Jižní střed historického města je užíván pro bydlení 

v bytových domech a jižněji pro bydlení v rodinných domech městského či příměstského 

typu. Ostatní plochy jsou vyčleněné pro veřejné prostranství, kde zaujímají nepatrnou část 

městské části (Územní plán Oslavany 2017). 

Poslední částí je průmyslová část. V její severozápadní a západní části je prostor vyhrazen pro 

bydlení v rodinných domech městského či příměstského typu, které zaujímá menšinové 

zastoupení. Velká část je vyčleněna pro průmysl a jejich odvětví. Podél řeky v jižní až 

jihovýchodní části je prostor užíván pro chov ryb, kde se nachází sádka Moravského 

rybářského svazu o. s., místní organizace Oslavany (Územní plán Oslavany 2017).  Převážná 

část oblasti je však využíváno pro lehký průmysl, zejména společností Prefa Brno a.s., závod 

Oslavany, která je regionálním výrobcem betonových stavebních dílců v České republice 

(Prefa Brno a.s. 2018). V severní části oblasti se nachází bývalá uhelná elektrárna, která nyní 

není v provozu. Součástí průmyslové části je plocha inženýrských sítí, kde se nachází 

elektrická rozvodna pro město. Poblíž toku v západní části jsou vymezeny plochy pro zeleň 

(Územní plán Oslavany 2017). Dalšími společnostmi podnikající v dané oblasti jsou: 

 Metaldyne Oslavany, spol. s r.o., 

  Velox – Werk s.r.o, 

 Oslavany - Möbelproduktion, s.r.o. 

 STOS s.r.o. 

 Autoservis Janíček a další 

2.2 PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Rozšíření územní zástavby dochází zejména nad historickým centrem města v její západní 

oblasti, kde je rozsáhlá část plochy vymezena pro bydlení v rodinných domech městského či 

příměstského typu. Stejná oblast se nachází i poblíž toku v severozápadní části, kde budoucí 

zástavba zasahuje zčásti záplavové zóny. V historické části se taktéž nachází plánovaná 

výstavba, která je ve velké blízkosti toku. Průmyslová část dle územního plánu města se 

neplánuje měnit a zůstává v původním rozložení užití území (Územní plán Oslavany 2017). 
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2.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

2.3.1 Silniční doprava 

Územím města Oslavany prochází tyto silnice: 

 II/393 (Ivančice – Rapotice) 

 III/3935 (Oslavany – Nová Ves – Senorady) 

 III/3938 (Ivančice – Oslavany) 

 III/39410 (Oslavany – Neslovice) 

 III/39411 (Ivančice – Padochov – Zakřany) (Doprava silniční 2017) 

Silnice II/393 prochází od západu k jihovýchodu a protíná všechny 3 části města. Tvoří hlavní 

komunikační osu Ivančice – Rapotice, kde je dále napojena páteřní síť I/23. K této silnici se 

do města sbíhají ostatní silnice III. třídy. Silnice III/3935 spojuje Oslavany s obcí Nová Ves  a 

pokračuje až do městyse Mohelno. Silnice III/3938 slouží jako doplnění infrastrukturní sítě, 

kde spojuje jižní část Oslavan s částí města Invačice – Letkovice. Silnice III/39410 slouží 

k propojení Oslavan směrem do Neslovic a dále severně poblíž Rosic, kde je silnice napojena 

na hlavní páteřní síť I/23 nebo dálnici D1. Poslední silnicí je silnice III/39411 začínající 

z Ivančic a protínající obec Padochov, která je severovýchodně situována od Oslavan, 

a končící poblíž obce Zakřany, kde se napojuje na silnici I/23 (Silniční a dálniční síť ČR). 

Dopravní obslužnost města s okolím je řešena integrovaným dopravním systémem 

jihomoravského kraje (dále jako IDS JMK) autobusovou dopravou s 1 autobusovým nádražím 

situované v jižní části historického centra a celkem 9 zastávkami napříč celým městem 

Oslavany.[9] 

2.3.2 Železniční doprava 

Železniční doprava v úseku Invačice – Oslavany byla v souladu s generelem dopravy 

Jihomoravského kraje ukončena pro osobní dopravu a je zde trať ponechána jako vlečka pro 

nákladní dopravu (Doprava železniční 2017). 

2.3.3 Doprava cyklistická a pěsí turistika 

Oblastí prochází množství turistických tras. Nejvýznamnější je cyklotrasa č. 5170, která 

prochází napříč městem ze severozápadu města, pokračuje přes silnici II/393 a poté odbočuje 

směrem na silnici III/3938. Koncem města se stáčí na nově vybudovanou cyklotrasu 

Oslavany – Ivančice, která vede podél toků Oslavy. Další cyklotrasa vedoucí oblastí je 

cyklotrasa č. 5173. 

Součástí místní dopravní infrastruktury města je taktéž infrastruktura pěší formou chodníků, 

přes silnici II/393 je křížení řešeno přechody pro chodce. 
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Přes město Oslavany prochází některé značené turistické cesty: Modrá vedoucí po levém 

břehu toku pod bývalým dolem Kukla, zelená a žlutá procházející přes historické centrum 

města (Doprava pěší a cyklistická 2017, Mapy.cz). Součástí levého břehu Oslavy v historické 

části města se nachází místní naučná stezka permokarbonu Boskovické brázdy, kde je možné 

se zastavit na 9 místech s informačními tabulemi (Turistika 2007). 

2.4 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

2.4.1 Zásobování pitnou vodou 

Pitná voda pro město Oslavany je dodávána Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, která 

je provozována společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice. 

Voda je odebírána ze zdrojů ÚV Ivančice (Q = 25 l/s) a ÚV Rosice (Q = 12 l/s) a akumulací 

190 m3. Rozvodná síť byla vybudovaná roku 1958 a je rozdělena do 2 tlakových pásem: 

 Dolní tlakové pásmo pokrývá převážnou část města v rozsahu 220 – 260 m n. m. 

 Horní tlakové pásmo zásobuje nověji osídlené oblasti, zejména oblasti výše položené, 

doprava vody je řešena přečerpávání s dolního pásma do akumulace s maximální 

hladinou 303,0 m n. m. 

V Roce 2012 – 2014 byla provedena rekonstrukce stávající sítě vodovodu. Kapacita rozvodné 

sítě je dle aktuálního využití dostatečná a neplánuje se zvyšování kapacity potrubí 

(Zásobování pitnou vodou 2017). 

2.4.2 Odvádění a likvidace odpadních vod 

Po 2. světové válce byla v Oslavanech současně s bytovou výstavbou vybudována jednotná 

kanalizace. Charakteristika sítě kanalizací je převážně z kameninových, betonových 

a železobetonových trub. Oddílný systém kanalizace je řešen v části Padochova a průmyslové 

části města, v nově zastavěných lokalitách se uvažuje taktéž oddílný systém. ČOV Oslavany 

byly vybudovány v roce 1959, nyní ale kvůli zastaralé technologii a nerentabilní modernizaci 

byla odstavena a veškerá odpadní voda je odváděna do ČOV Ivančice, kde jsou odpadní vody 

likvidovány moderním způsobem dle aktuálních směrnic a norem. V roce 2012 -2014 

v Oslavanech došlo k rekonstrukci stávající kanalizační sítě, přičemž byly některé 

nevyhovující úseky obnoveny a byla vybudována nová stoka odvádějící odpadní vody na 

ČOV Ivančice (Odvádění a likvidace odpadních vod 2017). 

2.4.3 Odvádění dešťových vod 

Odvádění dešťových vod je částečně řešeno jednotným kanalizačním systémem v historické 

části města. V průmyslové oblasti je odvod dešťových vod řešen oddílnou kanalizací. 

V oblasti Padochova a v nově zastavitelných plochách je odvod dešťových doporučen 

maximalizovat do vsaku či lokální akumulace pro zahradnické účely. Odvod dešťových 

z polí, luk a dalších ploch je řešen lokální sítí vodotečí a propustků, přičemž protierozní 
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ochrana exponovaných vodotečí a údolnic a je zahrnuta do územního plánu (Odvádění 

dešťových vod 2017). 

2.4.4 Zásobování elektřinou 

Město Oslavany je napojeno přímou linkou VVN z JE Dukavany a VE Dalešice. Rozvodná 

stanice 110/35 kV pro město Oslavany je umístěna v průmyslové části obce kde zásobuje 

silovou elektřinou průmyslovou část. Centrem města je vedeno kabelové vedení o 22 kV. 

Celkový instalovaný výkon rozvodné stanice je 105 MVA. Dle aktuální kapacity a možného 

růstu obyvatel  není uvažováno o zvýšení kapacity rozvodné stanice (Zásobování elektřinou 

2017). 

2.4.5 Zásobování plynem 

Oblast města Oslavany je plynofikováno středotlakovým plynovodem, který je přiváděn 

z jihovýchodu z města Ivančice. Aktuální navyšování nebo významná dostavba nové 

plynofikace není známa (Zásobování plynem 2017). 

2.4.6 Ostatní technická infrastruktura 

Část historického jádra města je zásobena teplem dálkově z centrálního zdroje. V územním 

plánu města Oslavany je uvažováno o rozšíření oblasti o další vhodné plochy, zejména ploch 

bydlení v bytových domech a ploch veřejné infrastruktury, kde je umístěna občanská 

vybavenost a zvýšený výskyt obyvatel na jednotku plochy (Územní plán Oslavany 2017). 

2.5 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TOKU 

Řeka Oslava [4-16-02]2 se vyskytuje z velké části na území kraje Vysočina. Ústí jako 

levostranný přítok do řeky Jihlavy na ř.km 38,240 v blízkosti města Ivančice. 

Její délka činí 9,24 km a plochu povodí 867,03 km2. Pramen se nachází v severní části 

Českomoravské vrchoviny v blízkosti Žďáru nad Sázavou nad Matějovským rybníkem 

v nadmořské výšce 362,38 m. Tok je rozdělen do 3 charakteristických úseků (Charakteristiky 

toků a povodí ČR, 2017). 

Horní část toku je výrazný zejména okolní krajinou, která je v převážné části užívána jako 

luční, kdy  při vyšších průtocích je zaplavována. V oblasti je vyšších výskyt rybníků, 

nejvýznamnějšími jsou Matějovský a Veselovský rybník, které se nachází poblíž pramene. 

Jediným významným vodním dílem na toku je VD Mostiště, které se nachází protiproudně 

poblíž Velkého Meziřící.  S celkovým objemem 11,937 mil. m3 je užívána pro vodárenské a 

elektrárenské účely (Charakteristiky toků a povodí ČR, 2017). 

                                                

2 Číslo hydrologického pořadí toku 
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Střední tok, který se nachází mezi Velkým Meziříčím a Oslavanami, se vyznačuje postupným 

prohlubováním do kaňonovitého typu koryta. Pod městem Náměšť nad Oslavou se tok plně 

rozvíjí a vytváří zde typický kaňonovitý útvar, který je znám jako Přírodní rezervace údolí 

Oslavy a Chvojnice. Oblast je hojně užívána pěší turistikou a trampingem, který je zde již ze 

sklonku 60. let minulého století (Charakteristiky toků a povodí ČR, 2017). 

Dolní tok, který začíná v těsné blízkosti nad Oslavanami, je charakteristický svou výrazně 

širší inundací vůči střední části toku. Tato část prochází zájmovým územím Oslavan a 

podrobně popsáno v kapitole 2.5.1. 

 

Obrázek 3: Přehledná mapa povodí Oslavy (Charakteristiky toků a povodí ČR, 2017) 



Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku Bc. Martin Kopuletý 

Diplomová práce 

 

12 

 

Dle hydrogeologických poměrů se povodí Oslavy nachází v oblastech chudým výskytem 

podzemní vody. To je zapříčiněno zejména horninovým složením, kde povodí obsahuje 

zejména krystalické horniny. Ty jsou pro vytváření zásob podzemní vody krajně nepříznivé.  

Z pedologického hlediska je v povodí z větší části výskyt hnědé půdy kyselé s procentuálním 

zastoupením přibližně 60 %. Dále se zde vyskytují půdy oglejové nebo půdy silně kyselé.  

Zastoupení lesních porostů je v povodí v menší míře, což je způsobené zejména využitím 

území zemědělskou výrobou. V horním a středním toku je převážné zastoupení jehličnatých 

stromů. Od města Náměšť nad Oslavou a níže po toku se zvyšuje zastoupení stromů listnatých 

a na dolním toku se vyskytují zejména listnaté popř. smíšení porosty. S tím souvisí i 

klimatické poměry.  Velká část toku spadá pod mírně teplo oblast s průměrnou teplotou 5 °C, 

naopak část horního toku se nachází na okraji chladné oblasti s průměrnou teplotou 1 – 2 °C. 

Srážkově je oblast chudá na srážky. Důvod nízkých srážek je ovlivnění zejména stínem 

Českomoravské vrchoviny. V horní části toku jsou srážky vydatnější s místy překračující 

700 mm/rok, s postupným přesunem do niže se srážky snižují až na hodnotu 500 mm/rok. 

Vodní tok je charakterizován jako větvený symetrický vyvinutý tok s hustotou říční sítě 

v průměru 1,12 km/km2. Nejvýznamnějším přítokem Oslavy je Balinka (ř. km 60,411). 

Sklonitost povodí je z převážné části do 15 ° (Plán oblasti Dyje, 2009). 

 

2.5.1 Charakteristika toku v intravilánu města Oslavany 

Oslava zaujímá v k. ú. Oslavany ř. km 2,109 až 6,140. Tok přitéká ze západní části města 

z kaňonovitého údolí. Přítoky Oslavy v této oblasti jsou: Ketkovický potok (ř. km 4,931) a 

Balinka (4,757).  Po pevný jez na ř. km 4,956 je rozložení inundace přibližně rovnoměrné pro 

oba břehy, Za pevným jezem se pravý břeh významně rozšiřuje a za přítokem Balinky levá 

inundace prakticky zaniká ve svažitém terénu. Pravý břeh je zastavěn souvislou zástavbou 

zčásti historické, zbylé prostranství jsou využité jako bytová výstavba s občanskou 

vybaveností. 

Dále od ř. km 3,700 se levý břeh postupně rozšiřuje zezačátku na zástavbu pro bydlení, pak 

od silničního mostu dolního (ř. km 3,563) se zástavba mění na průmyslovou. Pravý břeh od 

mostu je postupně nahrazen zemědělskými plochami. Pod kombinovaný jezem na ř. km 3,050 

se pravý břeh ztrácí ve svahu místního kopce Koblih a levá část je využita průmyslem. Poblíž 

koryta se nachází Moravský rybářský svaz o. s., místní organizace Oslavany, který zde působí 

jako chovná sádka ryb. Po opuštění města Oslavany se tok dále rozlévá široce do inundace 

s lučním a polním pokryvem. 
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Obrázek 4: Kombinovaný jez na ř. km 3,050 

 

Tok v převážné části roku je se svými průtokovými stavy spíše nevydatný a rozkolísaný tok. 

Je to zapříčiněné hlavně umístěním povodí, které se nachází ve stínu Českomoravské 

vrchoviny a žádným blízkým regulačním VD. Nad městem Oslavany v kaňonovitém údolí 

někdy dochází při přívalových deštích k nárůstu průtoku a kvůli chráněnému území, kde se 

neprovádí těžba a úklid toku, se mohou nahromadit splaveniny a plaveniny. Ty mohou 

způsobit lokální vybředení toku a způsobit škody. Obdobně jsou  tyto problémy spojené i 

s ledovými jevy, které jsou v této oblasti významné zejména po silných mrazech. 

Hydrologické stavy toku jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 1: Hydrologická data N-letých průtoku v ústí Oslavy (Aktualizace záplavového území Oslavy, 2015) 

 

Povodňový stav Q1 Q5 Q20 Q100 

Průtok [m3/s] 68 116,5 158 210 

 

Pro zvládání rozkolísaností a nevydatností Oslavy by mohlo pomoci plánované VD Čučice, 

které by se nacházelo asi 6 km severně od Oslavan proti proudu toku. Mělo by významný vliv 

na hydrologické poměry pod dílem a to včetně ochrany proti povodním a suchým rokům, 

které v poslední době převládají. Zároveň by to omezovalo splaveninový režim včetně 

ledových jevů, co způsobují ucpávání zejména pevného jezu na ř. km 4,956. VD Čučice 

aktuálně není v plánu výstavby a tedy není uvažováno jako regulační prvek pro případné 

povodňové stavy. 
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2.6 TECHNICKÉ OBJEKTY 

Dotčených technických objektů v k. ú. Oslavany je velká řada, zde je výpis jednotlivých 

objektů: 

 Pevný jez – ř. km 4,956 

 Kombinovaný jez – ř. km 3,050 

 Široké koruny – ř. km 3,400 

   – ř. km 4,865 

 Silniční most horní – ř. km 4,941 

 Silniční most dolní – ř. km 3,563 

 Limnigraf – ř. km 2,878 

 Výtokový objekt ČDV – ř. km 4,120 

 Výustě ze sádek Moravského rybářského svazu  – ř. km 2,450 

        – ř. km 2,650 

 Výtokový objekt Tepelné elektrárny – ř. km 3,045 

 Vtokový objekt do sádek Moravského rybářského svazu – ř. km 3,055 

 Výtokové objekty dešťových vod – ř. km 3,540 

      – ř. km 4,800 

  Stará zemní hráz – ř. km 3,800 – 3,900 

 ČDV – budova úpravny – ř. km 4,120 

 Zemní těleso – atletický stadion – ř. km 4,120 – ř. km 4,350 

 Historická zeď renesančního zámku Oslavany – ř. km 4,380 – 4,580 

 Pěší lávka nad ústím Balinky do Oslavy – ř. km 4,757 

 Kamenná a opěrná zeď pod horním silničním mostem – ř. km 4,700 – 4,930 

 Vyústění Ketkovického potoka – ř. km 4,931 

  Haly nad pevným jezem – ř. km 5,050 – 5,140 

Jednotlivé objekty uvedené výše jsou v přímém kontaktu s tokem nebo jsou situovány 

v jeho blízkém okolí, proto mají nebo mohou mít vliv na proudění vody v korytě toku a je 

s nimi potřeba uvažovat v řešení komplexní ochrany území. V dalších částech této práce se 

bude posuzovat opravdový vliv jednotlivých objektů a budou navržena opatření ke zmírnění 

nebo úplnému odstranění vlivů na tok a PPO v dané lokalitě vhodným technickým opatřením. 
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3  RIZIKOVÁ ANALÝZA OBLASTI 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 

2007/60/ES (dále Povodňová směrnice) ukládá členským státům povinnost vyhodnotit 

povodňové nebezpečí, riziko a škody na svém území tak, aby byla umožněna srovnatelná 

standartní úroveň povodňové ochrany ve všech částech členských států Evropské unie. 

Z tohoto požadavku vznikl přesný postup pro hodnocení území v České republice, který je 

základem pro analýzu povodní v intravilánech. Použitý postup vychází z Metodiky tvorby 

map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (dále Metodika RA), ze kterého je 

především čerpáno pro tento blok diplomové práce. 

3.1 METODA MATICE RIZIKA 

Základním pilířem Metodiky RA je tvorba map ohrožení a map rizika. Jsou hlavním a nejvíce 

srozumitelným výstupním formátem pro veřejnou správu a  širokou veřejnost. Princip spočívá 

v propojení 2 základních prvků – nebezpečí od povodňového stavu a zranitelnost území. 

Pokud se tyto prvky překrývají, vzniká riziko, které značí nepřípustné nebezpečí ve zranitelné 

oblasti. Schématické znázornění je vidět na obrázku níže (Metodika RA – Metoda matice 

rizika 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Schéma matice rizika 

RIZIKO 

ŠKODY 
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Důležitost tohoto mapování je rozklíčování jednotlivých oblastí, bloků, budov, které jsou 

zatíženy takovým rizikem, které není v přípustné míře. Po plošné analýze metodou matice 

rizika lze racionálně navrhovat taková opatření, kde riziko úplně vymizí nebo alespoň se sníží 

její rozsah. Způsobů řešení jsou 2 základní: 

 Snižovat povodňové nebezpečí 

 Snižovat zranitelnost území 

Snižováním povodňového nebezpečí spočívá především změnou tvaru toku (zahloubení dna 

koryta, vyšší kapacita kynety a bermy, odstraňování příčných překážek v toce), stavbou 

ochranných zídek a hrázek pro zamezení zaplavení intravilánu a taktéž má významný vliv 

údržba břehových částí toku (zejména sečení trav a  náletů a odstraňování nevhodných stromů 

a jejich dolních větví). Toto řešení je koncipováno hlavně jako aktivní, kdy je snaha 

o korigování toku a jeho okolí. 

Naopak za pasivní lze brát snižování zranitelnosti území. Je to především snaha regulace nové 

výstavby v oblastech, kde může dojít k riziku. Hlavním dokumentem je ÚPD, která stanovuje 

způsob využití jednotlivých ploch v k. ú. obcí a měst. V krajních případech lze i stávající 

objekty nuceně odsunout kvůli velmi vysokému riziku, přičemž hlavně mohou bránit 

plynulému průběhu povodně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snižování rizika spočívá ve využití obou možností. Jednotlivé části je třeba přizpůsobovat 

danému  okolí a aktuálnímu využití, je taktéž třeba uvažovat, aby byla opatření a omezení co 

nejvíce akceptována veřejností. 

Obrázek 6: Princip snižování rizika 

RIZIKO 

SNÍŽENÍ ŠKOD 
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3.2 POVODŇOVÉ RIZIKO – KVANTITATIVNÍ VYJÁDŘENÍ 

(POTENCIÁLNÍ ŠKODY) 

Abychom mohli udělat PPO, které bude ekonomicky efektivní, je třeba získat informace 

o možných (potencionálních) škodách vyvolané povodní. K tomu slouží metodika 

kvantitativní vyjádření potenciálních škod, která je součástí Metodiky RA. 

Princip spočívá ve spojení hned několika informací, které vytváří výslednou škodu: 

 Hloubka vody při povodni 

 Půdorysná plocha objektu 

 Využití budovy 

 Cena budovy dle ceníku JKSO 

 Křivka poškození 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastr – hloubka – h [m] 

Vektorová data - objekty 

Křivky poškození 

% 

h 

Tabulkové zpracování 

Obrázek 7: Princip určení potenciálních škod 
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Metodika je založena na aplikaci křivek poškození, které byly získávány z detailních rozborů 

působení povodňových stavů. Jednotlivé hodnoty poškození jsou vyjádřeny procentuálním 

zastoupením ceny budov dle ceníku JKSO, přičemž je zde vždy určena minimální 

a maximální procento poškození při totožném povodňovém stavu. 

Při určování potencionálních škod jsou škody rozděleny do jednotlivých kategorií, které mají 

určitá specifika výpočtu škod. Metodikou se určují tyto kategorie škod: 

 Škody na budovách, 

 Škody na vybavení budov pro bydlení a občanskou vybavenost, 

 Škody na sportovních plochách, 

 Škody na pozemních komunikacích, 

 Škody na inženýrských sítích, 

 Škody na mostech 

 Škody na vodohospodářské infrastruktuře 

 Škody v zemědělství 

 Škody v průmyslu a další 

Dále pro přesnější určení škod je vhodné oslovit průmyslové, zemědělské a jiné subjekty, 

které by mohli ve svém interní analýze vyhodnotit přesněji škody na vlastním majetku, a to 

zejména na strojích v průmyslových halách, uskladněných výrobcích, sklady a haldy 

vstupních surovin na výrobu, živočišnou výrobu, která nelze jednoduše přemístit, a dalších 

výrobků a služeb ohrožených povodňovým stavem. U významných regionálních výrobců lze 

uvažovat i škody na omezení a zastavení provozu (Metodika RA – Kvantitativní vyjádření 

2012). 

Výsledkem potencionálních škod je sumarizace jednotlivých objektů podle jednotlivých 

kategorií a povodňových stavů. Následně jsou výstupní škody porovnávány s možnými 

opatřeními, které zamezí vzniku škod do budoucna. 
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3.3 VSTUPNÍ ÚDAJE OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Pro RA byla použita výstupní data z bakalářské práce (Revitalizace a protipovodňová opatření 

na Oslavě a vybraném přítoku 2017), a to zejména výškové uspořádání hladin při jednotlivých 

průtokových stavech: Q1, Q5, Q20 a Q100. Aktuálnost geometrických, hydrologických 

a hydraulických hodnot je z roku 2015, kdy byla provedeno hydraulické a geodetické 

aktualizování oblasti. V práci byl použit 1D model proudění vody v korytech a byl zpracován 

v hydraulickém programu HEC – RAS.  

Dalšími vstupní údaje jsou uvedení níže: 

 Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) 

 Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) 

 Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) 

 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2018 dle JKSO 

DMR 5G je soubor bodů X, Y, H, které reprezentují nadmořskou výšku mapovaného území 

v referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv), kde střední chybovost výšky v odkrytém 

terénu činí 0,18 m a v zalesněném území 0,3 m. Data byla pořízena leteckým skenováním 

výškopisu území ČR v letech 2009 – 2013. Aktuálně jde o nejpřesnější plošné mapování v ČR 

(Geoportál ČUZK – DMR 5G, 2010). DMR 5G byl použit jako podkladní model pro určení 

reliéfu zájmového území v k.ú. Oslavany. 

ZABAGED® je komplexní digitální geografický model území ČR s rozsáhnou databází 

jednotlivých objektů pro obsáhlou škálu použití. (Geoportál ČUZK – ZABAGED®, 2010). 

Pro analýzu území sloužil jako podkladní vrstva pro kvantitativní vyjádření škod. 

RSO je veřejný seznam s mnoha atributy o jednotlivých budovách, oblastech, k. ú. a dalších 

objektech. Příkladem jsou: Čísla popisná, adresy, způsob využití budovy, počet podlaží, 

materiál nosných zdí, výměry, počet bytů v objetu, počet obyvatel atd (Český statistický úřad 

2018). Svou obsáhlostí a typem dat dokonale doplňuje geografický systém ZABAGED®. 

Atribut „způsob využití budov“ je vstupní hodnota z tohoto registru do analýzy. 

Cenové ukazatele ve stavebnictví  slouží k plánovanému ocenění stavebních nákladů na 

výstavbu. Třídění jednotlivých objektů vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů 

(JKSO), podle kterých je cena roztříděna a upřesněna, aby věrohodně odpovídala jednotlivým 

typům objektů. Jednotlivé ceny jsou brány jako reprezentativní souhrnná veličiny pro 

nacenění objektů se stejnými konstrukčně materiálovými charakteristiky. Běžná odchylka 

podrobnějších propočtů dosahuje do ±15%. Ceny dle cenových ukazatelů jsou koncipovány 

jako ceny bez DPH a aktualizovány každoročně společností RTS a.s. (České stavební 

standardy 2018). Tyto ukazatele jsou důležitou součástí pro stanovení výsledných škod. Ceny 

jsou použity podle „způsobů využití budov“ dle RSO. 
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3.4 TVORBA MATICE RIZIKA  

Pro tvorbu matice rizika byl použit programový software ArcMap™ 10.5 od firmy Ersi®. 

Všechny úkony v programovém prostředí jsou koncipovány podle požadavků diplomové 

práce a pro všechny typy hladin. 

Pro tvorbu matice rizika je potřeba mít připravené tyto podkladní data: 

 Digitální model reliéfu České republiky – 5. generace (DMR 5G) 

 Příčné profily s hladinou Q1, Q5, Q20 a Q100 

 Územně plánovací dokumentaci zájmové oblasti 

Prvním krokem je vytvoření digitálního modelu jednotlivých hladin do formátu TIN, který 

představuje trojúhelníkovou síť povrchu hladiny. 

ARCTOOLBOX > 3D ANALYST TOOLS > DATA MANAGENENT > TIN > CREATE TIN 

 

Obrázek 8: DMT - fotmát TIN 

Dalším krokem je převod dat z digitálního modelu na model v rastrovém zobrazení, které je 

důležité pro plošnou analýzu. Velikost rastru byl nastaven na 1 x 1 m. 

ARCTOOLBOX > 3D ANALYST TOOLS > CONVERSION > FROM TIN > TIN TO RASTER 
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Obrázek 9: Převod hladiny Q20 – TIN to Raster 

V tomto bodě se bude vytvářet rozdíl mezi terénem a hladinou a to podle tohoto vzorce: 

HLOUBKA = HLADINA – POVRCH      (3.1) 

ARCTOOLBOX > SPACIAL ANALYST TOOLS > MAP ALGEBRA > RASTER 

CALCULATOR 

 

Obrázek 10: Hloubka Q20 bez úprav 

Po vytvoření vrstvy „HLOUBKA“ je třeba tuto vrstvu upravit do potřebných zobrazení. 

Všechny úkony se vytváří v RASTER CALCULATORU. 

HLOUBKA_FIN  = CON (HLOUBKA<0,0,HLOUBKA_FIN)     (3.2) 

HLOUBKA_BIN = CON (HLOUBKA_FIN==0,0,1)     (3.3) 



Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku Bc. Martin Kopuletý 

Diplomová práce 

 

22 

 

 

Obrázek 11: Hloubka_BIN – zobrazení v hodnotách „0“ a „1“ 

Poté z rastru „HLOUBKA_BIN“ vytvoříme polygon pro další práci. 

ARCTOOLBOX > CONVERSION TOOLS > FROM RASTER > RASTER TO POLYGON 

Po vytvoření tuto vrstvu upravíme tak, abychom vymazali všechna data s nulovou hodnotou. 

Taktéž vymažeme ostrůvky, které vzniknou při této tvorbě tak, abychom měli reálný rozliv, 

který může skutečně nastat. Mazání se provádí v atributové tabulce při zapnutém režimu 

editace vrstvy. Po dokončení vrstvy je hotový rozliv. 

 

Obrázek 12: Upravený rozliv Q20 
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Dalším úkonem je tvorba Intenzity povodně IP, která je dána tímto vztahem: 

HLOUBKA_FIN = IP 

kdy:  IP = h (h > 0, v ≤ 1 m/s) 

  IP = h ∙ v (v >1 m/s)        (3.4) 

V mém případě kdy jsem vycházel z modelu 1D, který nezobrazuje rychlostní pole v ploše, 

proto bylo použitě zjednodušení IP = h. IP bylo vytvořeno v „RASTER CALCULATORU“. 

(Pozn: Rychlost vody v intravilánu bývá ve většině případů pod hodnotou 1 m/s, proto mohlo 

být použito zjednodušení) 

 

Obrázek 13: Intenzita povodně (IP) pro Q20 

Po tvorbě IP se vytvoří mapy ohrožení R pro daný povodňový stav dle vzorce níže: 

R = (0,3 + 1,35 ∙ IP) ∙ (1/N)         (3.5) 

Vzorec se vloží taktéž do „RASTER CALCULATORU“. 

Pro zobrazení mapy ohrožení ve škále 2 – 4 je třeba klasifikovat mapu dle vzorce níže: 

R_CLASS = CON (R_100≥0,1)│(IP_100≥2),4,CON((R_100≥0,01)&(R<0,1),3,2)) (3.6) 

(Pozn: Hodnota 1 ve škále není uvedena z důvodů, že nabývá hodnoty při průtoku nad Q300, 

které není zpracované – proto není použito v analýze) 
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Obrázek 14: Ohrožení při stavu Q20 

Po tomto úkonu jsou vytvořeny mapy ohrožení, nyní je třeba je spojit do jedné tak, aby byla 

zachována maximální ohroženost v každé buňce z podkladních map ohrožení. Proces se 

vytvoří opět v „RASTER CALTULATORU“ podle vzorce: 

CellStatistics([R1_CLASS],[ R5_CLASS],[ R20_CLASS],[ R100_CLASS],“MAXIMUM“ 

            (3.7) 

Výsledkem je mapa ohrožení pro průtoky Q1, Q5, Q20 a Q100, která je uvedena v příloze 

A.01 – Mapa ohrožení území – původní stav a v příloze A.04 – Mapa ohrožení             

území – návrhové řešení. 

 

Obrázek 15: Mapa ohrožení pro původní stav 
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Pro tvorbu mapy rizika je třeba zpracovat zranitelnost území, které je dáno ÚPD. V mém 

případě byla mapa získána ve formátu PDF. 

První fází bylo geograficky umístit podkladní mapu na správné souřadnice. Umístění bylo 

řešeno dle katastrálních map, která byla součástí ÚPD a v programu ArcMap™ byla možnost 

ke stažení.  

Po umístění bylo potřeba rozdělit území podle maximálního přijatelného rizika dle tabulky 

níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě lesů a sportovních a hromadných rekreací je dovoleno max. přípustné riziko nízké, 

přičemž do této kategorie spadá prakticky veškerá zástavba v exponované oblasti. Níže je 

grafické zobrazení jednotlivých kategorií zástavby. 

 

Obrázek 16: ÚPD zpracována pro účely RA 

Tabulka 2: Přijatelné riziko pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území (Metodika RA – Metoda matice 

rizika 2012) 
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Nyní je třeba spojit mapu ohrožení území s ÚPD v jednu jedinou mapu: Mapu rizika území. 

Spojení je zpracováno přes „RASTER CALCULATOR“, kdy se porovnává raster „Mapy 

orhrožení“ s ÚPD, která je převedena do rastrového formátu (hodnota rastru je dána 

maximálním přijatelným rizikem). Vzorec po porovnání je uveden níže: 

CON (ÚPD > Mapa ohrožení, ÚPD bez rizika, ÚPD s rizikem)    (3.8) 

 

Obrázek 17: Rozdělení ÚPD  na plochy rizikové a nerizikové 

Posledním krokem je podbarvení rizikových částí hodnotou nepřijatelného rizika. To 

provedeme obdobně jako z předchozího bodu pomocí „RASTER CALCULATORU“. 

Barevná klasifikace se provede stejným způsobem jako při tvorbě klasifikace Mapy ohrožení 

popsané ve vzorci 3.6. 

 

Obrázek 18: Výsledná mapa rizika – původní stav 
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Tvorba mapa rizika pro návrhové řešení je analogicky totožná s tvorbou v původním stavu. 

Jediný rozdíl mezi původním a návrhovým stavem je ořezání veškerých rastrových 

a vektorových pokladů a výstupů o navrhované PPO, které zabraňuje rozlivu a poškození 

budov a chráněné oblasti. 

3.5 TVORBA POTENCIÁLNÍCH ŠKOD 

Pro tvorbu matice rizika byl použit programový software ArcMap™ 10.5 od firmy Ersi®. 

Všechny úkony v programovém prostředí jsou koncipovány podle požadavků diplomové 

práce a pro všechny typy hladin. 

Pro tvorbu potenciálních škod je potřeba mít připravené tyto podkladní data: 

 Podkladní mapa Zabaged ® 

 Rozlivy  Q1, Q5, Q20 a Q100 

 Registr sčítacích obvodů 

 Cenové ukazatele ve stavebnictví 

V první řadě je potřeba si určit, které typy škod budou oceněny. Dle Metodiky RA je hned 

několik typů objektů, které se mohou ocenit. V případě této diplomové práce jsou 

nejdůležitějšími škodami tyto typy: 

 Škody na budovách 

 Škody na vybavení budov pro bydlení a občanskou vybavenost 

 Škody na pozemních komunikacích 

Ostatní škody jsou dle Metodiky RA těžce ohodnotitelné nebo škody nejsou tak významné, 

aby výrazně ovlivnili celkovou škodu na majetku při povodni. Jde zejména o tyto typy: 

 Škody na sportovních plochách 

 Škody na inženýrských sítích 

 Škody na mostech (v tomto případě nedochází k zaplavení mostovky, tj. škody jsou 

minimální vůči ostatním škodám) 

 Vodohospodářská infrastruktura 

 Škody v zemědělství (velmi různorodé % poškození v průběhu roku – pro malou 

plochu a nedůležitost při ochraně intravilánu se neuvažuje) 

 a další typy uvedené v Metodice RA 

Po určení typů je třeba si tyto typy položek připravit. Podkladní mapa byla použita mapa 

ZABAGED®, z které byly jednotlivé typy graficky překresleny  do vektorového formátu. 
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Obrázek 19: Vektorové zpracování dat pro Q100 

Dalším krokem je vytvoření sloupců v atributové tabulce pro výpočet škod. Pro škody na 

pozemních komunikacích je třeba vytvořit tyto sloupce: 

 Délka L, plocha A  

 Minimální % poškození ZK_MIN 

 Maximální % poškození ZK_MAX 

 Škody na majetku minimální D_MIN 

 Škody na majetku maximální D_MAX 

Pro škody na budovách a vybavení je třeba vytvořit tyto sloupce: 

 Plocha A 

 Hloubka H 

 Minimální % poškození L_MIN 

 Maximální % poškození L_MAX 

 Způsob využití budov ZPVYBU 

 Cena budovy na m2 plochy C1_JKSO 

 Škody na majetku minimální D_MAX 

 Škody na majetku maximální D_MAX 

 Škody na vybavení minimální ZV_MIN 

 Škody na vybavení maximální ZV_MAX 
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Po přípravě atributové tabulky se bude postupně zaplňovat daty. První hodnota je hloubka. Tu 

získáme pomocí úkonu uvedeného níže: 

ARCTOOLBOX > SPATIAL ANALYST TOOLS > ZONAL > ZONAL STATISTICS AS TABEL 

Vstupními daty jsou vektorová data a hloubka, pro analýzu použijeme maximální hloubku. 

Podle hloubky pak lze zjistit procentuální poškození objektů – Křivka poškození, která je 

graficky zobrazena na obrázku níže. Procentuální poškození je uvažováno na m2 půdorysné 

plochy, přičemž při nulové hloubce dochází taktéž k poškození objektu (zohlednění 

podsklepených prostor). Poškození dalšího nadzemního podlaží je uvažováno již ve 

zvyšujícím se procentuálním zastoupení škod při zvyšující se hloubce. Škody jsou uvažovány 

v minimální a maximální úrovni poškození z křivky poškození objektů, tj. při totožném 

povodňovém stavu se stanovují 2 hodnoty poškození. 

 

Obrázek 20: Tabulkové a grafické zobrazení křivky poškození (Metodika RA – Kvantitativní vyjádření 2012) 

 

Dalším krokem je připojení dat z RSO do atributové tabulky do sloupce ZPVYBU. To 

provedeme pomocí příkazu JOIN. 
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Obrázek 21: Zpracování dat do atributové tabulky pro objekt ulice 

Pokud máme data z RSO připojená do atributové tabulky, můžeme přejít ke stanovení 

jednotkové ceny, které vkládáme do sloupce C1_JKSO. 

Jednotková cena dle JKSO je uvedena za 1 m3 obestavěného prostoru. Pro RA je třeba 

jednotku transformovat do plošné podoby – jednotková cena za m2. Pro transformaci z m3 na 

m2 se provádí propočet dle metodiky: Uvažuje se s výškou podlaží 3 m, tj. převod z m3 na m2 

se násobí hodnotou 3 (nad každým m2 půdorysné plochy se uvažuje  3 m3 obestavěného 

prostoru). Jednotlivé cenové ukazatele JKSO vybíráme dle způsobu užití budov – ZPVYBU, 

které jsou připojeny z datové základny RSO. Pro liniové objekty (silnice, ulice a cesty) se 

výpočet škod transformuje z ceny za m2 na cenu za bm, kdy podle tabulky níže každý typ 

liniového objektu má stanovenou náhradní šířku. 

Tabulka 3: Náhradní šířka komunikace (Metodika RA – Kvantitativní vyjádření 2012) 

Typ liniové stavby Silnice Ulice Cesta 

Šířka [m] 10 8 3 

 



Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku Bc. Martin Kopuletý 

Diplomová práce 

 

31 

 

Po dokončení všech přípravných kroků se může přejít k výpočtu škody. Vzorce pro výpočet 

všech typů škod jsou uvedeny v následujících vzorcích: 

DSO = A ∙ L1(h) ∙ C1 

kde, 

DSO škoda na budově [Kč]  

A půdorysná plocha budovy [m2]  

L1(h) poškození stanovené z křivky poškození (obrázek 18) 

C1 jednotková cena standardního podlaží budovy [Kč/m2]    (3.9) 

  

DV = A ∙ ZV 

kde, 

DV škoda na vybavení budovy [Kč] 

A půdorysný plocha budovy [m2] 

ZV jednotková škoda na vybavení budovy [Kč/m2]               (3.10) 

Pozn: Ke škodám na vybavení budov dochází až při hloubce vyšší než 0,5 m, přičemž škody na 

vybavení jsou ve 100% výši – není zde uvažováno poškození dle křivky poškození. 

 

D = A ∙ Z 

kde, 

D škoda na dalších posuzovaných objektech [Kč] 

A půdorysná plocha objektů [m2] 

Z jednotková škoda na posuzovaných objektech  [Kč/m2]              (3.11) 

 

Pro liniové stavby je předchozí vzorec upraven na stanovení škod pro liniové objekty. 

D =  L ∙ Z 

kde, 

D škoda na liniových objektech [Kč] 

L délka liniových objektů [bm] 

Z jednotková škoda na posuzovaných objektech  [Kč/bm]               (3.12) 
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3.6 VÝSTUPNÍ DOKUMENTACE 

3.6.1 Mapy rizika 

Mapy rizika nejlépe vystihují  stav rizika v ploše. Kompletní mapové výstupy jsou součástí 

příloh A, zejména A.01, A.02, A.04 a A.05. 

V horní části toku nad pevným jezem (ř. km 4,956)  dochází k širokému rozlivu na levobřežní 

stranu Oslavy, kde jsou ohrožené plochy smíšení. Návrhovým opatřením se snížilo riziko 

v této oblasti na minimum, změny rizika lze vidět na obrázku níže. 

 

 

Další exponovanou oblastí je oblast mezi vyústěním Ketkovického potoka (ř. km 4,931) a ústí 

Balinky (ř. km 4,757). V oblasti se nachází zejména objekty pro bydlení. Rozsah rozlivu je 

zde významný a zasahuje celou příbřežní zástavbu, dle rizika jsou budovy s menšími 

výjimkami ve zranitelnosti území v přijatelném riziku – nízkém. Je důležité zde poznamenat, 

že i budovy s přijatelným rizikem mají nezanedbatelné škody, které nejsou výslovně nutné 

k ochraně. V tomto případě bylo ochranné opatření zvoleno systémově pro dodržení souvislé 

ochrany objektů při  břehu Oslavy a přítoku Balinky. 

Obrázek 22: Riziko původní a návrhové – nadjezí 
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Další částí je část centrum (ř. km 3,560 – 4,950), která je hlavní exponovanou oblastí k. ú. 

Oslavan. Podle obrázku 22 je zde vidět zastoupení ploch pro bydlení, smíšené plochy, 

dopravy, občanská a technickou vybavenost. Rozliv je zde rozsáhlý a vstupuje hluboko do 

zastavěného prostoru centrální části Oslavan. Velká část exponovaných ploch jsou nad rámec 

přijatelného rizika – se střední ohrožeností, tudíž jsou hlavním důvodem ochrany této oblasti. 

Při navrženém opatření dochází k významnému potlačení rizik způsobené povodňovým 

stavem a způsobí značné snížení škod na objektech. 

Obrázek 23: Riziko původní a návrhové - Balinka 

Obrázek 24: Riziko původní a návrhové - Centrum 
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Ostatní plochy rizika nemají žádnou nebo výraznější změnu mezi původním a návrhovým 

stavem. Týká se to zejména západního okraje Oslavan (ř. km 5,200 – 5,600) a průmyslové 

části (ř. km 2,500 – 3,050). Tyto plochy jsou buď nevýznamné pro ochranu, nebo jejich 

ochrana je dle předběžných propočtů výrazně neekonomická vůči ostatním chráněným 

oblastem, proto nebyly do PPO zahrnuty. 

3.6.2 Potenciální škody 

Škody byly vyčísleny na jednotlivé povodňové stavy: Q1, Q5, Q20 a Q100, přičemž je uveden 

vždy rozsah škod v rozmezí „MIN“ a „MAX“. Škody jsou uvedené bez DPH. 

Škody na majetku v původním stavu dosahuje těchto hodnot: 

Minimální hodnoty 

Q1 15 466 Kč 

Q5 607 029 Kč 

Q20 24 005 265 Kč 

Q100 72 185 618 Kč 

 

Maximální hodnoty 

Q1 30 932 Kč 

Q5 968 963 Kč 

Q20 39 528 884 Kč 

Q100 123 863 359 Kč 

  

 

Škody na majetku po navrženém řešení jsou vyčísleny takto: 

Minimální hodnoty 

Q1 15 285 Kč 

Q5 231 483 Kč 

Q20 1 552 489 Kč 

Q100 5 326 347 Kč 
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Maximální hodnoty 

Q1 30 570 Kč 

Q5 401 992 Kč 

Q20 2 517 086 Kč 

Q100 8 741 607 Kč 

 

Už výše zmíněné hodnoty naznačují velký rozsah škod bez opatření a jejich významnému 

snížení po provedení PPO. 

Škody při průtoku Q1 jsou zastoupeny 100% podílem příbřežními cestami podél toku a pro 

návrhové řešení nejsou uvažovány jako priorita pro ochranu. Proto změna škod zde je 

prakticky nulová. 

Když se srovnají škody při průtoku Q5, tak lze zjistit, že škody na veřejném prostranství se 

významně nemění, naopak škody na budovách jsou zde výrazně odlišné, je to způsobené 

hlavně snížením rozlivů u budov v blízkém okolí toku. 

Při porovnání  povodňového stavu při Q20 se škody před opatřením a po jejich započtení 

výrazně projevuje v rozsahu snížení škod až o 93 % vůči původnímu stavu. Při zaměření na 

rozložení škod je vidět vymizení škod na zařízení budov. 

Pro povodňový stav Q100 je vidět markantní rozdíl mezi původním stavem a návrhovým 

řešením. Absolutní rozdíl škod je vyčíslen na hodnotu 66,8  až 115,1 mil. Kč a procentuální 

rozdíl je téměř 93 % vůči původnímu stavu. Zajímavostí je snížení škod na zařízení budov 

téměř o 95 % a škody na parkovištích a silnici na nulovou hodnotu. 

Veškeré vyčíslení škod včetně poměrného zastoupení typu škod jsou uvedeny v příloze A.03 

pro původní stav a v A.06 pro návrhové řešení. 

3.7 EFEKTIVNOST OPATŘENÍ 

Aby navržená opatření byla efektivní a nebyly finance zbytečně utracené za nevhodné řešení, 

je nutné pro každou stavbu tohoto typu vytvořit efektivnost opatření, která rozhoduje, jestli 

jsou opatření ekonomicky vhodně navržená vůči majetku, které ochraňuje. 

Vstupní data pro posouzení efektivnosti opatření jsou: 

 Škody způsobené povodňovým stavem, na které je navrženou opatření 

 Veškeré náklady na výstavbu, provoz a údržbu opatření na navržený povodňový stav 

Výše škod jsou uvažovány při povodňovém stavu Q100, přičemž navržené PPO je taktéž 

uvažováno na návrhový průtok Q100. Podrobnější popis škod je uvedeno v kapitole 3.6 

a v příloze A.03 a A.06. Navržené PPO je podrobněji uvedeno v kapitole 4 a v přílohách B, C 

a D. Cenová kalkulace je uvedena v kapitole 5 a v příloze E.01. 
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Výpočet jednotlivých parametrů efektivnosti jsou uvedeny níže: 

P = 1 – e-1/N 

kde, 

P pravděpodobnost výskytu 

e Eulerovo číslo 

N N-letost opakování povodně                  (3.13) 

 

R = Σ(ekonomických rizik) 

kde, 

R průměrné roční riziko [Kč/rok]                  (3.14) 

Pozn: RMAX a RMIN jsou modifikace krajních mezí pro maximální a minimální hodnoty škod. 

 

PE = ( R(před realizací) – R(po realizaci) – PN ) / (RN ∙ DS) 

kde, 

PE   poměrová efektivnost [-]  

R(před realizací) roční riziko před realizací PPO [Kč/rok] 

R(po realizaci) roční riziko po realizaci PPO [Kč/rok] 

PN   provozní náklady [Kč/rok] 

RN   realizační náklady [Kč] 

DS   diskontní sazba [%]                 (3.15) 

 

AE = ( R(před realizací) – R(po realizaci) – PN ) / DS – RN 

kde, 

AE   absolutní efektivnost [Kč]  

R(před realizací) roční riziko před realizací PPO [Kč/rok] 

R(po realizaci) roční riziko po realizaci PPO [Kč/rok] 

PN   provozní náklady [Kč/rok] 

RN   realizační náklady [Kč] 

DS   diskontní sazba [%]                 (3.16) 
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DN = RN  / ( R(před realizací) – R(po realizaci) ) 

kde, 

DN   doba návratnosti [rok] 

RN   realizační náklady [Kč] 

R(před realizací) roční riziko před realizací PPO [Kč/rok] 

R(po realizaci) roční riziko po realizaci PPO [Kč/rok]              (3.17) 

 

Navržené opatření jsou dle efektivnosti ekonomicky vhodná pro realizaci a splňují základní 

kritéria návrhu: Vyšší ochrana majetku vůči nákladům na realizaci a provoz reprezentované 

parametrem AE a doba návratnosti (parametr DN) je nižší než návrhová doba životnosti 

objektu  – 100 let (viz kapitola 4).  

 

Tabulka 4: Efektivnost navrženého PPO - příloha A.07 

 

 

3.8 ZÁVĚREČNÝ VÝSTUP Z RIZIKOVÉ ANALÝZY 

Oblast zájmového území postižené povodňovými jevy je z velké části v rizikovém výskytu 

s vysokým podílem škod na majetku, zejména majetku pro bydlení, smíšené užití, občanskou 

a dopravní vybavenost. Výše škod je velmi vysoká a je zde vhodnost snížit škody na 

přiměřené míru dle technických možností v oblasti. Zobrazené navržené opatření vyhovuje 

dostatečně dle rozložení rizika v ploše, výši škod a efektivnosti podle ekonomických 

parametrů.  
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4  OPATŘENÍ NA OCHRANU ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ 

Ochranná opatření pro zamezení vniknutí vody do intravilánu je mnoho druhů a je možnost 

jejich kombinace mezi sebou, ale lze je rozdělit do 2 základních kategorií: 

 Pevná 

  Mobilní 

Pevná PPO se vyznačují svojí nepřemístitelností, jsou navrhována na určité místo a po 

realizaci zde jsou jako trvalá stavba. Výhody a nevýhody s příklady jsou uvedeny níže 

v seznamu. 

Výhody 

 Žádné montované části 

 Trvalá ochrana bez nutnosti instalace 

 Vyšší životnost  

 Mohou být součástí dalších konstrukcí – sekundární využití objektů 

Nevýhody 

 Horší oprava podzemních částí 

 Nemožnost výměny – objekty nejsou dělitelné na součásti 

 Příklady pevných staveb 

 Opěrné zdi  betonové, kamenné 

 ŽB zídky 

 Homogenní hliněné hráze 

 

Obrázek 25: Železobetonová zídka realizovaná v Berouně (PPO města Beroun, 2014) 
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Mobilní hrazení jsou už z názvu určeny k přemisťování, slouží jako ochrana míst, kde je 

v nepovodňovém stavu využito pro pěší, silniční či jiné užití. Taktéž se používá v oblastech, 

kde trvalá stavba by z technických, památkových či estetických důvodů nemohla stát natrvalo. 

V poslední řadě se užívá taktéž s kombinací s pevnými stavbami pro celkové navýšení  PPO. 

Jednotlivé výhody, nevýhody a příklady jsou uvedeny níže v seznamu. 

Výhody 

 Instalované části jsou bezpečně uloženy mimo povětrnostní podmínky 

 Možnost rychlé výměny poškozené části 

 Esteticky nenarušují okolní zástavbu při běžném stavu vody v korytě 

Nevýhody 

 Nutnost výstavby – náročnost na instalaci 

 Nutné odborné znalosti na správnou instalaci a provoz 

 Možnost výskytu netěsností mezi prvky nedokonalou instalací 

 Vyšší pořizovací cena 

 Nižší životnost – nutná výměna některých součástí 

 Častější kontrola technického stavu 

Příklady mobilních staveb 

 Pytle 

 Hradidlové systémy 

 Betonové zábrany 

 Pryžotextilní vaky 

 Vanové systémy 

 Klapkové systémy 

 Úhlové systémy 

 Deskové systémy 

 Bariérové systémy 

 Plastové moduly 

 Stacionární systémy 

 Lokální systémy a další (Mobilní PPO, 2014). 
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Obrázek 26: Mobilní hrazení - klapkové zábrany (Mobilní PPO, 2014) 

4.1 ROZDĚLENÍ OBLASTI 

Oblast navržených opatření pro zamezení škodlivého vlivu povodní je rozděleno do 

4 základních stavebních objektů (dále SO): 

 SO 1 – Nadjezí 

 SO 2 – Balinka 

 SO 3 – Centrum 

 SO 4 – Zařízení staveniště 

Jednotlivé SO jsou nezávislé celky, které mohou být nezávisle na ostatních realizovány. 

Zařízení staveniště (SO 4) slouží jako zázemí pro stavební objekty SO 1 až SO 3, přičemž 

součástí SO je mezideponie sloužící k přechodnému uložení sypaniny z výkopových prací. 

Přehledné situace stavebních objektů je součástí přílohy B.01. Podrobnější charakteristika 

jednotlivých SO je popsáno v dalších kapitolách. 
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4.2 STAVEBNÍ OBJEKT 1 - NADJEZÍ 

SO 1 se nachází nad pevným jezem (ř. km 4,956) v protiproudním směru na levobřežní straně 

toku.  Objekt je složen dvěma druhy ochranných prvků: ŽB zídkou a homogenní hliněnou 

hrází. Celková délka činí 326,05 m, přičemž ŽB zídka zaujímá 226,3 m a hráz 104.75 m. Celý 

stavební objekt je rozdělen na 9 úseků. Úsek A.06 o délce 5 m je navržen jako převaz mezi 

druhy prvků pro eliminaci vzniku průsakových cest. 

ŽB zídka je navržena typu návodního, kdy základová konstrukce je směrována do koryta 

toku. Toto opatření bylo potřebné navrhnout pro těsný souběh zídky s přiléhající halou (ř. km 

5,050 – 5,140).  Jednotlivé úseky A.01 až A.06 jsou rozděleny dle úrovně návrhového 

průtoku. Návrhové převýšení zídek je stanoveno na hodnotu 0,4 m nad návrhovou hladinou. 

Povrchová úprava návodní strany terénu bude formou štěrkového zásypu v délce 168 m pro 

navrácení funkčnosti účelové cesty podél levého břehu toku. Zbylá část terénu na návodní 

straně při ŽB zídce bude zatravněna vhodnou luční směsí. Vzdušní strana bude v úseku A.01 

navrácena do původního stavu a bude zde vybudován betonový kryt formou zámkové dlažby. 

Ostatní plocha vzdušní strany bude přiléhat k jiným stavebním konstrukcím nebo nebudou 

konkrétně povrchově upraveny. 

Homogenní hliněná hráz je umístěna vzdáleněji od koryta a pokračuje dále do mírného svahu 

do ztracena přibližně kolmo na osu koryta.  Návrhem hráze jsou spjaty výkopové práce všech 

stavebních objektů, kdy přebývající zemina je z velké části zpracována právě do hrází, je zde 

tedy minimální množství zbylých výkopů nutno umisťovat na trvalou deponii. Hráze jsou 

navrženy s návodním sklonem 1:2 a vzdušním sklonem 1:1. Jednotlivé úseky A.06 – A.09 

jsou dimenzovány s převýšením 0,4 m nad návrhovou hladinou. Povrchová úprava hrází 

a nejbližšího okolí bude provedena osetím vhodnou luční směsí.  

Detailnější umístnění SO 1 je uvedeno v podrobné situaci přílohy B.02. Podrobnější 

charakteristiky úseků jsou uvedené v podélném profilu v příloze B.03. Jednotlivé použité 

prvky ŽB zídek a hrází jsou podrobněji popsány v kapitole 4.6. 

4.3 STAVEBNÍ OBJEKT 2 - BALINKA 

Umístění SO 2 se nachází na levobřežní straně koryta toku od ř. km 4,720 až 4,930, přičemž 

velká část zídky se nachází na přítoku Balinky. Objekt je rozdělen na 16 úseků, z toho 

4 úseky jsou uvažovány jako mobilní hrazení. Celková délka ŽB zídky je navržena 

na 599,47 m přičemž mobilní hrazená zaujímá 4 x 2 m. 

ŽB zídka je navržena typu návodního (úseky B.01, B.02 a B.04), ostatní úseky mimo 

vyjmenované níže jsou vzdušného typu. Návodní typ byl navržen s ohledem na již stojící 

základovou konstrukci objektů při ústí levého břehu Balinky, kdy by řešení vzdušného typu 

nebylo technicky možné. Celková délka návodního typu činí 66,64 m. Vzdušní typ je 

v dalších úsecích navrhován přednostně pro svoji příznivější ekonomickou efektivnost 

a vhodnost umístění do svažitějšího terénu kvůli umístění základové části směrem od koryta. 
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Celková délka vzdušní zídky ve SO 2 je navržena na 513,83 m. Návrhová výška konstrukce je 

stanovena 0,4 m nad návrhovým povodňovým stavem. Podél Balinky dochází ke zvýšení 

navrženého opatření vlivem vzdutí přítoku nad úroveň navržené hladiny o podélný sklon dna 

koryta Balinky, kde je sklon určen hodnotou 7 %.  Povrchová úprava terénu jednotlivých 

úseků ŽB zídek je v převážném výskytu formou zatravnění vhodnou travní směsí, v úseku 

B.04, B.05 a B.07 bude vybudováno na vzdušní straně chodníkové těleso v šířce 1 m ze 

zámkové dlažby. Úsek B.14, B.15 a B.16 bude zpevněn štěrkovým zásypem pro vznik prostor 

pro parkování osobních automobilů. Úsek B.09 prochází tělesem místní mostní konstrukce 

přes Balinku v celkové délce 11 m. Navržená ŽB zídka bude upravena na místní podmínky 

a připevněna výztuží chemickou kotvou k mostovce. Přesný počet chemických kotev je 

uveden v soupisu prací, dodávek a služeb ve SO 2, položce 953981203R00. Pracovní spára 

bude utěsněna vhodnou bentonitovou směsí jako u ostatních ŽB konstrukcí. 

Mobilní hrazení , které se vyskytuje na úsecích B.03, B.06, B.11 a B.13 jsou navržena na 

možný průchod přes místní lávky, které přehrazují Balinku. Hrazení je tvořeno hradidlovým 

systémem o celkové šířce 2 m, který se zasouvá do bočních kapes sloupků. Jednotlivá 

hradidla jsou sestavena svařenou konstrukcí 2 čtvercových profilů 100/100/4 mm hliníku typu 

AlMgSi dle ČSN 42 4401. Jednotlivá hradidla jsou opatřena podélným pryžovým těsněním na 

spodní straně a na straně přiléhající k betonovým sloupkům pro dokonalé těsnění mezi sebou, 

spodní hradidlo obsahuje navíc širší těsnění umožňující vyrovnat nepřesnosti mezi hradidlem 

a betonovým prahem mobilního hrazení. Jednotlivá hradidla jsou stáhnuta shora ocelovými 

tvarovanými plechy, které vytváří dostatečný tlak na hradidla a umožňuje jejich dokonalé 

dosednutí na těsnící části. Povrchová úprava terénu u mobilního hrazení je navržena na 

chodníkové těleso o světlé šířce hrazení, tj. 1,4 m formou zámkové dlažby. V návodní části 

bude zámková dlažba kladena do betonového lože pro vyšší odolnost proti proudící vodě. 

Vyústění dešťových vod na ř. km 4,800 bude osazeno zpětnou klapkou pro bezpečné uzavření 

potrubí proti vniknutí vzdouvající se vody. Tímto řešením se zabrání zpětnému chodu vody 

z toku do dešťové stoky. 

Podrobnější rozmístění navržených zídek a mobilních hrazení je uvedeno v podrobné situaci 

přílohy B.04. Podélný profil s charakteristickými parametry je součástí přílohy B.05. 

Podrobnější popis jednotlivých navržených prvků se nachází v kapitole 4.6. 

4.4 STAVEBNÍ OBJEKT 3 - CENTRUM 

SO 3 se nachází na pravém břehu Oslavy na ř. km 3,610 až 4,930, rozdělení objektu je 

navrženo na 23 úseků podle návrhové výšky ochrany nebo typem konstrukce. S celkovou 

délkou 1269,60 m jde o nejrozsáhlejší stavební objekt, který slouží k ochraně centra Oslavan 

před povodňovými stavy. Převážná část objektu je složena ze ŽB zídek návodního 

a vzdušného typu, zbylé části jsou navrženy jako mobilní hrazení pro pěší nebo vjezdové 

přístupy ke korytu řeky. 
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ŽB zídka návodní je navržena v úsecích: C.13 a C.17 až C.23. Zbylé úseky mimo úseky 

uvedené níže jsou ostatního typu – vzdušného. Návodní typ zídky v úseku C.13 byl zvolen 

z důvodu souběžné historické zdi zámku Oslavany, která je památkově chráněna, a taktéž 

zemnímu tělesu místního stadionu, u kterého by byla neekonomická varianta použití 

vzdušného typu. Úseky C.17 – C.23 jsou navrženy na místní neúnosnou kamennou zídku 

popř. na opěrnou zeď k objektům v blízkosti toku (Náměstí 13. prosince, 1155/19, 1155/20 

a 1155/21). Celková délka návodního typu je navržena na 365,05 m. Vzdušní typ je 

v převážném rozsahu SO navrhován z důvodu stabilnější konstrukce a ekonomičtější 

výstavby. Celková délka vzdušného typu činí 894,55 m. Návrhová výška ŽB zídek je 

stanovena hladinou průtoku Q100, přičemž převýšení je stanoveno o 0,4 m nad hladinou. 

Povrchová úprava terénu je navržena následovně: Úsek C.01 a C.02 z návodního líce bude 

navrácen do původního stavu, kdy povrch bude ze skládaného kamene na sucho do štěrkové 

drti s vysypání spár štěrkem, vzdušní líc úseku C.01 bude opatřen chodníkovým tělesem 

o šířce 1 m a délce 51 m ze zámkové dlažby. Úseky C.06 – C. 17 budou opatřeny na 

návodním líci štěrkovým zásypem pro navrácení funkčnosti místní účelové cesty podél 

pravého břehu koryta. Ostatní plochy budou osety vhodnou travní směsí. 

Mobilní hrazení vyskytující se na úsecích C.06 a C.16 (vjezdy) a C.10 (vstup pro pěší) jsou 

navržena pro možný přístup a pro údržbu koryta řeky, taktéž přístup je uvažován pro místní 

obyvatele jako rekreační zóna okolo Oslavy. Jednotlivá hrazení jsou tvořena hradidlovým 

systémem o celkové šířce 2 m (pro pěší vstup – úsek C.10) a šířce 4 m (pro vjezdové       

stupy – úseky C.06 a C.16). Jednotlivá hradidla jsou sestavena ze 2 čtvercových profilů 

100/100/4 mm hliníku typu AlMgSi dle ČSN 42 4401, která se zasouvají do bočních kapes 

sloupků . Hradidla jsou opatřena podélným pryžovým těsněním na spodní straně a na straně 

přiléhající k betonovým sloupkům, spodní hradidlo obsahuje navíc širší těsnění umožňující 

vyrovnat nepřesnosti mezi hradidlem a betonovým prahem mobilního hrazení. Jednotlivá 

hradidla jsou stáhnuta shora ocelovými tvarovanými plechy, které vytváří dostatečný tlak na 

hradidla a umožňuje jejich dokonalé dosednutí na těsnící části. Povrchová úprava terénu na 

vzdušním líci poblíž mobilního hrazení je navržená v úseku C.10 na chodníkové těleso ze 

zámkové dlažby. Chodníkové těleso bude dále napojeno k nejbližší pěší komunikaci. Návodní 

líc bude zpevněn štěrkovým zásypem z důvodu souběžného vedení účelové komunikace. 

Navržený terén úseků C.06 a C.16 bude užíván jako účelová komunikace a bude taktéž 

opatřena štěrkovým zásypem na vzdušním i návodním líci pro zpevnění a navrácení 

komunikace do původního funkčního stavu. 

Vyústění ČDV na ř. km 4,120 bude osazeno zpětnou klapkou pro bezpečné uzavření potrubí 

proti vniknutí vzdouvající se vody. Tím se zabrání zpětnému chodu vody z toku do 

technologie čistění. 

Podrobnější rozmístění navržených zídek a mobilních hrazení je uvedeno v podrobné situaci 

přílohy B.06, popř. severní část úseků je uvedena v příloze B.04. Podélný profil 

s charakteristickými parametry je součástí přílohy B.07. Podrobnější popis jednotlivých 

navržených prvků se nachází v kapitole 4.6. 
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4.5 STAVEBNÍ OBJEKT 4 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

SO 4 se nachází na levém břehu toku Oslavy (ř. km 5,150). Současná plocha je užívána jako 

orná půda s travním porostem. Zázemí zařízení staveniště je dáno objekty: Kancelář investora, 

kancelář stavbyvedoucího, šatna pracovníků. Dalšími objekty je sklad nářadí a pomůcek, 

deponie skrývky ornice a deponie zemních prací ze SO 1, SO 2 a SO 3.  

Zařízení staveniště bude upraveno skrývkou ornice tl. 30 cm. Deponie orné půdy ze skrývky 

je navržena na okraji zařízení staveniště, výška haldy je 3 m a skony jsou 1:1. Deponie 

zemního prací z ostatních SO je navržena na výšku 4 m se sklonem svahu 1:1. Kapacita 

deponie pojme veškerý objem všech výkopových zemních prací, přičemž se neuvažuje využití 

kapacity na maximum z důvodu průběžné realizace jednotlivých SO. 

Jednotlivé navržené objekty zázemí zařízení staveniště a skladu jsou v modulovém systému 

stavebních buněk šířky 2,5 m a délky 6 m. Součástí zázemí buněk bude elektrické topení, 

zásuvky na 230 V a umyvadlo pro oplach zaměstnanců. Taktéž bude voda vyvedena ven pro 

možný oplach stavebních a ručních nástrojů použitých ve výstavbě. 

Zázemí je opatřeno elektrickou přípojkou nízkého napětí, které je svedeno z nejbližšího 

sloupu. Celé vedení je vedeno v ochranné chráničce, celková délka přípojky je 65 m. 

Vodovodní přípojka je vedena souběžně s korytem řeky ve svahu tak, aby nepřekážela ve 

staveništní dopravě na deponii, vedení bude provedeno z PE trubek, které budou usazeny 

v ochranné chráničce proti poškození. Délka vodovodní přípojky je předběžně navržena na 

200 m, přesná délka bude stanovena při výstavbě. 

Přístupová cesta ke SO 4 bude vedena po účelové cestě na levém břehu od silničního mostu 

(ř. km 4,941). Součástí stavebních prací je i navrácení přístupové cesty do původního stavu 

formou štěrkového zásypu tl. 15 cm. 

Celý SO bude oplocen vhodným oplocením, který zamezí přístup nepovolovaným osobám na 

staveniště, při výstavbě zemní hráze může být část oplocení odstraněna pro plynulou dopravu 

zeminy k tělesu hráze. Součástí oplocení bude zřízení vstupní brány poblíž přístupové cesty, 

která bude uzamykatelná. 

Kompletní situace zařízení staveniště je uvedena v příloze B.20. 

4.6 STATICKÉ POSOUZENÍ PRVKŮ 

Jednotlivé navržené a posouzené prvky jsou rozděleny do 4 kategorií prvků: 

 Vzdušní zídka – prvek 01, 02 a 03 

 Návodní zídka – prvek 04 05 a 06 

 Homogenní hliněná hráz – prvek 07, 08, 09 

 Mobilní hrazení – prvek 10, 11, 12 a 13 
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Všechny prvky jsou navrhnuty na zatížení vodou při povodni s bezpečnostním převýšením 

0,4 m nad návrhovou hladinou průtoku Q100.  

Vzdušná zídka, návodní zídka a ŽB část mobilního hrazení jsou navrženy ze stejných 

materiálových charakteristik pro jednodušší realizaci výstavby. Jednotlivé prvky návodní 

a vzdušné zídky jsou rozděleny na 3 odstupňované varianty návrhové hladiny. Prvek 01 a 04 

přehrazuje hladinu o výšce 0,3 m na d terénem, prvek 02 a 05 pak výšku 0,8 m a prvek 03 

a 06 jsou navrženy na 1,2 m vodního sloupce při povodni. Každý prvek má odlišnou délku 

svislé a vodorovné části kvůli odlišné přehrazující výšce, ale pro jednoduchost realizace 

výstavby byla navržena stejná tloušťka. Svislá část je navržena na tloušťku 0,25 m 

a vodorovná na 0,3 m. Všechny varianty ŽB zídek jsou zahloubené do nezámrzné hloubky 

0,8 m pod upraveným terénem. Pod konstrukcí je uvažováno lože z prostého betonu C12/15 

tloušťky 10 cm a šířky přesahující vodorovnou část prvku o 10 cm na každou stranu pro lepší 

umístění bednícího systému. Prvky 02, 03, 05 a 06 jsou opatřeny těsnící částí z ocelové 

konstrukce typu UNION, které jsou zaberaněné svisle do základové spáry a přesahují o 10 cm 

nad horním povrchem lože tak, aby bylo zde zaručeno dokonalé spojení s betonovou směsí 

základového tělesa a tím omezen vznik privilegovaných cest proudění skrz spáru. Výkopová 

rýha je spádovaná svahem o sklonu 2:1 a šíře planiny je stanovena šířkou vodorovné části 

prvku, přičemž je uvažován na obě strany manipulační prostor o velikosti 0,6 m. Dilatace 

prvků z ŽB konstrukce je stanovena po 5 m pro snížení vodorovného napětí při teplotních 

rozdílech během ročních období. Dilatace je prováděna pouze ve svislé části konstrukce, 

vodorovná část konstrukce – základová je proti velkým teplotním změnám chráněna zeminou 

a není zde patřičný důvod konstrukci dilatovat. Dilatace bude prováděna extrudovaným 

polystyrenem  tloušťky 20 mm a z návodní strany bude osazena gumovým těsněním, které 

bude patřičně vodotěsně uchyceno do betonové konstrukce. Pracovní spára je navržena na 

rozmezí vodorovné a svislé části prvku. Těsnění spáry je navržené utěsnit vhodným 

bentonitovým páskem s pozdějším náběhem bobtnání pro dokonalé těsnění. Podrobnější 

geometrické parametry prvků 01 až 06 jsou uvedeny v přílohách B.09 – B.14. 

Materiálová třída betonové směsi je C30/37 se stupněm prostředí XF1 a požadavkem krytí 

výztuže d = 55 mm, což odpovídá konstrukční třídě S6 s návrhovou životností konstrukce 100 

let. Ocelová výztuž je uvažována B500 B s min. pevností kluzu  Re = 500 MPa. Geologické 

charakteristiky jsou odvozeny z geologických vrtů3, které jsou uvedené v příloze D.01, a ČSN 

73 1001.  

ŽB prvky byly podrobeny podle stupně stability SF na tyto základní globální typy posouzení: 

 Posun 

 Překlopení 

 Únosnost základové spáry 

                                                

3 © Česká geologická služba, 2018 
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 Hydraulický gradient 

Dále byly ŽB prvky posouzeny proti vzniku trhlin betonu a návrhu ocelové výztuže, která 

byla posouzena dle mezního stavu únosnosti na tyto parametry: 

 Míra vyztužení hlavní výztuže 

 Přetvoření hlavní výztuže 

 Únosnost průřezu 

 Osovou vzdálenost prutů hlavní výztuže 

 Míra vyztužení rozdělovací výztuže 

 Osová vzdálenost prutů rozdělovací výztuže 

 Kotevní délku hlavní výztuže 

Kompletní statické posouzení prvků 01 – 06 jsou součástí příloh C.01 – C.06. 

Homogenní hliněná hráz je navržena ve 3 variantách, které jsou analogicky totožné. Návrhová 

výška koruny vůči upravenému terénu je 0,7 m u prvku 07, prvek 08 je vysoký 1,2 m a 1,6 m 

nad terénem je navrženo u prvku 09. Jednotlivé přechody mezi prvky jsou prováděny plynule 

bez ostrých hran. Návodní sklon je stanoven na 1:2 a vzdušní část svahu je ve sklonu 1:1. 

Šířka koruny je navržena na 1,0 m a tedy se neuvažuje, že by byla pojízdná pro údržbu těžkou 

technikou. Celý povrch hráze bude ohumusován v tloušťce 15 cm a oset vhodnou luční směsí. 

Vzorový řez tělesem hráze je součástí přílohy B.15 

Statické posouzení svahu bylo realizováno pouze u prvku 09 z důvodu nejkritičtějšího řezu. 

Prvky 07 a 08 jsou uvažovány dle statického posouzení více stabilnější, proto nebyl uvažován 

statický výpočet i pro tyto prvky. Geologické podklady byly určeny z geologických vrtů4 

uvedené v příloze D.01 a ČSN 73 1001. Pro posouzení svahu byla použita Felleniova metoda  

výpočtu nejkritičtějšího stupně stability. Na samotný výpočet stability svahu byl použit 

přístup dle Pettersona tzv. proužkovou metodou dle mezních stavů. Smyková plocha byla 

navržena válcového typu a rozdělena vždy na 10 proužků. Při výpočtu byl uvažován vliv 

vody a proudění přes těleso hráze. Tlakové izolinie byly stanoveny zjednodušeně dle teorie 

potenciálního proudění. Podrobnější statický výpočet je uveden v příloze C.07. 

Mobilní hrazení jsou navržena pro plnohodnotný přístup k návodní straně všech prvků, korytu 

řeky nebo pro bezpečné využití lávek. Rozdělení mobilního hrazení je následující: prvek 10 

a 11 jsou uvažovány pro vstup pro pěší, prvek 12 a 13 je navržen pro vjezdy automobilů 

a jiných mobilních strojů. Všechna mobilní hrazení jsou navrhována dle stejných  

geometrických parametrů tak, aby realizace výstavby byla co nejvíce zjednodušena Návrhová 

hladina mobilního opatření je ve dvou variantách: prvek 10 a 12 dokáže přehradit hladinu 

                                                

4 © Česká geologická služba, 2018 



Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku Bc. Martin Kopuletý 

Diplomová práce 

 

47 

 

0,3 m, naopak prvek 11 a 13 je navržen na přehrazení 1,2 m nad upraveným terénem. Mobilní 

hrazení se skládá ze 2 částí -  betonového a samotného hradidlového systému. 

Betonová část se skládá z vodorovné části tloušťky 0,3 m, svislé prahové části se šířkou 0,4 m 

a dvou krajních sloupků o rozměrech 0,3 x 0,3 m. Betonová část je navržena z třídy betonu 

C30/37 se stupněm prostředí XF1 a požadavkem krytí výztuže d = 55 mm. Tím konstrukce 

odpovídá konstrukční třídě S6 s návrhovou životností 100 let. Ocelová výztuž je uvažována 

B500 B s min. mezí pevností kluzu v tahu  Re = 500 MPa. Geologické charakteristiky jsou 

uvažovány stejné jako u ŽB zídek. 

Hradidlová část je složena ze samotného hrazení a podpůrných konstrukcí, které hradidlo 

pevně stabilizuje do požadované pohohy. Hrazení jsou tvořena hradidlovým systémem o 

celkové šířce 2 m (pro pěší vstup – prvek 10 a 11) a šířce 4 m (pro vjezdové stupy – prvek 12 

a 13). Jednotlivá hradidla jsou sestavena ze 2 čtvercových profilů 100/100/4 mm hliníku typu 

AlMgSi dle ČSN 42 4401, která se zasouvají do bočních kapes sloupků. Hradidla jsou 

opatřena podélným pryžovým těsněním na spodní straně a na straně přiléhající k betonovým 

sloupkům, spodní hradidlo obsahuje navíc širší těsnění umožňující vyrovnat nepřesnosti mezi 

hradidlem a betonovým prahem mobilního hrazení. 

Podpůrnou konstrukcí se rozumí vymezující a stahující prvky pro bezpečné fixování hradidel.  

Boční kapsy s louží k přesnému osazení hradidel do požadované polohy. Jsou tvořena 

L profily 100/100 mm, které jsou pevně připevněny k betonovému sloupku. Shora jsou 

hradidla stáhnuta ocelovým tvarovaným plechem, který vytváří dostatečný tlak na hradidla 

shora a umožňuje jejich dokonalé dosednutí na těsnící části. K manipulaci s hradidlovým 

systémem dostačují 2 pracovníci pro bezpečno montáž a fixaci. Všechny řezy mobilního 

hrazení jsou uvedeny v přílohách B.16 – B.19. 

Statické posouzení mobilního hrazení souhlasí s posouzením ŽB zídek na betonovou část, 

navíc je zde provedeno posouzení na smyk a krut betonových sloupků. Hradidla byly 

posouzeny na maximální možný tlak vody v hradicí konstrukci formou prostého ohybu. 

Podrobnější postup včetně všech charakteristických hodnot je uveden v příloze C.08 až C. 11. 

4.7 VODNÍ REŽIM VE MĚSTĚ 

Město Oslavany je v exponovaných oblastech odvodněno jednotným kanalizačním systémem.  

Veškerou vodu ze zpevněných ploch je tedy možné odvést kanalizační sítí. Nezpevněné 

plochy jsou uvažovány k přímému vsaku. Svody ze střech jsou svedeny taktéž do kanalizační 

sítě. Při novém vzniku zpevněných ploch by se měla uvažovat kapacita jednotné kanalizace 

a přednostně by měla být snaha o co nejvyšší však na místě. Vhodnou variantou mohou být 

vsakovací drény, či šachty, které mohou odlehčit jednotnou kanalizaci při přívalových 

deštích, to ale není součástí této práce. Po návrhu PPO se vodní režim ve městě významně 

nezmění a tedy nebylo třeba navrhnout žádné propustky přímo do koryta toku. Jedinými 

známými výtokovými objekty v exponovaných oblastech jsou na ř. km 3,540 a 4,800. 
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4.8 TECHNICKÉ OBJEKTY PO NÁVRHU 

Po návrhu PPO Oslavan je větší část dotčených objektů ochráněna. Jsou to tyto objekty: 

 Výtokový objekt ČDV – ř. km 4,120 

 Výtokové objekty dešťových vod – ř. km 3,540 

      – ř. km 4,800 

 ČDV – budova úpravny – ř. km 4,120 

 Zemní těleso – atletický stadion – ř. km 4,120 – ř. km 4,350 

 Historická zeď renesančního zámku Oslavany – ř. km 4,380 – 4,580 

 Kamenná a opěrná zeď pod horním silničním mostem – ř. km 4,700 – 4,930 

 Haly nad pevným jezem – ř. km 5,050 – 5,140 

Další konstrukce nepotřebují žádnou zvláštní ochranu, jsou to tyto konstrukce: 

 Pevný jez – ř. km 4,956 

 Vyústění Ketkovického potoka – ř. km 4,931 

 Kombinovaný jez – ř. km 3,050 

 Široké koruny – ř. km 3,400 

   – ř. km 4,865 

 Limnigraf – ř. km 2,878 

Mostovka silničních mostů (ř. km 3,563 a 4,941) je nad maximální hladinou návrhového 

průtoku včetně bezpečnostního převýšení, proto není třeba v návrhu počítat s navýšením.  

Další konstrukce vypsané níže nejsou chráněny žádným opatřením z důvodu neefektivnosti 

celého opatření, jsou to tyto objekty: 

 Výustě ze sádek Moravského rybářského svazu  – ř. km 2,450 

        – ř. km 2,650 

 Výtokový objekt Tepelné elektrárny – ř. km 3,045 

 Vtokový objekt do sádek Moravského rybářského svazu – ř. km 3,055 

 Pěší lávka nad ústí Balinky do Oslavy – ř. km 4,757 

Lávka se uvažuje v zaplaveném území ponechat beze změn z důvodu nedůležitosti ochrany. 

Navržená opatření nemění významně proudění v korytě toku, rozdíl hladin mezi původním 

stavem a návrhem nepřesáhl hodnotu 0,15 m (Revitalizace a protipovodňová opatření na 

Oslavě a vybraném přítoku 2017). 
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5  DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

„Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 

zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování 

nabídky“ (Zákon o veřejných zakázkách, §44 (1), str. 98). 

Minimální obsah zadávací dokumentace je stanovena v §44 takto: 

 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek 

 Technické podmínky 

 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

 Další požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Součástí zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí obsahovat dále: 

 Projektovou dokumentaci stavby nebo jinou dokumentaci zpracovanou do podrobností 

nezbytných pro zpracování nabídky 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služek s výkazem výměr, a to rovněž 

v elektronické podobě (Zákon o veřejných zakázkách, §44 (1), str. 98). 

Obchodní podmínky a platební podmínky jsou důležitou částí zadávací dokumentace. 

Uchazeči si mohou před podáním nabídky podrobně pročíst podmínky jako je doba splatnosti 

faktur, způsob četnost úhrad a další. Zároveň jsou zde uvedeny sankce za porušení nebo 

nedodržení smluvních vztahů včetně jejich vyčíslení finančně i časově. Všechny tyto 

podmínky jsou uvedené ve vzorové smlouvě o dílo, která je v příloze E.06. 

Technické podmínky pro realizaci jsou součástí projektové dokumentace uvedené 

v přílohách B a C. Kompletní výpis všech norem a předpisů použitých v této práci (a taktéž 

pro zadávací dokumentaci) je uvedeno na konci diplomové práce. Požadovaný formát 

zpracování nabídkové ceny včetně způsobu a požadavků je uvedeno v kapitole 5.1. Podrobný 

způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií je uveden v kapitole 5.2. Další 

dokumenty pro zadávací dokumentaci jsou součástí přílohy, pro projektovou dokumentaci 

přílohy B a C, pro ocenění nabídkovou cenou příloha E.02. 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále neupravuje detailně formát, strukturu ani 

podrobnost zadávací dokumentace, proto neexistuje pevný vzorový formulář, který by byl 

možný použít. Proto byl vytvořen  možný vzor zadávací dokumentace pro tuto diplomovou 

práci.  Tvorba se odkazuje na již zveřejněné zadávací dokumentace ve veřejném prostoru, 

které úspěšně proběhly, a osobní zkušenosti v soukromém sektoru. Zadávací dokumentace je 

uvedena v příloze E.05. 
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5.1 SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 

5.1.1 Teorie oceňování 

Princi oceňování jakéhokoliv objektu je stanovení ceny, za kterou je možné objekt realizovat 

za uspokojení investora a dodavatele. Existuje několik způsobů tvorby výsledné ceny, ale 

nejvíce je využívána tvorba pomocí položkového rozpočtu. Jednotlivé rozpočty jsou 

stanoveny dle soustavy ceníků, v České republice jsou nejznámější soustavy ÚRS a RTS. 

Každá položka v ceníku je označena jednoznačným identifikačním kódem, který není 

zaměnitelný. Pro každou položku je vždy uveden popis, který jednoznačně popisuje tuto 

položku, v některých případech jsou zde i poznámky pro rozpočtáře k jakým účelům ji použít 

nebo naopak. Součástí položek je vždy dána měrná jednotka. 

Tvorba ceny ze soustavy je ovlivněna trhem a to jak na poli materiálového, tak mzdového 

a dalších. Proto každá společnost spravující cenou soustavu vlastních položek ceny upravuje 

(aktualizuje) pro použití na konkrétní období roku. Aktualizace jsou ve většině případů 

prováděny 2 ročně, například v soustavě RTS. Veškeré aktualizace a cenové soustavy jsou 

přístupné až po koupi produktu. 

Pro správnou tvorbu rozpočtu je nezbytně nutné, aby byla projektová dokumentace dostatečné 

podrobná a jednoznačně odvoditelná. Jinak může docházet k nepřesnému stanovení výměr 

nebo dokonce k chybějícím položkám v rozpočtu a to může mít velký vliv na výslednou cenu.  

Základem rozpočtu jsou položky, ale neméně důležitou částí je taktéž výkaz výměr, kde je 

přesně rozklíčován výpočet množství včetně popisu kde bude položka použita. Důležitost při 

tvorbě výkazů výměr je přehlednost výpočtu včetně jednotného zadávání rozměrů (š, d, h) ve 

stejném pořadí. Důležitost dodržování tohoto pravidla spočívá hlavně v možnosti kontroly  

a orientaci ve výkazu.  

Pro tvorbu rozpočtů pro veřejnou zakázku je důležité nezvýhodňovat určité typy materiálů od 

jednotlivých firem z důvodů zvýhodnění právě jejich výrobků (v ojedinělých případech, kdy 

není možné jednoznačně popsat položku, je možnost uvést obchodní název výrobku. 

Programy od společností ÚRS, a.s. a RTS, a.s. jsou s tímto požadavkem seznámeny 

a převedou klasický rozpočet do formátu podle vyhlášky 169/2016 Sb., která se touto 

problematikou zabývá. 

Pro tuto diplomovou práci byla použita cenová soustava RTS a rozpočet zpracován 

v programu Build Power S s respektováním vyhlášky 169/2016 Sb.  
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Obrázek 27: Vkládací pole pro jednotlivé položky v programu Build Power S (databáze RTS) 

5.1.2 Tvorba rozpočtu 

Podkladní dokumentace pro vytvoření položkového rozpočtu včetně výkazu výměr byla 

použita celá přílohová část B a C. Rozpočet byl rozdělen na jednotlivé stavební objekty: 

 SO 1 – Nadjezí 

 SO 2 – Balinka 

 SO 3 – Centrum 

 SO 4 – Zařízení staveniště, vedlejší a ostatní náklady 

Pro SO 1 – 3 byly stanoveny veškeré stavební práce, dodávky a služby, ostatní a vedlejší 

náklady na realizaci všech SO jsou uvedeny ve SO 4 z důvodu přehlednosti a uclenosti těch to 

nákladů. 

Součástí přílohy jsou 2 verze rozpočtu: S cenou a slepý. Rozpočet s cenou je aktualizován na 

aktuální cenovou úroveň 2018/II, užití rozpočtu je uvažováno pro účely investora pro 

předběžné ocenění realizace PPO. Rozpočet bez ceny (slepý) je vytvořen pro uveřejnění 

a doplnění jednotkovými cenami od potenciálních dodavatelů.  

Výsledný rozpočet je součástí přílohy E.01, popř. E.02. 
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5.2 METODIKA TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ 

NABÍDEK 

Pro úspěšný výběr dodavatele pro realizaci stavby je důležité nastavení hodnocení 

jednotlivých parametrů, které jsou dle investora důležité porovnávat. Nejjednodušší metodou 

porovnávání je celková nabídková cena za realizaci stavby, to ale může mít negativní vliv na 

celkovou kvalitu prvků, což není záměrem žádného investora. Pokud investor má zkušenosti 

s už podobnými projekty tematicky nebo rozsahem, tak může využít této výhody a vytvořit si 

vlastní technicko-ekonomické hodnocení. Když investor nemá tyto zkušenosti, je vcelku 

dobrá rada získat potřebné informace od jiných investorů nebo odborníků v této oblasti. 

Pokud se ale budeme bavit o stavebních pracích obecně, tak existují základní parametry, na 

které by se měl každý investor zaměřit: 

 Nabídková cena 

 Záruční doba nad rámec stanovené zákonem 

 Zaškolení do provozu a obsluhy včetně dokumentace pro provoz (manuál) 

 Pozáruční servis 

 Doba výstavby (pokud není pevně stanovena investorem) 

 Reference od jiných investorů (zejména spokojenost s dodržením harmonogramu) 

V neposlední řadě je důležité pro jednotlivé parametry určit důležitost parametru, tj. jim určit 

váhu takovou, jak je ve vnímání investora důležitá. Výsledkem je bodové ohodnocení. 

Vyhrává ten dodavatel, který získá maximum (minimum) bodů. 

V příloze E.03 je vytvořena možná metodika technicko-ekonomického hodnocení nabídek, 

která je vytvořena pro účely diplomové práce. Metodiku nelze uvažovat obecně použitelnou 

na všechny stavby, protože každý investor má jiné představy a parametry, proto je důležité 

pro každou zakázku vytvořit novou nebo upravit stávající. 

5.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Pro úspěšnou realizaci v termínu je nezbytnou záležitostí harmonogram výstavby. Je to hlavní 

dokument a vodítko jak realizace je z časového hlediska úspěšně plněna. Hlavní pilířem 

tohoto dokumentu je kontrola dodavatele investorem. Může to být nástroj pro zrychlení 

výstavby, kdy dle harmonogramu mohou být udělovány sankce za nesplnění dílčích celků 

v termínech. 
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Harmonogram v základním provedení popisuje danou činnost v předem daných časových 

rozmezích, může být ale dále osazen dalšími užitečnými informacemi: 

 Počet normohodin na každou činnost (skupinu činností) 

 Uvažovaný počet pracovníků na činnost 

 Peněžní hodnota realizované činnosti 

 Rozložení peněžní hodnoty realizované činnosti na časové úseky 

 Souhrnné peněžní hodnoty realizované činnosti v časových úsecích 

 Finanční harmonogram včetně součtového finančního harmonogramu 

Tyto informace jsou užitečné jak pro investora, tak i pro dodavatele. Nejen že dodavatel má 

předem dané rozložení nákladů, které bude muset vynaložit na výstavbu, tak i investor vidí, 

kdy a kolik bude muset vyplácet za realizaci. Harmonogram tudíž může sloužit taktéž jako 

podpůrný dokument v rámci způsobu financování. 

V příloze E.04 je uveden harmonogram, který se spřažen se soupisem prací, dodávek a služeb 

(příloha E.01). Byl vytvořen programovým softwarem Build Power S s modulem 

Harmonogram, který spolupracuje s rozpočtovým modulem. Veškeré podrobnější data 

a rozložení je v příloze E.04. 

5.4 ZÁSADY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro správné zařízení staveniště je třeba dodržovat několik pravidel výstavby, provozu 

a odstranění staveniště, které slouží pro přehledný, bezpečný a úsporný návrh staveniště. 

Prvním krokem je navrhnout staveniště na konkrétní stavební činnost. Každá stavba potřebuje 

určitý prostor, ve kterém bude dodavatel operovat. Částečně to souvisí s celkovou cenou 

zakázky, ale není tomu vždy tak. Každé staveniště je rozděleno na část zázemí a část 

skladovou a odkládací. Součástí zázemí jsou objekty (většinou mobilní buňky), zejména to 

jsou: 

 Kancelář investora 

 Kancelář stavbyvedoucího 

 Šatna pracovníků 

 Sociální zázemí staveniště 

Slouží hlavně pro plynulý provoz staveniště, zázemí pro jednání a místo úkrytu při 

nepříznivých podmínkách. 
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Skladovací a odkládací část staveniště obsahuje zejména: 

 Sklady nářadí a přístrojů 

 Sklady materiálu 

 Dočasné a trvalé deponie 

Dočasné a trvalé deponie nemusí být součástí staveniště a mohou být umístěny mimo 

(například mimo intravilán). To se týká především velmi malého množství prostoru zařízení 

staveniště, které může být v centrech nebo souvislé zástavbě. 

Pokud je objasněno, co bude na zařízení staveniště, tak se přejde k jejímu umístění. 

Základním předpokladem pro správný chod staveniště je následující: 

 Zařízení staveniště umisťovat co nejblíže samotné stavbě 

 Zázemí umisťovat poblíž příjezdové cesty 

 Skladové prostory mít umístěné poblíž dílen, které je zpracovávají 

 Sklady materiálu mít urovnaný a na dosah zvedacího zařízení popřípadě mít možnost 

rychlého přemístění na pomocí jiných prostředků (např. manipulátoru) 

 Takové, aby nedocházelo k nadbytečnému zabírání ploch 

 V bezpečnostní vzdálenosti od objektů (např. stanice PHM a  otevřeným ohněm) 

 Tak, aby nebyl narušen nebo významně ovlivněn tok výroby  

 a další. 

Pokud je to možné, tak staveniště bývá  napojení na příslušné inženýrské sítě. 

Nejzákladnějšími sítěmi jsou silová elektřina a vodovod. Dále je vhodné napojení kanalizace 

popř. mít jímku a v zimním období i plynové vedení. Rozsah napojení závisí na rozsáhlosti 

a době provozu. 

Pokud zařízení staveniště obsahuje materiály a strojní vybavení, které má vyšší hodnotu, tak 

je vhodné prostor řádně osvětlit, zabezpečit výstražným a nahrávacím systémem, popř. zřídit 

stálou ostrahu objektu. Pokud toho opatření není důležité, tak minimum zabezpečení prostoru 

je oplocení objektu a označení prostoru výstražnými tabulemi upozorňující na nebezpečí 

úrazu a zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

Posledním bodem je ochrana osob, majetku a životního prostředí v případech, kdy na 

staveništi budou užívány nebezpečné látky. Jsou to zejména pohonné hmoty, mazací 

a chladící média, žíraviny a kyseliny, látky způsobující karcinogenní účinky i látky 

způsobující kontaminaci půdy, spodních a povrchových vod. 

Samozřejmostí je též dodržování všech pracovně bezpečnostních předpisů, které ukládá 

zákon, popřípadě investor. 
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6  ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ 

Návrh protipovodňových opatření měst a obcí je složitý proces, ve kterém se komplexně 

promítají znalosti hned z několika oborů, zejména hydrauliky, stavební mechaniky a statiky, 

stavební ekonomiky a v poslední řadě i legislativy. Práce je segmentována do 4 základních 

bloků, které na sebe postupně navazují a doplňují celkový rámec diplomové práce. 

Začátek práce se věnuje podrobnému popisu území města Oslavany a přilehlého okolí. 

Podrobně hodnotí aktuální i budoucí stav zástavby ve městě, dopravní a technickou 

infrastrukturu. Zvláštní popis je zaměřen na řeku Oslavu a přilehlé objekty poblíž koryta toku. 

Druhý blok popisuje a hodnotí celé území města Oslavany z oblasti rizika a škod na majetku. 

Posuzuje vliv povodně na území dle pravidel metodiky a technicky vyjadřuje stupeň rizika 

a škody na majetku. Podle výsledků hodnocení lze navrhovat efektivně opatření, které bude 

účelně použito právě v exponovaných oblastech. 

Dalším krokem byl návrh takových opatření, která jsou vhodná na konkrétní oblast 

a podmínky města Oslavany. Součástí návrhu byla zpracována technická dokumentace včetně 

statického posouzení jednotlivých navržených prvků PPO. 

Poslední částí diplomové práce byla věnována pozornost na problematiku dokumentace pro 

výběrové řízení. Zabývá se legislativní podporou a interpretuje jednotlivé poznatky do 

zadávací dokumentace projektu. Podrobně se též zabývá  tvorbou soupisu prací, dodávek 

a služeb pro projekt. Součástí dokumentace je technicko-ekonomické posouzení nabídek. 

Komplexně je celý soubor dokumentů zpracován do zadávací dokumentace pro podlimitní 

výběrové řízení. 

Diplomová práce byla koncipována takovým způsobem, aby použitá metodika byla 

aplikovatelná i na další města a obce v České republice. Zároveň je zpracovaná takovým 

způsobem, aby byla vodítkem pro studenty zabývající se problematikou škod, návrhu PPO 

a jejího ekonomického a legislativního zpracování do komplexně zaměřeného projektu. 

Diplomová práce, která navazuje na bakalářskou práci, byla komplexně dokončena tak, že 

může být použita jako podkladní dokumentace pro reálnou výstavbu PPO Oslavan, které 

nejsou chráněny žádným uceleným systémem ochrany proti povodni. Aktuálností dat jsou 

jednotlivé výstupy reálnou interpretací stavu, který zde panuje. 

Závěrem bych chtěl říci, že touto prací  jsem si rozšířil odbornou znalost problematiky 

o mnoho příbuzných oborů, které budou důležité pro moji budoucí praxi v oboru. I když práce 

byla velmi časově náročná a musel jsem podstoupit mnoho odborných konzultací napříč celou 

stavební fakultou, tak mě práce obohatila o zkušenosti, které jsem při ní získal a budou mi 

napomáhat do budoucna. Zároveň jsem si osvětlil některé již zapomenuté znalosti ze svého 

studia a aplikací v této práci jsem všechny souvislosti komplexně pochopil. 

V Brně dne 7. 1. 2019 

__________________________ 

Autor: Bc. Martin Kopuletý 
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POUŽITÉ NORMY, PŘEDPISY A METODIKY 

ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN 73 1001  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 42 4401  Slitina hliníku tvářená 42 4401 AlMgSi 

 

Směrnice 2007/60/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 20 o vyhodnocování 

a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice) 

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky 

č. 367/2005 Sb. 

Zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách 

Vyhláška č. 230/2012 Sb., Prováděcí vyhláška č. 137/2006 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

1D model Model pracující jen v jedné dimenzi 

ArcMap™ Specializovaný software na mapovou analýzu území 

a. s.  Akciová společnost 

Build Power S Softwarové prostředí pro tvorbu rozpočtu v cenové soustavě RTS 

ČDV  Čistírna důlních vod 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

DMR 5G Digitální model reliéfu 5. generace 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

Esri®  Specializovaná společnost na tvorbu mapových softwaru 

HEC – RAS Hydrologic Engineering Centers River Analysis Systém 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

JE  Jaderná elektrárna 

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 

k. ú.  Katastrální území 

m n. m. metry nad mořem 

o. s.  Obchodní společnost 

PDF  Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů 

PE  Polyetylen  

PPO  Protipovodňové opatření 

RA  Riziková analýza 

RSO  Registr sčítacích obvodů 

RTS  Cenová soustava od společnosti RTS a.s. 

SF  Stupeň stability konstrukcí 

SO  Stavební objekt 

spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 

s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 

ÚPD  Územně plánovací dokumentace 

UNION Typ pažnice 

ÚRS  Cenová soustava od společnosti ÚRS, a.s. 
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ÚV  Úpravna vody 

VE  Vodní elektrárna 

VVN  Velmi vysoké napětí (rozsah nad 35 kV a výše) 

XF1  Stupeň vlivu prostředí – Mírně nasycené vodou bez rozmrazovacích prostředků 

ZABAGED® Základní báze geografických dat České republiky 

ŽB  Železobeton 
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A PLOŠNÉ A KVANTITATIVNÍ ANALÝZY ÚZEMÍ 

A.01 MAPA OHROŽENÍ ÚZEMÍ – PŮVODNÍ STAV 1:3000 

A.02 MAPA RIZIKA ÚZEMÍ – PŮVODNÍ STAV 1:3000 

A.03  KVANTITATIVNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ – PŮVODNÍ STAV 

A.04 MAPA OHROŽENÍ ÚZEMÍ – NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ 1:3000 

A.05 MAPA RIZIKA ÚZEMÍ – NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ 1:3000 

A.06 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA ÚZEMÍ –NÁVRHOVÉ ŘEŠENÍ 

A.07  EFEKTIVNOST NÁVRHOVÉHO ŘEŠENÍ 

 

B NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ 

B.01 PŘEHLEDNÁ SITUACE OPATŘENÍ 1:5000 

B.02 PODROBNÁ SITUACE SO 1 – NADJEZÍ 1:1000 

B.03  PODÉLNÝ PROFIL SO 1 – NADJEZÍ 1:1000/100 

B.04 PODROBNÁ SITUACE SO 2 – BALINKA 1:1000 

B.05  PODÉLNÝ PROFIL SO 2 – BALINKA 1:1000/100 

B.06  PODROBNÁ SITUACE SO 3 – CENTRUM 1:1000 

B.07 PODÉLNÝ  PROFIL SO 3 – CENTRUM 1:1000/100 

B.08  TABULKOVÝ SOUHRN MAT. CHARAKTERISTIK SO 

B.09  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŽB ZÍDKY VZDUŠNÍ – PRVEK 01 1:50 

B.10  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŽB ZÍDKY VZDUŠNÍ – PRVEK 02 1:50 

B.11  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŽB ZÍDKY VZDUŠNÍ – PRVEK 03 1:50 

B.12  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ŽB ZÍDKY NÁVODNÍ – PRVEK 04 1:50 
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B.15  VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY HOM. HRÁZKAMI – PRVEK 07, 08, 09 1:50 

B.16  MOBILNÍ HRAZENÍ – PRVEK 10 1:50 

B.17  MOBILNÍ HRAZENÍ – PRVEK 11 1:50 

B.18 MOBILNÍ HRAZENÍ – PRVEK 12 1:50 



Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku Bc. Martin Kopuletý 

Diplomová práce 

 

65 

 

B.19  MOBILNÍ HRAZENÍ – PRVEK 13 1:50 

B.20  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1:200 
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