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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1 Základní údaje 

 

Název toku :  Malesický (Chotíkovský) potok 

ID toku :   130 960 000 100  

ID toku (CEVT) : 10 272 946 

Recipient:   Mže 

ID recipientu:   129 120 000 100 

Úsek toku :  v délce toku ř.km 0,000 – 4,500 

  

Řád toku :  IV. 

 

ČHP :   1 – 10 – 01 – 1850 

 

 Správce toku :  Povodí Vltavy, státní podnik 

    Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

    závod Berounka 

    Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 

  

 Kraj :   Plzeňský 

 

 ORP:   Nýřany, Plzeň 

 

 Správní území obcí: Chotíkov, Plzeň-Malesice 

 

 

Katastrální území: Chotíkov, Malesice  

  

 

 

 

Zhotovitel :   

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 

U Sadu 13, 162 00 Praha 6 

IČO: 61061557 

DIČ: CZ61061557 

www. hydrosoft.cz 

 

 

 Datum zpracování : 28. června 2013 
    23. května 2014      

 

 

 

  

 

Ing. Ivan Blažek 
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2 Podklady 

2.1 Geodetické podklady 

Pro zpracování dokumentace pro vyhlášení záplavového území Malesického potoka bylo použito geodetické 

zaměření toku prováděné v rámci zpracování TPE. Byly zaměřeny příčné profily na toku a všechny objekty. Zaměření 

provedla oprávněná geodetická firma Hrdlička, spol. s r.o., v prosinci 2012. 

Kromě geodetického zaměření byla k dispozici rastrová základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000. 

 

2.2 Hydrologické podklady 

Pro zpracování studie záplavových území na Malesickém potoce byly použity základní hydrologické údaje 

ČHMÚ v jednom profilu. Údaje poskytl ČHMÚ pod značkou: P13000838 ze dne 7.3. 2013.  

Jedná se o profil : 

 

PROFIL             ř.km 

ústí do Mže                  0,000 

 
 

V rámci této studie záplavového území byl řešen úsek toku Malesického potoka v ř. km 0,000 – 4,500, tedy až přibližně 

250 m za VD Chotíkovský rybník. Pro předmětný úsek studie objednal řešitel hydrologické údaje velkých vod v jednom 

výše uvedeném profilu toku Malesický (Chotíkovský) potok. 

 

 

Hodnoty hydrologických průtoků ukazuje následující tabulka: 

 

profil Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

ústí do Mže, ř.km 0,000 1,73 2,81 4,67 6,42 8,46 11,6 14,4 
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3 Popis toku 

3.1 Povodí toku 

V některých mapových podkladech je Malesický potok chybně uveden jako Chotíkovský potok. 

Povodí Malesického potoka je součástí povodí řeky Mže, která náleží hydrologicky k povodí, Berounky, Vltavy a Labe. 

Celková plocha povodí je 7,40 km
2
.
 
Nejvyšší místo v povodí je vrch Krkavec (504 m n. m.) nad severo-severozápadním 

okrajem Plzně. Nejnižší místo, dno prvního profilu, je ve výšce 314,40 m n.m. 

 

3.2 Hydrologické poměry 

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

srážkách, geomorfologii, geologické skladbě a půdním krytu. 

Nad zájmovým úsekem toku není žádné významné vodní dílo, které by ovlivňovalo hydrologické poměry úseku. 

 

3.3 Trasa toku 

Malesický potok je levostranným přítokem řeky Mže, která se dále vlévá do Berounky, Vltavy a Labe. 

Potok pramení při jihovýchodním okraji obce Chotíkov, nedaleko silničního podjezdu silnice I.tř. E49. Za tímto 

podjezdem se vlévá do Chotíkovského rybníka, ze kterého trasa toku pokračuje podél jižního okraje obce Chotíkov, 

kde se stáčí směrem na jediné další větší sídlo, jímž je obec Malesice. Bezprostředně za touto obcí se potok vlévá do 

řeky Mže. Trasa od obce Chotíkov, až k soutoku se Mží je vedena jihozápadním směrem. Délka toku od pramene 

k soutoku se Mží je 4,500 km. 

 

3.4 Podélný profil 

Charakterem území, kterým Úšovický potok protéká, jsou dány i jeho sklonové poměry. Absolutnímu spádu 

cca 66 m zájmového úseku toku odpovídá průměrný relativní sklon 1,6 %.  

 

Sklon je téměř v celém úseku poměrně rovnoměrný, na trati se z hlediska sklonových poměrů dají 

charakterizovat tři hlavní úseky – dva krajní pozvolnější a oddělující střední, který je výrazně strmější. 

 

V prvním dolním a nejdelším úseku, dlouhém přibližně 3,6 km (od ústí do Mže pod jižní okraj obce Chotíkov), 

je průměrný sklon 1,4%. Dílčí pokles v rámci tohoto úseku je v prostoru nádrže Dravý II s následným nárůstem pod 

touto nádrží (cca 2% na délce 280 m).  

 

Druhý úsek (nacházející se na jižním okraji obce Chotíkov) je relativně krátký – cca 50 m, ale je výrazně 

strmější, sklon zde dosahuje 15%. Úsek je ohraničen propustkem pod místní komunikací O21M (ř.km 3,720), ze kterého 

potok vytéká do krátké strže v úzkém sevřeném údolí. 

 

V závěrečném horním úseku, dlouhém zhruba 370 m (od zmíněného propustku až pod hráz nádrže Chotíkovský 

rybník) je sklon opět mírnější s průměrnou hodnotou 2,1%  (z toho dolní třetina úseku 1,1%, zbylá horní část 2,6%). 
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3.5 Tvar a využití údolí 

Malesický (Chotíkovský) potok má tři charakterově odlišné úseky. Dolní úsek, od soutoku s řekou Mže až po 

vodní nádrž Dravý II probíhá téměř celý v intravilánu obce Malesice. V krátké části nad soutokem pod obcí je potok 

veden extravilánem a dále podél hranice intravilánu, kde zástavba je při pravém břehu a na levém břehu jsou 

zemědělské pozemky. Inundační území je zde ploché, umožňující široký rozliv po obou stranách. Zbylá větší část 

dolního úseku prochází středem obce, kde se zástavba nachází po obou stranách koryta. 

 

V intravilánu jsou patrné některé dřívější úpravy, např. usměrnění či napřímení toku v některých místech a ve 

dvou dílčích úsecích je potok kanalizován. Pod bezpečnostním přelivem nádrže Draví II je odpadní koryto nevegetačně 

opevněno. V roce 2013 bylo provedeno odstranění nánosu v prostoru mostu O07M, v trati nad ním a částečně i pod 

mostem, došlo tak ke zlepšení situace u tohoto významného místa omezujícího odtokové poměry. 

 

V intravilánu má tok spíše městský charakter, břehy jsou z větší části příležitostně udržovány a povětšinou nejsou 

zarostlé hustou vegetací. 

 

 

Střední úsek, je část potoka nad rybníkem Dravý II až k jižnímu okraji obce Chotíkov. Koryto je zde vedeno 

lesním porostem. V dolních 3/4 tratě potok protéká podél západního až severního okraje Horního Kyjovského lesa, ve 

zbývající části pod Chotíkovem pak úzkým pásem lesního porostu v relativně úzkém sevřeném údolí. Úsek končí 

krátkou strží pod propustkem místní komunikace. Potok má v této střední části přírodní charakter, inundační území je 

tvořené lesem. 

 

 

Horní úsek je závěrečná třetí a nejkratší část toku. Trasa je vedena podél jižního okraje intravilánu obce 

Chotíkov – začíná nad zmíněným propustkem a končí nad nádrží Chotíkovský rybník – za silničním podjezdem silnice 

I. třídy. V dolní části úseku je při pravém břehu zástavba obce, při levém se nachází louka, břehy jsou porostlé hustou 

trávou bez keřů. Výše po toku se trasa stáčí směrem k rybníku do extravilánu obce, okolí koryta je lemováno hustšími 

břehovými porosty a v území přímo pod hrází rybníka protéká potok listnatým lesem. Nad rybníkem je potok veden 

podél místní komunikace a protéká silniční podjezd. Břehy jsou zde upravené, bez husté vegetace, levý vnější břeh od 

silnice je občasně lemován stromy. 
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3.6 Osídlení 

 

Nad soutokem s řekou Mže po konec intravilánu Malesic, ř.km 0,000 – 1,750  

 

Úsek začíná soutokem s řekou Mže a končí přibližně na konci vzdutí nádrže Dravý I. Z hlediska řešení studie 

záplavového území se dá tento úsek rozdělit na dvě části – první dolní část je od soutoku až po silniční most 

O07M (ř.km 0,600), druhá část je území nad tímto mostem až po konec úseku nad nádrží Dravý I. 

 

 

Objekt mostu O07M je kapacitní pouze pro průtoky do úrovně Q20 a tvoří významné místo omezující odtokové 

poměry. Z důvodů nižší kapacity dochází při vyšších průtocích k postupnému vzdutí vody před mostem, vybřežení a 

následnému zaplavení konce ulice U Potoka a poté přilehlého hospodářského dvora na levém břehu před mostem. 

 

Po provedení prohrábky a odstranění nánosů v prostoru mostu a jeho okolí v roce 2013 (foto níže je před tímto 

stavem) došlo ke zlepšení odtokových poměrů, nicméně je třeba tento stav udržovat, při opětovném zanesení dojde ke 

zhoršení situace vlivem omezené průtočnosti mostu a snížení kapacity relativně mělkého koryta. 

 

 

Pro průtoky o hladině Q50 a výše lze postupně předpokládat zaplavení silnice vedoucí k mostu na levé straně 

inundačního území a odtok mimo koryto přes další hospodářské stavení a obytný dům (v situaci na levé straně pod 

mostem). Aktivní zóna záplavového území zde prochází dvorem tohoto hospodářského stavení a nenachází se v ní žádné 

nemovitosti. 

Povodňový průtok se za tímto místem volně rozlévá do přilehlého území pod obcí, které je tvořeno 

zemědělskými pozemky. Pod hospodářským stavením se nachází též kolonie rodinných domů a chat - k jejímu zaplavení 

u průtoku Q100 nedochází.  

 

U průtoků Q100 a vyšších lze očekávat zaplavení silnice vedoucí k mostu O07M i na pravé straně inundace a 

následný rozliv do zástavby nacházející se v tomto území. Tento prostor ale není v aktivní zóně. 
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Při povodňovém stavu Q100 nedojde k vybřežení v přímé trati pod mostem O07M za předpokladu odvedení 

části průtoku mimo vodní tok nad mostem O07M (viz text výše). 

 

 

Koryto nevybřeží až k lávce O06L (ř.km 0,452), za tímto místem již dochází rozlivu i při nižších průtocích a 

zejména za objektem stavidla O04S (ř.km 0,396), kde je tok na krátkou vzdálenost veden v betonovém obdélníkovém 

korytě, se při povodňových stavech větších než Q5 vlastní koryto ztrácí a dochází k široké inundaci na obou stranách – 

v levé části do přilehlých polí a v pravé části do obecní zástavby. V aktivní zóně se zde nachází povětšinou jen vlastní 

koryto, žádná nemovitost v AZZÚ neleží. 

 

 

 

Doporučení ke zlepšení odtokových poměrů :  V prostoru mezi hospodářským stavením a obytným domem na levé 

straně za mostem (směrem po toku) je doporučeno vybudovat průleh, který by usměrnil a rychleji odvedl povodňový 

průtok proudící přes silnici. Pro zamezení možnosti zhoršení odtokových poměrů je vhodné toto prostranství udržovat 

volné, bez výskytu potenciálních překážek, které by mohly bránit odtoku při povodni. 

 

 

Pozn.:  Od profilu P10 (ř.km 0,595) směrem níže po toku je přilehlé inundační území ploché a také částečně ovlivněné 

úrovní povodňových stavů na řece Mži. V takto daných podmínkách nelze za použití 1D výpočetních modelů určit 

konkrétní rozsah zaplavených území. Záplavové čáry uvedené v grafické části tak v tomto prostoru znázorňují 

potenciální území, které může být zaplaveno. 

 

 

Pod lávkou O06L (ř.km 0,452) až k soutoku s řekou Mže dochází k značnému rozlivu zejména na levé straně 

inundačního území. Mezi korytem a polní cestou vedoucí z hospodářského stavení se tento prostor tvořený 

zemědělskými pozemky sice nenachází v aktivní zóně záplavového území, jedná se však o potenciálně rizikovou oblast. 

Vzhledem k velkému plochému území ovlivněným řekou Mže (viz výše) nelze vyloučit v tomto prostoru při 

povodňových stavech možnost vzniku nebezpečných situací. 
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V druhé části intravilánu Malesic nad mostem O07M (ř.km 0,600) je koryto převážně kapacitní pro Q5 až Q20, 

při vyšších průtocích dochází k zaplavení přilehlých území. Koryto bylo dříve patrně usměrňováno a napřimováno, dnes 

je vidět zejména nová regulace v ulici Pod Hrází a také starší odpadní kanál od bezpečnostního přelivu pod rybníkem 

Dravý II (viz kap. Úpravy koryta toku). 

 

 

Na trase v této druhé části se nachází vícero různých mostů a lávek, sloužících pro přechody a přejezdy 

v intravilánu, jelikož Malesický potok protéká středem obce. Směrem po toku za lávkou O08L (ř.km 0,857) dochází 

k pravobřežnímu rozlivu již při Q5, zatopen je však pouze přilehlý sad pod silnicí. 

 

Nad lávkou O08L zhruba pod profil P15 (ř.km 0,930) dochází při Q100 k většímu rozlivu na pravém břehu, kdy 

je zatopeno několik nemovitostí včetně dvou větších obytných domů. Žádná z budov se však nenachází v aktivní zóně. 

Na levém břehu je při stoleté vodě zaplavena ulice U Potoka a to až směrem výše ke křižovatce s ulicí Ke Kostelu. 

Ulice rovněž není v aktivní zóně. 

 

 

Silniční most O09M (ř.km 0,953) je kapacitní do úrovně Q20, nicméně i při průtoku Q100 nedojde k přelití 

mostovky – zaplavována je na levé straně již zmíněná ulice U Potoka. Další výše položený most O10M (ř.km 1,047) 

provede Q10, při Q20 se již hladina před mostem začíná vzdouvat a zaplavovat levý břeh. Při Q100 k přelití mostovky 

nedojde, voda ale most obtéká z obou stran. 

 

 

Od mostu O10M až pod profil P23 (ř.km 1,247) je v Ulici Pod hrází provedena regulace toku v délce zhruba 

180 m – koryto je zde kanalizováno, téměř celá trať je vedena v přímém směru a profil koryta je obdélníkový. Koryto (a 

jeho opevnění) je tvořeno zdí z lomového kamene s opracovanou lícní stranou (viz kap. Úpravy koryta toku). 
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V tomto regulovaném úseku se nachází 4 mostky, sloužící pro přejezd z místní komunikace vedoucí 

rovnoběžně při levém břehu na pozemky se zástavbou při pravém břehu. Dolní dva mostky jsou kapacitní do Q20, horní 

dva do Q10 – při vyšších průtocích dochází k oboubřežnímu rozlivu do okolních zahrad a zaplavení několika 

nemovitostí. Aktivní zóna zůstává po celé délce regulace v upraveném korytě. 

 

 

Nad touto regulací se nachází zalesněný prostor pod hrází rybníka Dravý II. Je zde soutok odpadu od 

bezpečnostního přelivu a koryta od vývařiště spodní výpusti nádrže. Před soutokem dochází vybřežení již při Q5, na 

pravé straně je zaplaven les pod hrází, na levé straně pak přilehlé zahrady, které se ale nenachází v aktivní zóně. 

Koryto od bezpečnostního přelivu (zejména dno a levý břeh) je opevněné kamennou rovnaninou pro větší odolnost při 

převádění povodňových průtoků (viz kap. Úpravy koryta toku). 

 

 

Malešický potok je v závěru intravilánu obce přerušen dvěma nádržemi – rybník Dravý I a Dravý II, které na sebe 

navazují. Nádrže mají shodné technické řešení spodních výpustí a jejich vývarů, konstrukce hráze a bezp. přelivů. Oba 

přelivy provedou průtok Q100 (viz kap. Vzdouvací objekty). Pod bezpečnostním přelivem rybníku Dravý I. je umístěná 

menší hrázka s výpustí. Mezi oběma rybníky je krátký úsek údolí, ve kterém dojde k širokému zaplavení již od Q5. 
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Nad intravilánem Malesic po intravilán Chotíkova, ř.km 1,750 – 3,720 

 

Tento střední úsek začíná nad nádrží Dravý I a končí u jižního okraje obce Chotíkov u propustku O21M (ř.km 

3,720). Potok zde protéká podél okraje Horního Kyjovského lesa a v závěrečné čtvrtině úseku pak vede zalesněným 

úzkým údolím. Pod zmíněným propustkem se nachází krátká strž, kde má potok strmější spád.  

 

 

Od začátku vzdutí nádrže Draví I až zhruba pod profil P31 (ř.km 2,573) nastává vybřežení již při průtoku Q2 a 

od úrovně Q5 výše dochází k širokým oboustranným rozlivům do přilehlého inundačního území. Od profilu P31 až po 

propustek O21M se údolí uzavírá, nedochází tedy k tak širokým rozlivům jako v níže položené části. Koryto je zde 

kapacitní pro průtoky Q2 až Q5. 

V tomto středním úseku se nenachází žádné nemovitosti či osídlení, inundační území je tvořené lesem. 

 

 

 

 

Podél intravilánu Chotíkova nad Chotíkovský rybník, ř.km 3,720 – 4,500 

 

Horní závěrečný úsek začíná propustkem O21M (ř.km 3,720) na jižním okraji intravilánu obce Chotíkov a 

končí nad nádrží Chotíkovský rybník – za silničním podjezdem silnice I. třídy. 

Propustek převede průtok Q5, větší povodňové průtoky mají za následek vzdutí vody před propustkem a přelití místní 

komunikace pod kterou propustek vede. 

 

V části mezi propustkem O21M a profilem P38 (ř.km 3,845) má koryto přímý směr je a schopné provést 

průtoky v rozmezí Q5 až Q10. Při vyšších povodňových stavech dochází k rozlivům na obou stranách inundačního území 

– na levé straně je zaplavena louka, na pravé straně dochází místní rovnoběžné komunikace a přilehlých zaplavení 

zahrad. V aktivní zóně se ale nenachází žádné budovy. 

 

V území nad profilem P38 do konce horního úseku již nedochází k významnějším rozlivům a aktivní zóna již 

neopouští profil koryta. 
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3.7 Úpravy koryta toku 
 

V místě objektu stavidla O04S (ř.km 0,396) potok v krátkém úseku protéká betonovým obdélníkovým korytem. 

Nad objektem stavidla, až k lávce O06L (ř.km 0,452), tvoří pravý břeh svislá betonová stěna, na levém břehu je šikmý 

zarostlý svah (viz obr. vpravo). Pod stavidlem, zhruba od profilu P05 (ř.km 0,384), má koryto lichoběžníkový profil 

a přírodní ráz. V místě u stavidla má betonové koryto rozměry cca 4,10 x 1,15 m a průtočnou kapacitu mezi Q10 a Q20. 

 

 

V okolí profilu P07 (ř.km 0,485) je levý břeh v délce přibližně 25 m tvořen opěrnou zdí z lomového kamene. 

Vrchol zdi je osazen zábradlím, za kterým po levé straně vede souběžně s potokem místní komunikace. Opěrná zeď je 

vysoká přibližně 1,40 m (nade dnem) a koryto je v tomto úseku schopné provést Q100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová úprava koryta se nachází v úseku mezi objektem mostu O10M (ř.km 1,047) až pod profil P23 (ř.km 

1,247). Délka regulace je zhruba 180 m. Příčný profil je obdélníkový, pouze v krátkém oblouku za mostem O10M je 

pravý břeh šikmý (viz obr. vlevo). Průměrná šířka a výška obdélníkového profilu je 2,75 x 1,25 m. Ve dně je vedený 

mělký žlab široký cca 0,70 m pro převádění menších průtoků (viz obr. níže). Dno a stěny koryta jsou tvořeny zdmi 

z lomového kamene, který má opracovanou lícovou stranu. 

Upravené koryto je cca v horní třetině kapacitní pro Q10, v dolních dvou třetinách pro Q20. Podél upraveného 

koryta je vedena místní komunikace a je od toku oddělena zábradlím. 

 

 

Od soutoku s korytem od spodní výpusti (ř.km 1,230) směrem výše je odpadní koryto od bezpečnostního 

přelivu rybníku Dravý II opevněno kamennou rovnaninou. Jedná se zejména o opevnění dna a levého břehu. Opevnění 

je viditelné v dolní části u soutoku, v horní části jsou břehy koryta zarostlé hustou trávou. Odpadní koryto provede 

v horní části průtok Q20, v dolní dochází k vybřežení již při Q5. 
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3.8 Objekty na toku 

V zájmovém území Malesického (Chotíkovského) potoka je celkem 21 zaměřených objektů. Jedná se 

o 8 mostů, 5 lávek pro pěší, 2 propustky, 2 hráze s bezpečnostním přelivem a 1 hrázku, 1 křížení s plotem, 1 objekt 

stavidla a 1 křížení s plynovodem. Seznam těchto objektů je uveden v následujících tabulkách a dále v přiložených 

Evidenčních listech objektů. U mostů a lávek je v seznamu uvedeno převýšení spodní hrany mostovky nad hladinou Q5, 

Q20 a Q100 (záporné znaménko u hodnoty převýšení mostovky nad hladinou Q100 značí zatopení dolní hrany mostovky). 

 

 

3.8.1 Mosty, lávky a propustky 
 

Uvedené mosty slouží jak pro pěší tak pro automobilovou dopravu. Jedná se buď o silniční mosty po kterých 

vede komunikace, anebo o krátké přejezdy upraveného koryta vedoucí z místní komunikace na pozemky vlastníků 

přilehlých nemovitostí (tyto jsou ozn. * ). 

 

 

Profil Popis ř.km 

převýšení 

mostovky 

nad Q5 

převýšení 

mostovky 

nad Q20 

převýšení 

mostovky 

nad Q100 

O02L Lávka 0,325 -0,39 -0,50 -0,67 

O03L Lávka 0,361 0,06 -0,09 -0,27 

O05M Most 0,405 0,18 0,11 -0,08 

O06L Lávka 0,452 0,63 0,50 0,30 

O07M Most 0,600 0,35 0,01 -0,42 

O08L Lávka 0,857 0,35 -0,03 -0,46 

O09M Most 0,953 0,17 -0,27 -0,60 

O10M Most 1,047 0,38 -0,19 -0,39 

O11M Most * 1,107 0,42 0,06 -0,31 

O13M Most * 1,161 0,24 -0,08 -0,33 

O14M Most * 1,178 0,17 -0,22 -0,34 

O15M Most * 1,191 0,42 -0,11 -0,13 

O16Lup Lávka 1,311 0,30 -0,02 -0,33 

O21M Propustek 3,720 0,00 -1,07 -1,21 

O22P Propustek 3,977 0,44 0,09 0,02 

 

 

 

3.8.2 Vzdouvací objekty 
 

Hráze a hrázky 

 

Na Malesickém potoce se ze vzdouvacích objektů nachází 2 hráze s bezpečnostními přelivy (rybníky Dravý I 

a II) a dále menší hrázka umístěná pod bezpečnostním přelivem rybníku Dravý I. 

 

Profil Popis ř.km 

O17Hup Hráz rybníka Dravý II s bezpečnostním přelivem 1,330 

O18H Hráz (hrázka pod BP rybníka Dravý I) 1,610 

O19Hup Hráz rybníka Dravý I s bezpečnostním přelivem 1,624 
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Bezpečnostní přelivy 

 

Bezpečnostní přeliv rybníka Dravý II (O17Hup, ř.km 1,330) 

Hladina Q100 nejnižší bod hráze (u BP) nepřelije, ale chybějí jí cca 4 cm. Bezpečnostní přeliv tedy lze považovat za 

kapacitní, ale bez jakékoliv rezervy či převýšení hráze. 

 

 

 

Bezpečnostní přeliv rybníka Dravý I (O19Hup, ř.km 1,624) 

Nejnižší bod hráze převyšuje hladinu Q100 o cca 36 cm. Bezpečnostní přeliv lze považovat za kapacitní, ale 

s nedostatečným převýšením hráze. 

 

 

 

 

3.8.3 Ostatní objekty 
 

Profil Popis ř.km 

O01K Křížení s plotem 0,193 

O04S Stavidlo 0,396 

O20K Křížení s plynovodem 3,210 
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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 jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak 

bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí 

> periodicita povodně N let – výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát 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 MŽP č. 236, 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 požadavkem na zpracování záplavových území je provádění výpočtů metodou ustáleného nerovnoměrného 

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

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 režimových 

oblastech říčních i bystřinných. Základem řešení nerovnoměrného proudění je obecná metoda po úsecích. Významné 

objekty byly počítány programem Hydrocheck - objekty, specielním nástrojem na výpočet objektů. 

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

rychlostí umožňuje zobrazení většiny kritérií pro stanovení aktivní zóny, jako jsou zóna 80% průtoku, nebo limity 

hloubky a rychlosti, například Fink a Bewick. Je však možné uživatelsky 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 

použity všechny měřené body v rámci TPE. 

  

Jak již 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 možnost 

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 použit nástroj - výpočty objektů, který je nyní přímou 

součástí programu HYDROCHECK.  

Kromě metody nerovnoměrného proudění bývá užíváno i nástrojů rovnoměrného proudění pro stanovení konzumpční 

křivky dolní okrajové podmínky. I zde je používán program HYDROCHECK. 

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

polohopis i výškopis z map 1:10 000. Pro Q100 byla dále vynesena aktivní zóna. Pro určení aktivní zóny byly vyvinuty 

v programu HYDROCHECK samostatné funkce, které hodnotí všechna kritéria stanovení aktivní zóny.  

Zpracování studie v plné míře splňuje požadavky vyhlášky MŽP 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, že nová verze programu Hydrocheck umožňuje zadávání drsností nepřímo pomocí kódů, byl změněn 

způsob práce s drsnostmi. Dříve bylo jen velmi těžké měnit bodové drsnosti v profilech z tohoto důvodu byly 

vyplňovány bodové drsnosti pouze mimo koryto a v korytě byla používána globální drsnost, kterou bylo možné v celém 

úseku trati snadno změnit. 
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Nyní byly vyplňovány všechny drsnosti v celém příčném profilu a snadná možnost korigovat drsnosti během výpočtu 

zůstává zachována. 

 

Použité drsnosti dle Manninga v korytě 

Popis „ n “ 

dno potoka 0,032 – 0,038 

kamenná zeď a dlažba 0,025 – 0,035 

beton starší 0,022 

keře, zarostlé břehy  0,060 

 

Použité drsnosti dle Manninga v inundaci 

Popis „ n “ 

silnice, chodníky - asfalt, beton 0,025 

cesty polní 0,039 

louky a pastviny, pole 0,045 

les 0,100 

keře  0,060 

zahrady s ploty, zástava 0,160 

 
 

4.2.2.3 Dolní okrajová podmínka 
Dolní okrajová podmínka na soutoku Malesického potoka s řekou Mží byla k dispozici jako úroveň hladin pro dané  

N-leté průtoky na řece Mže. Kóty hladin pro jednotlivé N-leté průtoky jsou uvedeny v tabulce : 

 

QN Q5 Q20 Q100 

Hladina [m n.m] 315,71 315,89 316,04 

 

 

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 rastrové základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000. Zakreslení záplavových čar, zejména mimo 

zaměřené příčné profily, zahrnuje nepřesnosti použité mapy. 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, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován 

stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. 

Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního 

součinitele. 

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

skutečnosti. 

Nejsou zde postiženy jevy běžně 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. 

Vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu. 

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny 

hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku. 

 

4.3 Stanovení aktivní zóny záplavových území 

Podle vyhlášky MŽP č. 236, § 2, odst. e se jedná o území, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a 

tak bezprostředně ohrožuje život, 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. 
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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, 

že se jedná o tok ohrázovaný příbřežními hrázemi, případně mobilním hrazením, které chrání před povodněmi a je 

dimenzované na Q100, jsou tyto hráze, či hrazení současně hranicí AZZÚ. 

 

ad 2) rozšíření primárních AZZÚ vhodnou metodou 

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

podle záplavových území 

podle parametrů proudění 

podle rozdělení měrných průtoků 

detailní 2D studií 

V této dokumentaci bylo stanovení rozšíření AZZÚ provedeno podle záplavového území Q20 vody. 

 

ad 3) revize AZZÚ 

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

provedena na základě parametrů proudění a rozdělení měrných průtoků. Návrh AZZÚ byl upraven v souladu 

s metodikou Fink a Bewick, rozdělení hloubek a rychlostí a zároveň posouzen na základě měrných průtoků na 80 % 

průtoku. 

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

inundačních propustků, koncentračních staveb apod., dále „ostrovy“, které jsou sice svou výškovou úrovní mimo AZZÚ, 

ale v případě průchodu povodní by nebylo možno taková to území evakuovat. 

Dále metodika umožňuje navrhovanou AZZÚ ve výjimečných případech zpřísnit dle metodiky MV USA, nebo naopak 

zúžit vyjmutím území, kde je hloubka menší než 0,3 m a zároveň rychlost proudu menší než 0,5 m/s. Oba tyto zvláštní 

případy se běžně při návrhu AZZÚ nevyskytují a pokud jsou použity, 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 žádné povodňové značky, ani jiné podklady o historických povodních, 

které by bylo možné použít pro kalibraci výpočetního modelu. 
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