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A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1 Základní údaje 

Název toku :  Kornatický potok 

ID toku:   133 570 000 100 

ID toku (CEVT):  10 267 261 

Recipient:   Úslava 

ID recipientu:   133 060 000 100 

Úsek toku :  0,000 – 18,470 

 

Řád toku :  V. 

ČHP :   1 – 10 – 05 – 0560 

 

 Správce toku :  Povodí Vltavy, státní podnik 

    Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

- závod Berounka 

Denisovo nábřeţí 14, 304 20 Plzeň 

  

 Kraj :   Plzeňský kraj 

 

 ORP:   Blovice, Plzeň, Rokycany 

 

Správní území obcí : Kornatice, Mešno, Milínov, Příkosice, 

Spálené Poříčí, Šťáhlavy, Trokavec, Vísky 

 

Katastrální území : Číčov, Číčov v Brdech, Kornatice, Lipnice u Spáleného Poříčí, 

Lučiště, Mešno, Milínov u Nezvěstic, Příkosice, Šťáhlavice, 

Trokavec, Trokavec v Brdech, Vísky 

 

 

Zhotovitel :  Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 

U Sadu 13, 162 00 Praha 6 

IČO: 61061557 

DIČ: CZ61061557 

www.hydrosoft.cz 

 

 

 Datum zpracování : 21. prosince 2016 

 

 

Zpracoval :      Ing. Petr Marušák 

 

Odpovědný řešitel :     Ing. Ivan Blaţek   
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2 Podklady 

2.1 Geodetické podklady 

Pro zpracování dokumentace na vymezení záplavového území Kornatického potoka bylo pouţito 

geodetické zaměření toku prováděné v rámci zpracování TPE. Byly zaměřeny příčné profily na toku 

a objekty. Zaměření provedla oprávněná geodetická firma Jaroslav Touš – Geoplan Plzeň. Polní měřické 

práce a zpracování výsledků měření bylo provedeno v období leden 2016 aţ červen 2016. 

Kromě geodetického zaměření byly k dispozici tyto podklady: 

 DMR 5G - digitální model reliéfu 5. generace, ČÚZK 

 ZABAGED®, základní mapa České republiky 1 : 10 000, ČÚZK, 2016 

 Ortofoto České republiky, ČÚZK, 2016 

 

2.2 Hydrologické podklady 

Pro zpracování návrhu záplavového území na Kornatickém potoce byly pouţity základní hydrologické 

údaje ČHMÚ ve třech určených profilech (třída III). 

Údaje poskytl ČHMÚ – pobočka Plzeň pod značkou P16005698 ze dne 13.6. 2016. Jedná se o profily : 

 

PROFIL           ř.km 

ústí do Úslavy 0,00 

nad ústím Hádeckého potoka 1,75 

nad ústím Kábovského potoka 5,79 

Pro zpřesnění hydraulických výpočtů byly do modelu vloţeny hydrologické meziprofily (viz níţe) 

získané inter/extrapolací z výše uvedených údajů ČHMÚ podle dílčích ploch povodí : 

 

PROFIL           ř.km 

nad přítokem od Příkosic 12,17 

nad přítokem od Vísky 14,92 

 poznámka pro obě tabulky s profily :  ř.km jsou přibliţné – podle lokality vloţení do výpočtového modelu  

 

V rámci této studie vymezení záplavového území byl řešen úsek toku Kornatický potok 

v ř.km 0,000 – 18,470, tj. od ústí do Úslavy aţ po pramen pod Trokaveckou skálou. 

 

 

2.3 Vodohospodářské podklady 

Jako vodohospodářský podklad byl pouţit „Návrh na stanovení záplavového území Úslavy, 

úsek Šťáhlavy – Ţinkovy, ř.km 21,101 – 67,362 “ vypracovaný Českým vysokým učením technickým v Praze 

- Fakultou stavební, v lednu 2016. Viz Dolní okrajová podmínka, kap. 4.2.2.3. 

  

Kornatický potok 
ř.km 

N-leté průtoky QN 

- profily 1 2 5 10 20 50 100 

nad ústím do Úslavy 0,000 5,83 8,67 13,70 18,50 24,20 33,10 41,10 

nad ústím Hádeckého potoka 1,750 4,87 7,23 11,40 15,40 20,20 27,60 34,30 

nad ústím Kábovského potoka 5,790 3,80 5,64 8,91 12,00 15,70 21,60 26,80 

nad přítokem od Příkosic 12,170 2,00 2,95 4,65 6,25 8,20 11,20 13,90 

nad přítokem od Vísky 14,920 1,05 1,55 2,40 3,25 4,25 5,80 7,20 

http://localhost:2032/?map=prehled
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3 Popis toku 

3.1 Povodí toku 

Povodí Kornatického potoka je součástí povodí řeky Úslavy, které náleţí k řece Berounce, jeţ dále 

spadá do povodí Vltavy a poté Labe. Celková rozloha povodí toku Kornatický potok je 51,04 km
2
 

a délka od pramene k soutoku měří přibliţně 18,47 km. 

 

Nejvyšším místem v povodí je vrchol Trokavecká skála (706 m n.m.) v nové CHKO Brdy. Kornatický 

potok pramení cca 160 m na severním úpatí tohoto vrcholu. 

 

Nejvyšší zaměřený bod dna toku je těsně pod pramenem v nadmořské výšce 671,68 m. 

Nejniţším známým místem v této studii je dno na soutoku s řekou Úslava ve výšce 349,38 m n. m. 

 

 

3.2 Hydrologické poměry 

Hydrologické poměry povodí se vyvíjejí v závislosti na hlavních činitelích utvářejících vodní poměry, 

tj. na sráţkách, geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu. Nad zájmovým úsekem toku není ţádné 

vodní dílo, které by ovlivňovalo odtokové poměry úseku. 

 

 

3.3 Trasa toku 

Pramen se nachází na hranici CHKO Brdy, asi 160 m severně od vrcholu Trokavecká skála, a zhruba 

1 km východo-jihovýchodně od obce Trokavec. Potok teče v celkovém měřítku západo-severozápadním 

směrem do řeky Úslavy. Během své trasy se ale na vícero místech od tohoto směru odchyluje, patrné jsou 

zejména tři hlavní změny trasy. 

Pod pramenem nejprve míjí z jihu obce Trokavec a Vísky, pod Příkosicemi protéká nádrţí Příkosický 

rybník, za kterým se stáčí obloukem k jihu u obce Mešno. Níţe za Mešenským Mlýnem se dalším 

protisměrným obloukem otáčí na severozápad a teče částí obce Lipnice - U Nádraţí. Takto směřuje aţ 

do obce Kornatice, kterou protéká. Od Kornatic dále se větším obloukem stáčí na západ v Přírodním parku 

Kornatický potok, protéká nádrţ Kornatický rybník a vede údolím podél táhle chatové oblasti aţ k soutoku 

s recipientem Úslava, do které se vlévá jako pravostranný přítok pod obcí Šťáhlavice. 

 

 

 

Mezi hlavní přítoky Kornatického potoka patří (od soutoku s Úslavou) : 

 

- Hádecký potok (P) 

- Kábovský potok (P) 

- drobné bezejmenné přítoky od Lipnice (L), Příkosic (P), Vísky (P) a pod obcí Trokavec (L i P) 

 

 

 

 

 

 

Tato studie Vymezení záplavového území Kornatického potoka se zabývá územím od pramene 

(nad obcí Trokavec) aţ k soutoku s řekou Úslava pod obcí Šťáhlavice, v délce 18,470 km. 
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3.4 Podélný profil 

Charakterem území, kterým Kornatický potok protéká, jsou dány i jeho sklonové poměry. 

Absolutnímu spádu 322 m zájmového úseku toku o délce cca 18,43 km (mezi dolním a horním profilem 

geodet. měření) odpovídá průměrný relativní sklon 17,5 ‰. 

 

Sklonové poměry podélného profilu v daném zájmovém území se dají charakterizovat několika 

rovnoměrnými úseky, jak udává tabulka níţe (řazeno od soutoku směrem proti proudu) : 

 

 

1. úsek od soutoku s Úslavou po začátek chatové oblasti (P018) 1,63 km 9,0 ‰ 

2. úsek nad chatovou oblastí pod nádrţ Kornatický rybník 1,65 km 15,0 ‰ 

3. úsek nádrţ Kornatický rybník aţ k prvnímu profilu nad (P029) 0,57 km  

4. úsek zalesněná část nad Kornatickým rybníkem (P031) 0,60 km 4,4 ‰ 

5. úsek od profilu P031 po protrţenou hráz v Kornaticích (P042) 1,03 km 7,0 ‰ 

6. úsek od protrţené hráze pod Veský rybník v Kornaticích 0,84 km 10,4 ‰ 

7. úsek od Veského rybníka po Mešenský Mlýn 3,48 km 11,2 ‰ 

8. úsek nad Mešenským Mlýnem pod nádrţ Příkosický rybník 2,17 km 16,0 ‰ 

9. úsek nádrţ Příkosický rybník aţ k prvnímu profilu nad (P090) 0,19 km  

10. úsek nad Příkosickým rybníkem po most silnice od Vísek (O35M) 2,85 km 15,4 ‰ 

11. úsek nad mostem O35M pod propustek silnice od Vísek (O36P) 0,77 km 20,4 ‰ 

12. úsek nad propustkem O36P pod propustek cesty od Trokavce (P111) 1,28 km 37,2 ‰ 

13. úsek nad profilem P111 aţ k profilu P116 0,97 km 47,9 ‰ 

14. úsek od profilu P116 po profil u pramene P118 0,40 km 72,3 ‰ 
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3.5 Tvar a využití údolí 

Kornatický potok má na celé své trase povětšinou přírodní charakter, na některých úsecích jsou patrné 

dřívější směrové a tvarové úpravy (napřímení v polích, regulace v okolí osídlení) 

Dle typu okolního inundačního území lze trasu toku rozdělit na tři části : 

- horní úsek od pramene po území mezi obcemi Vísky a Příkosice (místní název Spáleniště) 

- střední úsek od Spáleniště aţ po louku pod Kornaticemi 

- dolní úsek od zalesněné části nad Kornatickým rybníkem po soutok s Úslavou 

 

 

Horní úsek je dlouhý přibliţně 4,63 km a začíná pramenem pod Trokaveckou skálou. Tato část je 

nejstrmější z celé trati (viz kap. 3.4 Podélný profil - úseky 14 aţ 10), s postupným klesáním. 

Údolí je v této části sice podélně sklonité, ale aţ k obci Vísky se koryto nenachází v nějaké zřetelné 

údolnici, případně je patrné ţe vede mimo ní. 

Pro celý tento úsek je charakteristické, ţe inundační území na pravém břehu je tvořeno polem 

či loukami, kdeţto za levým břehem je po celé délce úseku les. Vodní tok tak zde vymezuje hranici mezi 

lesními a zemědělskými pozemky. Od Pramene aţ k obci Vísky je zároveň koryto (resp. předěl mezi lesem 

a zemědělskými pozemky) hranicí nedávno zřízeného CHKO Brdy. 

 

   
 

 

Střední úsek měří zhruba 9,36 km a je tedy nejdelší. Sklon podélného profilu zde pozvolně klesá 

(viz kap. 3.4 Podélný profil - úseky 10 aţ 5). Okolí vodního toku je značně proměnlivé, nejprve koryto 

protéká zalesněným prostorem (místní název Spáleniště), za ním - jiţně od obce Příkosice - se pro změnu 

vine loukou a je směrově a trasově upraveno. Následně se potok vlévá do nádrţe Příkosický rybník. 

Za rybníkem opět následuje zalesněný úsek, koryto směrem dále vede vlevo od chatové kolonie 

a bezejmenné boční nádrţe u obce Mešno. Dále aţ pod Mešenský Mlýn se v okolí toku střídají louky 

či zalesněné území a je zde na několika místech patrné dřívější napřimování trasy potoka. 

 

   
 

Za Mešenským Mlýnem je okolí toku zalesněné, koryto protéká ţelezničním viaduktem a míří 

do části obce Lipnice - U Nádraţí. Zalesněný prostor s chatkami při pravém břehu vede aţ k místnímu 

koupališti na břehu levém a dále se potok kříţí se silnicí II.tř. Za ní se na pravém břehu nachází rozlehlá 

louka a na protější straně nejprve zástavba obce na svahu a dále pole. 
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Směrem níţe aţ nad obec Kornatice protéká potok pásem lesa, ve kterém opět začíná směrová 

regulace koryta (delší přímé tratě střídané protisměrnými krátkými oblouky). Za lesem se nachází louka, 

kde dochází k rozdělení potoka na dvě větve. Hlavní levostranné upravené koryto vede přímo ke kříţení 

s místní komunikací a dále silnicí III.tř., vedlejší větev obtéká zprava nádrţ Veský rybník a dále se vine mezi 

zahradami s chalupami. K soutoku obou větví dochází nad mostem zmíněné silnice III.tř. 

 

   
 

Pod mostem silnice je koryto lemováno úzkým pásem břehové vegetace, na levé straně je kratší úsek 

hustého lesa vystřídán větší loukou, na pravém břehu se vyskytují zahrady s chatami a rodinnými domy. 

Potok následně dvakrát ostře zahýbá před pozůstatky protrţené (nedostavěné?) hráze a vede závěrečnou částí 

obce Kornatice, kde se zástavba domů nachází hlavně nejprve při pravém břehu, poté na levém. 

 

Pod Kornaticemi tvoří pravou stranu inundačního území dlouhá louka, za levým břehem je ve svahu 

pole. V tomto místě je patrné, ţe údolnice leţí mimo koryto, a to v níţe poloţené louce napravo. 

Od tohoto území pod obcí aţ k soutoku koryto protéká Přírodním parkem Kornatický potok. 

 

   
 

 

Dolní úsek je dlouhý asi 4,47 km a jedná se o nejkratší a závěrečnou část. Dle kap. 3.4 Podélný 

profil se jedná o úseky 4 aţ 1. Potok zde nejprve vede zalesněným územím, protéká nádrţí Kornatický rybník 

a pod ním nabírá vyšší sklon, neţli tomu bylo po většinu středního úseku. 

Za samotou Lopata se zalesněný charakter území mění, koryto při obou stranách lemuje úzký pás 

chatové oblasti a tak je tomu aţ nad soutok. Tam se nejprve na pravé a poté i při levé straně nachází rozlehlé 

louky. V chatové oblasti a hlavně v části nad soutokem je potok lemován stálým pásem břehové vegetace, 

a tak je v tomto území poloha koryta jasně patrná. 
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3.6 Osídlení 

Pozn.: V mapovém podkladu (ZM10) můţe u některých níţe popisovaných míst dojít k určitým rozporům 

mezi nepřesným mapovým podkladem a skutečným zaměřením (poloha koryta a objekty v jeho okolí). 

 

Od pramene až pod část obce Lipnice  - U Nádraží    ř.km 18,470 – 8,000 

V prvních zhruba osmi kilometrech nejhořejší části se osídlení v okolí toku nevyskytuje, pouze dvě 

neobydlené stavby : 

 

První je jímací objekt u levého břehu nad nekapacitním propustkem OB_037P (ř.km 17,240). Malý 

oplocený areál můţe zasáhnout povodeň přesahující Q5. Vzhledem k malým průtokům a podpramenné 

oblasti půjde o zasaţení s nízkými hloubkami vody. Oplocený jímací objekt není v aktivní zóně záplavového 

území (dále téţ v textu i jako „AZZÚ“). 

 

Druhým místem je hráz Příkosického rybníka OB_033H (ř.km 11,989) a chata na pravém břehu 

nádrţe. O hrázi a jejím bezpečnostím přelivu (dále téţ i jako „BP“) pojednává kapitola 3.7.4 Bezpečnostní 

přelivy nádrţí, zde lze uvést, ţe přeliv je kapacitní na Q20, při Q50 a více povodeň bude přelévat korunu 

zemní hráze. Chata na pravém břehu nad hrází je dostatečně vysoko, aby jí nezasáhla povodeň Q100.  

   
 

Prvním osídlením blízko vodního toku je tak chatová kolonie na pravém břehu nad bezejmennou 

boční nádrţí, nedaleko obce Mešno. Koryto zde na části úseku nepojme Q20 a při tomto a vyšších stavu 

dojde k zaplavení nejblíţe postavených chat. AZZÚ ale nevystupuje za pravý břeh a nenachází se v ní tedy 

ţádná z chat. Q100 dále zaplaví většinu nezastavěné části kolonie a boční bezejmennou nádrţ. 

   
 

 O něco níţe se za profilem P078 (ř.km 9,815) nachází samota Mešenský Mlýn. Tu tvoří hlavní 

obytná budova mlýna a tři hospodářské objekty. Nad budovami je také boční malá vodní nádrţ, s odtokem 

do potoka. Povodně Q5 aţ Q100 zaplaví široký zarostlý prostor nad mlýnem, k jeho budově se voda můţe 

dostat zpětným nátokem v pozůstatku bývalého náhonu, ale nezaplaví ho. Ostatní budovy a boční nádrţ 

se nachází výše a nebudou rovněţ zasaţeny. Ţádná z nemovitostí tak není v aktivní zóně. 
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Posledním a nejsouvislejším osídlením v tomto úseku je část obce Lipnice – U Nádraţí. 

Začíná objektem ţelezničního viaduktu OB_017M (ř.km 8,740), který je kapacitní na Q100, nicméně celý 

tento průtok je nucený projít relativně úzkým profilem viaduktu, čímţ nad ním vznikne značné vzdutí a pod 

tratí bude tato povodeň směrována i do chatek na pravém břehu. Některé z nich budou zasaţeny jiţ při Q20. 

 AZZÚ zabírá prostor mezi chatkami a korytem a nenachází se v ní ţádná z chatek. 

 

   
 

Další chatky se vyskytují pod profilem P070 opět na pravém břehu. Některé jsou velmi blízko korytu 

a mohou být zasaţeny povodní Q5. Nicméně dle terénního průzkumu mají většinou stavebně zvýšenou 

obytnou část, zřejmě z historických či preventivních důvodů. Ani zde nejsou chatky součástí AZZÚ. 

 

Za chatkami pod profilem P068 se na levém břehu rozkládá areál koupaliště s velkým nekrytým 

betonovým bazénem. Areál můţe být zaplaven při více neţli Q20, AZZÚ samotný bazén nezasahuje. 

 

   
 

Místem omezující odtokové poměry je v obci most OB_013M (ř.km 8,275), který je kapacitní na Q5. 

Při vyšších průtocích dojde k zavzdutí o mostovku a dále zaplavení především pravé strany – zahrady 

s nádrţí nad mostem a přelití silnice II.tř. č.117. Delší kulminace Q100 způsobí široké zaplavení okolí. 

AZZÚ zasahuje zahradu s malou nádrţí za pravým břehem, ale nejsou v ní ţádné nemovitosti. 

 

Pod mostem se zástavba nachází za levým břehem na vyvýšeném svahu, takţe je mimo dosah 

povodně Q100. Rozliv (a také AZZÚ) se bude realizovat do přilehlé louky na pravé straně od koryta. 
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Pod částí obce Lipnice  - U Nádraží až pod obec Kornatice   ř.km 8,000 – 4,500 

 Za profilem P057 (ř.km 6,583) začíná obec Kornatice a také dochází k větvení potoka do dvou koryt 

a vytvoření ostrovu mezi těmito větvemi. 

  

Hlavní (a geodeticky zaměřené) levé koryto je upraveno jako napřímená luční strouha, s kapacitou 

Q5, někde jen Q2. Vyšší povodně zaplaví louku mezi tímto korytem a Veským rybníkem. Objektem mostu 

OB_011M (ř.km 6,162) podtéká potok první místní komunikaci. Při povodni Q10 a více jí nezvládne koryto 

nad mostem pojmout a dojde k zasaţení zahrady s několika budovami na levém břehu a přelití silnice na levé 

(viditelně sníţené) straně. Aktivní zóna se drţí podél tarasu plotu, tvořící nad mostem levý břeh.  

 

   
 

Pod mostem OB_011M se rozléhá relativně plochý, částečně zarostlý a nezastavěný prostor, kde 

dojde k širokému zasaţení. Na konci tohoto prostoru dochází k soutoku s druhou pravostrannou větví potoka. 

 

 Vedlejší pravostranné koryto obtéká boční nádrţ Veský rybník a za ním se vine mezi zástavbou domů 

a chalup. Tato vedlejší větev nebyla geodeticky zaměřená a hydraulicky počítaná, lze ale u ní dle průzkumu 

předpokládat moţnost vybřeţení a zaplavení nejbliţších nemovitostí při povodňových událostech. 

 Spolu s hlavním korytem vytváří tato větev ostrov v aktivní zóně. Vzhledem k velikosti toku 

a předpokládané délce kulminace je moţno tento ostrov povaţovat evakuovatelný. 

 

   
 

 Obě větve toku se stékají nad mostem OB_010M (ř.km 5,958) silnice III.tř. č.11731, jehoţ průtočné 

pole tvoří pět Benešových rámů - druhý zprava je hlubší neţli ostatní a slouţí pro převedení běţných 

průtoků. Po zapojení všech polí je moţné počítat s kapacitou na Q100 s rezervou, nicméně násep silnice 

vytváří hráz napříč údolím a tak při Q100 dojde ke vzdutí hladiny a zaplavení 3 chalup a zahrady s kůlnami 

na pravé straně. Ţádný z těchto objektů není v aktivní zóně.     
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Pod OB_010M je zástavba na obou březích a při Q20 jiţ můţe dojít k zasaţení některých zahrad 

s domy a kůlnami. V AZZÚ se ale drţí převáţně v korytě a není v ní ţádná okolní nemovitost. 

   
 

 Za profilem P046 jsou zahrady s chatami, domy a malou nádrţí na pravém břehu. V ohroţení jsou 

tyto stavby při více neţli Q20. AZZÚ se zde drţí převáţně v korytě a není v ní ţádná stavba. 

 

 U profilu P042 (ř.km 5,499) stojí napříč údolím násep připomínající protrţenou hráz. Povodňové 

průtoky se tak budou muset dostat skrz místo průrvy v tomto náspu. Zástavba je zde převáţně na pravém 

břehu a tvoří jí zahrady s rodinnými domy a chatami. Bude zaplavována nejprve průtoky přesahujícími Q20 

a níţe i povodní více neţli Q5.  

   
 

 V závěrečné části Kornatic stojí mostek OB_009M (ř.km 5,347), jehoţ levé krajní pole je z návodní 

strany skryto a pravé nevhodně schováno za břehem nad mostem. Jiţ při Q5 lze čekat přelití cesty k mostku, 

extrémnější povodně zasáhnou i chaty a zahrady na levé straně pod mostem. Aktivní zóna vede u těchto chat 

po břehové hraně tvořené opěrnou zdí z gabionů a tedy mimo tuto zástavbu.  

   
 

 Na konci intravilánu je poslední mostek OB_007M (ř.km 5,143), kapacitní zhruba na Q2. 

Při Q5 dojde k zavzdutí o vyvýšenou cestu a přelití mostovky, vzhledem k plochému území na pravé straně 

(pastvina) by dlouhodobý průběh povodně mohl zde dosáhnout značných rozlivů. Na levé straně nad i pod 

mostem stojí chalupy a domy, zasaţeny od Q20 budou jen ty nad mostem. 

Aktivní zóna zde vede na levé straně po břehové hraně, na pravé straně pak plochou pastvinou. 
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Pod obcí Kornatice až k soutoku s Úslavou     ř.km 4,500 – 0,000 

V této části se nejprve potok vlévá do nádrţe Kornatický rybník. O hrázi této nádrţe (OB_006H, 

ř.km 3,308) pojednává kapitola 3.7.4 Bezpečnostní přelivy nádrţí. Z hlediska povodní jsou oba bezpečnostní 

přelivy u levého a pravého břehu schopny převést Q100 bez přelití koruny hráze. 

 

 Poslední souvislejší osídlení v blízkosti Kornatického potoka se nachází za samotou Lopata, 

pod mostem OB_005M (ř.km 1,958) a jedná se chatovou oblast táhnoucí se aţ téměř k soutoku s Úslavou. 

 

Most OB_005M je kapacitní zhruba na Q5, při vyšších stavech hrozí přelití zejména na levé straně 

a zasaţení zahrad s chatami pod mostem. AZZÚ ale vede v korytě a nevystupuje mimo něj. 

   
  

Od profilu P019 se chatová oblast nachází při obou březích potoka, lze konstatovat ţe Q5 se buď 

udrţí v korytě, případně lokálně vybřeţí, Q20 a více jiţ znamená značný rozliv a zasaţení oblasti tvořené 

zahradami s chatami, domy a kůlnami. Zhruba aţ do profilu P017 se AZZÚ drţí v korytě nebo poblíţ.    

 

 Za profilem P016 aţ k profilu P013 je na pravém břehu louka s řadou chat u svahu a některými 

bliţšími přímo u koryta. 

AZZÚ probíhá aţ ke vzdálenějším chatám a ty nejblíţe postavené u koryta se tak nachází v aktivní zóně. 

   

  

Směrem níţe se do koryta nevejde převáţně ani Q5, stoletá voda pak vyplní většinu přilehlého 

plochého území chatové oblasti. AZZÚ se drţí buď v korytě, případně vystupuje před něj, ale dle dostupných 

podkladů by se v ní neměla nacházet ţádná z chat či domů. 

 

 Před profilem P009 se údolí rozevírá, a pravou stranu tvoří rozlehlá louka. Chaty na levé straně toku 

bude ohroţovat povodeň Q20 a více, AZZÚ se drţí buď v korytě anebo zasahuje zahrady před chatami. 

 

 Za profilem P005 chatová oblast končí a na pravé i levé straně inundačního území se rozléhají louky, 

na jejichţ koncích se Kornatický potok vlévá jako pravostranný přítok do recipientu Úslava. 
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3.7 Objekty na toku 

V zájmovém území této studie na Kornatickém potoce je celkem 24 zaměřených objektů. Jedná se 

o 12 mostů a mostků, 1 ţelezniční most, 1 lávku, 2 propustky, 3 bezpečnostní přelivy hrází, 3 stupně 

a 2 brodů. Seznam těchto objektů a jejich základní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

U mostů, propustků a lávek je v seznamu uvedeno převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou Q5, 20 a 100 

(záporné znaménko u hodnoty převýšení mostovky nad hladinou QN značí zatopení dolní hrany mostovky). 

 

  

3.7.1 Mosty, mostky, lávky a propustky 

Profil Popis ř. km 

převýšení 

mostovky 

nad Q5 

převýšení 

mostovky 

nad Q20 

převýšení 

mostovky 

nad Q100 

OB_002L Lávka 0,047 0,60 0,25 -0,18 

OB_003M Most 0,054 0,57 0,25 -0,17 

OB_004M Most 1,423 0,60 -0,05 -0,46 

OB_005M Most 1,958 0,05 -0,15 -0,32 

OB_007M Most 5,143 -0,54 -0,70 -0,83 

OB_009M Most 5,347 -0,68 -0,87 -1,08 

OB_010M Most 5,958 1,20 0,76 0,35 

OB_011M Most 6,162 0,58 0,30 0,12 

OB_013M Most 8,275 0,08 -1,22 -1,40 

OB_017M Železniční most 8,740 2,56 2,01 1,22 

OB_018M Most 9,550 -0,18 -0,39 -0,61 

OB_025M Most 10,373 -0,12 -0,38 -0,61 

OB_034M Most 12,380 2,28 1,81 1,11 

OB_035M Most 15,040 0,10 -0,53 -0,57 

OB_036P Propustek 15,845 -0,36 -0,79 -0,88 

OB_037P Propustek 17,240 -0,27 -0,32 -0,39 

OB_037P Propustek 17,240 -0,27 -0,32 -0,39 

 

 

3.7.2 Vzdouvací objekty 

 

Hráze 

Profil Popis ř. km 

OB_006H_L Hráz – BP levý břeh 3,308 

OB_006H_P Hráz – BP pravý břeh 3,308 

OB_033H Hráz – BP 11,989 

 

 

Stupně 

Profil Popis ř. km 

OB_012S Stupeň 8,092 

OB_014S Stupeň 8,351 

OB_015S Stupeň 8,457 
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3.7.3 Brody 

Profil Popis ř. km 

P003_B Brod 0,132 

P053_B Brod 11,298 

P059_B Brod 13,245 

P063_B Brod 13,996 

P095_B Brod 24,533 

 

 

 

3.7.4 Bezpečnostní přelivy nádrží 

Příkosický rybník (OB_033H, ř.km 11,989) 
 -  katastrální výměra, kat. TBD :  1,34 ha, bez kategorie 

 -  nádrţ dle způsobu přívodu vody : průtočná 

 -  hráz (typologie) : čelní přímá, zemní, tíţná – gravitační 

 -  bezpečnostní přeliv (BP) : čelní, nehrazený, 1 pole, šířka 20,0 m 

 -  nejniţší kóta koruny a BP : 489,80 m n.m. (koruna); 489,20 (přelivná hrana BP) 

   

Nádrţ se nachází 1 km jihozápadně pod obcí Příkosice a je přímo protékaná. BP je čelní a umístěný 

při levém břehu. Je kapacitní na Q20, při Q50 bude voda jiţ široce přelévat koruny nízkým paprskem vody. 

Převýšení Q100 nad nejniţším bodem koruny je zhruba 13 cm, uprostřed hráze cca 9 cm. 

Před BP jsou osazeny česle, samotný BP je nehrazený a vybavený pochozí lávkou. Pod přelivem je 

velké, postupně se zuţující, zarostlé vývařiště. Nádrţ má dále spodní výpust typu poţerák, přístupný z lávky.  

 

 

Kornatický rybník (OB_006H, ř.km 3,308) 
 -  katastrální výměra, kat. TBD :  36 ha,  IV. kategorie 

 -  nádrţ dle způsobu přívodu vody : průtočná 

 -  hráz (typologie) : čelní přímá, zemní, tíţná – gravitační 

 -  bezpečnostní přelivy (BP) : čelní, nehrazený, 1 pole, šířka 2,8 m (vstup do přemostění) 

   boční, nehrazený, 1 pole, délka 18,2 m 

 -  nejniţší kóta koruny a BP : 395,92 m n.m. (koruna); 394,46 (přelivná hrana BP) 

   

Nádrţ se nachází zhruba 1,8 km severozápadně od obce Kornatice a je přímo protékaná. Hráz je 

vybavena dvěma nehrazenými BP – levostranný čelní s přemostěním a pravostranný boční. Společně dokáţí 

převést Q100, nejniţší bod hráze má při této povodni převýšení 41 cm. V nádrţi je dále spodní výpust typu 

poţerák, přístupný z koruny po kamenných schodech.  
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4 Záplavová území toku 

4.1 Základní pojmy 

> záplavová čára – křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení 

území povodní 

> záplavové území – území vymezené záplavovou čárou 

> aktivní zóna záplavového území (AZZÚ) – území jeţ při povodni odvádí rozhodující část celkového 

průtoku a tak bezprostředně ohroţuje ţivot, zdraví a majetek lidí 

> periodicita povodně N let – výskyt povodně, který je dosaţen nebo překročen průměrně 1x za N let 

> inundační území – území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích přesahujících 

kapacitu koryta vodního toku 

Způsob a rozsah zpracování záplavových území odpovídá vyhlášce MŢP č. 236/2002 Sb., která toto 

stanovuje podle § 66 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 

 

4.2 Výpočet hladin velkých vod 

4.2.1 Použitý software 

Základním poţadavkem na zpracování záplavových území je provádění výpočtů metodou ustáleného 

nerovnoměrného proudění. Pro tento typ výpočtů je vhodný program HYDROCHECK verze 5.X, který 

pouţíváme. 

 Jedná se o programový prostředek vyvinutý společností Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. v devadesátých 

letech ve spolupráci s Podniky povodí. Řeší ustálené nerovnoměrné proudění v otevřených neprizmatických 

korytech v reţimových oblastech říčních i bystřinných. Základem řešení nerovnoměrného proudění je obecná 

metoda po úsecích. Významné objekty byly počítány rovněţ programem Hydrocheck, uzpůsobeným pro 

řešení objektů v jedné trati spolu s ostatními profily. 

 Program Hydrocheck je vhodným nástrojem pro posuzování aktivní zóny, kromě zobrazení rozloţení 

svislicových rychlostí umoţňuje zobrazení většiny kritérií pro stanovení aktivní zóny, jako jsou zóna 80% 

průtoku, nebo limity hloubky a rychlosti, například Fink a Bewick. Je však moţné uţivatelsky definovat 

vlastní kritéria posouzení AZZÚ. 

 

 

4.2.2 Výpočet 

4.2.2.1 Metodika Výpočtu 

Základem prací na studii je podrobný terénní průzkum. Na základě terénního průzkumu a kvalitní 

fotodokumentace jsou určeny drsnostní charakteristiky a později vynášeny záplavové čáry a aktivní zóna. 

 Podkladem pro práci bylo dále podrobné geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro 

jednorozměrný matematický model, tedy příčné a údolní profily a veškeré objekty. Kromě toho byly pro 

vynášení záplavové čáry a aktivní zóny pouţity všechny měřené body v rámci TPE. 

  

Jak jiţ bylo řečeno, vlastní výpočty byly prováděny metodou ustáleného nerovnoměrného proudění 

v programu HYDROCHECK, který se osvědčil při výpočtech obdobných studií. Základní výhodou tohoto 

programu je moţnost rozdělení příčného profilu na libovolné segmenty podle charakteru proudění 

v jednotlivých částech příčného profilu. Program zobrazuje i podrobné rozdělení rychlostí v příčném profilu 

a rozdělení aktivní zóny v příčném profilu.  

  

 Pro výpočty konsumpčních křivek významných objektů byl pouţit nástroj - výpočty objektů, který je 

nyní přímou součástí programu HYDROCHECK.  

Kromě metody nerovnoměrného proudění bývá uţíváno i nástrojů rovnoměrného proudění pro 

stanovení konzumpční křivky dolní okrajové podmínky. I zde je pouţíván program HYDROCHECK. 

 Pro vynášení záplavových čar z vypočtených úrovní hladin do mapového podkladu byl jako závazný 

podklad pouţit polohopis i výškopis z map 1:10 000. Pro Q100 byla dále vynesena aktivní zóna. Pro určení 
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aktivní zóny byly vyvinuty v programu HYDROCHECK samostatné funkce, které hodnotí všechna kritéria 

stanovení aktivní zóny.  

Zpracování studie v plné míře splňuje poţadavky vyhlášky MŢP č. 236/2002 Sb. o způsobu 

a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Aktivní zóna byla stanovena v souladu 

s „Metodikou stanovení aktivní zóny záplavových území“.  

 

 

4.2.2.2 Stanovení drsností 

Vzhledem k tomu, ţe nová verze programu Hydrocheck umoţňuje zadávání drsností nepřímo 

pomocí kódů, byl změněn způsob práce s drsnostmi. Dříve bylo jen velmi těţké měnit bodové drsnosti 

v profilech, z tohoto důvodu byly vyplňovány bodové drsnosti pouze mimo koryto a v korytě byla pouţívána 

globální drsnost, kterou bylo moţné v celém úseku trati snadno změnit. 

Nyní byly vyplňovány všechny drsnosti v celém příčném profilu a snadná moţnost korigovat 

drsnosti během výpočtu zůstává zachována. 
 

Použité drsnosti dle Manninga v korytě 

Popis součinitel  „ n “ 

dno potoka 0,036 – 0,042 

kamenné zdi v dobrém stavu 0,025 

kamenné zdi starší 0,035 

beton hladký 0,018 

beton hrubý starší 0,022 

hustá tráva, buřina 0,050 

keře, zarostlé břehy 0,060 

les řídký 0,070 

 

Použité drsnosti dle Manninga v inundaci 

Popis součinitel  „ n “ 

silnice 0,025 

cesty polní 0,039 

udrţované zelené plochy 0,035 

louky a pastviny, pole 0,045 

keře (dle hustoty) 0,05 – 0,06 

les (dle hustoty) 0,07 – 0,10  

zahrady (dle hustoty, zástavby) 0,12 – 0,16 – 0,20 

 

 

4.2.2.3 Dolní okrajová podmínka 

Dolní okrajová podmínka před prvním profilem nad soutokem s řekou Úslava byla získána ze studie 

„Návrh na stanovení záplavového území Úslavy, úsek Šťáhlavy – Ţinkovy, ř.km 21,101 – 67,362“ 

vypracovanou Českým vysokým učením technickým v Praze - Fakultou stavební, v lednu 2016. 

 

Kóty hladin pro jednotlivé N-leté průtoky jsou uvedeny v tabulce: 

Q N Q 5 Q 20 Q 100 

Hladina [m n.m.] 351,17 351,52 351,96 
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4.2.3 Výsledky 

 

- Kóty hladin příslušné průtokům Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100 v místech příčných profilů a objektů jsou 

uvedeny tabelárně v části Psaný podélný profil. 

 

- Záplavové čáry příslušné průtokům Q5, Q20 a Q100 jsou uvedeny v části Mapa záplavy Q5, Q20 a Q100, která 

je vypracována na podkladě geodetického zaměření, DMR 5G, Ortofoto. Tyto záplavové čáry jsou 

vyneseny do rastrové základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000, ale nejsou ovlivňovány nepřesnostmi 

tohoto mapového podkladu. 

 

>> Můţe zde tedy docházet k rozporům ve vztahu „mapový podklad“ a „skutečné zaměření“ 

(např. poloha koryta a objekty v okolí vodního toku). Při posouzení konkrétního místa je tedy rozhodující 

kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná nadmořská výška terénu posuzovaného místa. 

 

- Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, ţe přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je 

popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s pouţitím mnoha zjednodušujících 

předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů pouţitých 

k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele. 

- Hodnoty úrovně hladin získané interpolací mezi jednotlivými výpočtovými příčnými profily nemusí 

odpovídat skutečnosti. 

- Nejsou zde postiţeny jevy běţně se vyskytující při povodních - hladina v inundaci nemusí být v jednom 

příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení hladiny, hladina je 

rozvlněná, atd. 

- Výpočet je proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu plaveným 

materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech a propustcích. 

- Vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu. 

 

- Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Můţe dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických 

podkladů, změny hydrologických údajů, pouţitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn 

v průtočném profilu toku. 

 

4.3 Stanovení aktivní zóny záplavových území 

Podle vyhlášky MŢP č. 236, § 2, odst. e se jedná o území, jeţ při povodni odvádí rozhodující část 

celkového průtoku a tak bezprostředně ohroţuje ţivot, zdraví a majetek lidí. Podle § 66, odst. 2 vodního 

zákona se vymezuje v současně zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územně 

plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích. 

Návrh AZZÚ byl proveden v celé délce toku v souladu s Metodikou stanovení aktivní zóny 

záplavových území. 

 

 

Základní princip této metodiky vychází ze čtyř kroků : 

1. definice primárních území AZZÚ 

2. rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou 

3. revize AZZÚ 

4. definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy 

 

ad 1) definice primárních území AZZÚ 

Sem patří vlastní koryto hlavního toku v šířce definované břehovými hranami a všechny vedlejší 

paralelní permanentní vodoteče, derivační, či jiné kanály a přítoky hlavního toku také v šířce definované 

břehovými hranami. Dále v případě, ţe se jedná o tok ohrázovaný příbřeţními hrázemi, případně mobilním 

hrazením, které chrání před povodněmi a je dimenzované na Q100, jsou tyto hráze, či hrazení současně hranicí 

AZZÚ.  
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ad 2) rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou 

Rozšíření primární zóny je podle metodiky moţné jednou ze čtyř metod : 

podle záplavových území 

podle parametrů proudění 

podle rozdělení měrných průtoků 

detailní 2D studií 

 

ad 3) revize AZZÚ 

Dále byla provedena revize AZZÚ v případech konfliktu navrhované AZZÚ se stávající zástavbou. 

Tato revize byla provedena na základě parametrů proudění a rozdělení měrných průtoků. Návrh AZZÚ 

byl upraven v souladu s metodikou Fink a Bewick, rozdělení hloubek a rychlostí a zároveň posouzen 

na základě měrných průtoků na 80 % průtoku. 

 

Následně byly do AZZÚ zahrnuté osamocené oblasti soustředěného průtoku v inundačním území, 

například v okolí inundačních propustků, koncentračních staveb apod., dále „ostrovy“, které jsou sice svou 

výškovou úrovní mimo AZZÚ, ale v případě průchodu povodní by nebylo moţno takováto území evakuovat. 

 

Dále metodika umoţňuje navrhovanou AZZÚ ve výjimečných případech zpřísnit dle metodiky 

MV USA, nebo naopak zúţit vyjmutím území, kde je hloubka menší neţ 0,3 m a zároveň rychlost proudu 

menší neţ 0,5 m/s. Oba tyto zvláštní případy se běţně při návrhu AZZÚ nevyskytují a pokud jsou pouţity, 

je to ve zprávě jmenovitě popsáno a odůvodněno. 

 

ad 4) definice rozsahu AZZÚ vykreslením do mapy 

AZZÚ je zakreslena v kapitole C – SITUACE ZÁPLAVY, která je vypracována na podkladě rastrové 

základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000. 

 

 

4.4 Historické povodně 

Pro studii záplavového území nebyly k dispozici ţádné povodňové značky, ani jiné podklady 

o historických povodních, které by bylo moţné pouţít pro kalibraci výpočetního modelu. 
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