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1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
Tato Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce se zabývá 
analýzou příčin a řešením problémů s odvodněním území, které se nachází v povodí 
Křelovského potoka, Stousky, svodnic 1130, 1131 a 1132 a Adamovky.  

Jedná se o samostatná povodí v různých lokalitách okolo města Olomouce, které jsou 
ohrožovány za přívalových dešťů odtokem povrchových vod v protékajících recipientech. 
Jedná se o tyto lokality: 

Topolany – Křelovský potok, Stouska 

Křelov – svodnice 1130, 1131 a 1132 

Droždín, Svatý Kopeček – Adamovka 

Projektová dokumentace je zpracována ve výškovém systému Balt po vyrovnání a v 
souřadném systému S-JTSK. 
 

2.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

2.1 Charakteristika zájmového území  
Zájmové území stavby leží na samém rozhraní rovinné části Hornomoravského úvalu 
(nížinná pahorkatina tvořená náplavovými kužely vodních toků stékajících z Nízkého 
Jeseníku pokrytými sprašemi a svahovými sedimenty) a nejnižších výběžků Nízkého 
Jeseníku (plochá vrchovina, tvořená spodnokarbonskými břidlicemi a drobami moravických 
a hornobenešovských vrstev). 

Dotčené území všech vodních toků je převážně zemědělsky obhospodařované, terén je 
mírně sklonitý k dotčeným vodotečím (Stouska, Křelovský potok, svodnice) nebo se jedná o 
území částečně zalesněné a s poměrně sklonitým terénem (Adamovka, především 
v horním úseku). 
 

2.2 Popis recipient ů 
Křelovský potok 

Křelovský potok pramení v polní trati mezi obcí Topolany a Křelov. Koryto je zpočátku 
tvořeno silničním příkopem silnice vedoucí z Topolan do Křelova. V ř.km cca 0,445 tok kříží 
tuto komunikaci silničním propustkem DN 1000 (P3), který je dostatečně kapacitní. Stejně 
tak je dostatečně kapacitní silniční propustek DN 1000 (P1) v ř.km cca 0,055. Od ř.km cca 
0,182 se koryto odchyluje od silnice a je již až po soutok se Stouskou vedeno mimo silniční 
těleso.  Takřka v celé délce jsou v korytě silničního příkopu osamocené vzrostlé stromy (viz 
fotodokumentace). V úseku cca 0,055 až 0,182 je koryto částečně zarostlé náletovými 
křovinami a vysokými travinami. V převážné části toku (ř.km cca 0,182 – 1,579) jsou 
přilehlé zemědělské pozemky využívány až po břehovou hranu koryta toku, což způsobuje 
zanášení koryta splaveninami. 

Na toku jsou v úseku ř.km cca 0,182 – 1,579 situovány propustky DN 1000 (P2, P4-P7) pod 
nájezdy na pole (viz situace a fotodokumentace). Tyto jsou částečně zanesené 



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

B. Průvodní zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 3 

 

splaveninami a jsou v havarijním stavu. Propustek P5 je úplně nefunkční a k jeho obtoku 
dochází i mimo srážky. 

Do toku jsou vyústěny také propustky DN 400 pod komunikací Topolany-Křelov, které 
odvádějí dešťové vody z protilehlého silničního příkopu (P9, P10) nebo z údolnic 
soustředěného povrchového odtoku (P8). Rovněž tyto propustky jsou částečně zanesené 
splaveninami.   

V úseku 0,0 – 0,055 je situovaný 1 mostek pro příjezd na soukromý pozemek v intravilánu 
obce. 

V celé délce koryta mimo P1 a P3 jsou odhadovány nánosy splavenin v tl. až 0,4m. 

Koryto toku v má proměnlivý příčný řez – šířka koryta a sklon svahů je různý - podle 
staničení toku a podle jeho zanesení – viz charakteristické příčné řezy. Svahy jsou porostlé 
vysokou trávou. V souběhu se silnicí Topolany-Křelov je koryto pravděpodobně občasně 
udržováno správcem komunikace.  
 
Stouska – dolní úsek 

Tok Stouska je od soutoku s Křelovským potokem vedený intravilánem obce Topolany 
(ř.km cca 3,4325 – 3,9925). Na tomto úseku toku je situováno několik mostků vedoucích na 
soukromé pozemky a v ř.km cca 3,4915 je situovaný most místní komunikace. Tato 
přemostění jsou různé konstrukce a různé světlé výšky nade dnem toku. V tomto úseku je 
koryto Stousky převážně bez vegetace, ale díky menšímu sklonu toku je také částečně 
zaneseno splaveninami transportovanými z horního úseku Stousky a Křelovského potoka. 
V extravilánu jsou přilehlé zemědělské pozemky využívány až po břehovou hranu koryta 
toku, což opět způsobuje zanášení koryta splaveninami. 

Do toku je zaústěn v ř.km cca 3,636 přes propustek DN 400 silniční příkop (silnice 
Topolany-Ústín) a související údolnice (viz situace povodí).  

V celé délce dotčeného úseku jsou odhadovány nánosy splavenin v tl. až 0,3m. 

Koryto toku v má proměnlivý příčný řez – šířka koryta a sklon svahů je různý - podle 
staničení toku a podle jeho zanesení – viz charakteristické příčné řezy. Svahy jsou 
v extravilánu porostlé vysokou trávou, v intravilánu jsou převážně sečené.  
 
Stouska – horní úsek 

Tok Stouska pramenní v polní trati mezi městskou částí Topolany a Křelovem a pod silnicí 
vedoucí z Topolan do Olomouce prochází silničním propustkem DN 800, který je 
dostatečně kapacitní. Pod propustkem je koryto toku rozšířené a dochází zde k usazování 
splaveni, které již částečně zasahují do výtoku z propustku. Jedná se o přírodní koryto, 
které je v tomto úseku zarostlé náletovými křovinami a vysokými travinami. V převážné 
části je tok bez doprovodné zeleně, zemědělské pozemky jsou využívány až po břehovou 
hranu koryta toku. 

Pod silničním propustkem je koryto Stousky upravené v souvislosti s výstavbou rychlostní 
komunikace R35 a výstavbou s ní související retenční nádrže. Tok i v tomto úseku je silně 
zarostlý především vysokými travinami a je úplně bez doprovodné zeleně. V ř.km 5,36 je do 
toku zaústěn přítok z retenční nádrže (při odlehčení přítok 100 l/s) a přítok z odvodnění 
letiště v Neředíně, který přitéká propustkem DN 800 vybudovaným pod novou silnicí. 
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Dále pokračuje koryto polní tratí směrem do Topolan. Tok je poměrně napřímený, což 
svědčí o pravděpodobné regulaci toku někdy v minulosti, je opět silně zarostlý náletovými 
dřevinami a vysokou travou, částečně je lemován doprovodnou zelení umístěnou přímo na 
břehové hraně. Zemědělské pozemky jsou využívány až po břehovou hranu o čemž svědčí 
i velkém množství splavené ornice v toku, které způsobují další zanášení koryta směrem po 
toku v úsecích s menším spádem, tj. především na začátku obydlené části Topolan. 
Nánosy v korytě se odhadem dle zaměření pohybují v tloušťce až 60 cm. 

Koryto toku v intravilánu Topolan má lichoběžníkový tvar s různou šířkou ve dně od 0,6 m 
až po 2,0 m (v místě mostů) a s proměnlivým sklonem svahů od 1:2 až po 1:1 (v místě 
mostů). Charakter proměnlivého tvaru koryta je vykreslen v příloze 
č. D.1.7.3 Charakteristické příčné řezy - Stouska (PF29 - PF45). Svahy jsou porostlé 
vysokou trávou, převážně neudržované, ve dně jsou velmi silné nánosy splavenin, které se 
do této části dostaly z extravilánu. Dochází zde ke stále většímu zanášení koryta a v 
některých místech i k zarůstání dna vegetací. Přes koryto toku je v Topolanech velké 
množství příjezdových mostků a přístupových lávek k nemovitostem na pravém břehu. 
Mostky mají převážně železobetonovou konstrukci, které v některých případech výrazně 
zmenšují průtočný profil koryta, některé menší přístupové lávky mají charakter 
demontovatelného přemostění z fošen.  

Před zaústěním Křelovského potoka do Stousky v ř. km 3,993, se na Stousce nachází 
silniční most (silnice Hněvotín-Topolany) s předsazenou lávkou s velmi nízkou mostovkou a 
těsně před soutokem cestní most, který také částečně omezuje průtočný profil. Okolní terén 
v tomto úseku toku je spádován směrem do toku a menší vybřežení vody by tak 
neznamenalo velké nebezpečí zaplavení okolních nemovitostí. 
 
Svodnice 

1130 – do této svodnice jsou vypouštěny vody z pěti dešťových vyústí – V4, V4.1, V9, V10, 
V11. Prostřednictvím příkopy podél asfaltové komunikace k pevnosti je do této svodnice 
zaústěn i šestá výusť V8 z oblasti zvané Záfaří. Tato svodnice dále slouží jako páteřní 
recipient pro systém drenáží z hospodářsky obdělávaných polí. Tento drenážní systém byl 
vybudován na začátku 20. století a částečně je funkční dodnes, o čemž svědčí řada 
drenážních potrubí zaústěných do koryta, ze kterých viditelně teče voda.  

V době před výstavbou Moravských železáren byla svodnice zaústěna do meandrujícího 
koryta Mlýnského náhonu. Před zaústěním podcházela tato svodnice komunikaci Olomouc 
–Horka a železniční trať Olomouc – Čelechovice na Hané kanalizací v km cca 6,73.  

V rámci výstavby Moravských železáren bylo meandrující rameno napřímeno a odkloněno 
mimo areál MŽ.  

Svodnice 1130 byla pravděpodobně v rámci stavby MŽ napojena na dešťovou kanalizaci 
žel. stanice Olomouc-Řepčín, která byla vybudována souběžně s novým areálem MŽ. Tato 
dešťová kanalizace byla začleněna do vnitroareálové kanalizace MŽ a tím vody ze 
svodnice 1130 protékaly přes odlehčovací komory závodu a dostávaly se v oblasti ulice 
Břetislavova do veřejné kanalizace města Olomouce – kmenové stoky B . 

O propoji příkop svodnice 1130 – dešťová kanalizace žel. stanice nejsou žádné podklady a 
tento propoj se nevyskytuje ani na technické mapě závodu z roku 1971. Tyto informace 
byly zjištěny od bývalých pracovníků MŽ v rámci studie  [[[[14]]]]  v roce 1999. Dle informací 
těchto pracovníků byl propoj realizován při výstavbě závodu MŽ. Původně sice měla 
svodnice za tratí pokračovat přes areál MŽ otevřeným příkopem, ale k realizaci již nedošlo. 
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Tyto informace dnes již není možné ověřit– tito pracovníci již dnes nejsou zaměstnanci MŽ 
a  z důvodu značného zanesení nebo spíše zasypání vtoku propoje není žádné potrubí 
viditelné.  

Tento stav trval až do začátku 90.tých let 20. století, kdy provozovatel veřejné kanalizace 
města Olomouce začal odtok z kanalizace MŽ měřit a  zpoplatňovat . 

Tehdejší majitelé MŽ začali proti tomuto zpoplatnění protestovat s argumentem, že kromě 
dešťových vod z areálu platí také za vody ze svodnic a požadovali rozdělit platbu mezi 
město Olomouc, obec Křelov a MŽ. Později zástupci MŽ vyzvali zástupce města Olomouce, 
aby situací okolo svodnic začali řešit nebo budou nuceni přítoky svodnic do své 
vnitroareálové kanalizace zaslepit, což se nakonec v případě svodnice 1130 také 
pravděpodobně stalo.  

Po zahrazení odtoku svodnice 1130 neměla kam odtékat, ale postupně si znovu našla 
cestu směrem k Mlýnskému náhonu.  

Ke své nové trase využila silniční příkop podél silnice III/4463 směrem k Olomouci. Tento 
příkop tedy původně nesloužil pro vedení vod ze svodnice 1130, v první části je dno 
příkopy podle zaměření z roku 1970 dokonce v protispádu, ale voda se vzdula a přelila se 
do druhé části příkopy, která je vedena podél garáží až k místu, kde tento původně suchý 
příkop je odvodněn potrubím cca DN200 (DN 150) – viz situace, index (5). Toto potrubí 
mělo kromě odvedení občasných průtoků z příkopy také odvádět vody z dešťových vpustí 
komunikace a dnešního areálu firmy Hackl, převést je na druhou stranu komunikace a 
systémem otevřených příkopů v kombinaci se zatrubněním a propustky tyto vody odvést do 
kanalizace MŽ. Dnes touto trasou tečou vody ze svodnice až do průtoku, který odpovídá 
kapacitě potrubí DN 200 (DN 150). V případě větších přívalových dešťů se vody vybřežují 
z příkopy na komunikaci.  

Tento původně silniční příkop je dnes silně zanesený, zejména pak v místech bývalých 
protispádů – nánosy se uložily tak, že vytvořily nové dno koryta, které je vyspádované 
směrem k nátoku do potrubí DN 200.  

V souvislosti s přípravou stavby splaškové kanalizace a ČOV v Křelově se řešením tohoto 
problému zabývaly dvě studie – viz podklady [14] a  [15] . Tento stav bylo totiž nutné řešit 
z hlediska bezproblémového odtoku vyčištěných odpadních v ČOV, která je navržena 
v místě polní cesty podél svodnice 1130. Studie [14] řešila možnost napojení svodnice 
1130 do 1131 před propustkem pod komunikací (v situaci objekt s indexem 25). Toto řešení 
se však ukázalo jako problematické, zejména z hlediska limitů možného výsledného spádu 
a tedy i kapacity napojení.  

Proto byla zpracována druhá studie [15], která řešila převedení vod mimo areál MŽ na 
druhou stranu – ve směru na Horku a převedení svodnice pod ČD dráhou přes  již 
existujícím propustek DN 1000. Tato varianta se ukázala jako technicky mnohem 
přijatelnější. Trasa svodnice byla vedena mezi komunikací a železnicí. Dnes je na této 
straně projekčně připravena nová cyklostezka. Proč se tato varianta nakonec dále 
projekčně nerozpracovala není známo.  

V současné době je odtok z ČOV projekčně řešen samostatným potrubím DN 300 podél a 
částečně také přes areál MŽ přímo do ramene Mlýnského náhonu- viz projekt [17].  

Návrh obsahuje i napojení svodnice přes horskou vpust s uzávěrem do tohoto odpadu.  
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Toto řešení však z důvodu kapacity potrubí DN 300 řeší problematiku svodnice jen 
částečně pro bezdeštné průtoky – viz citace z [17] :  
„Množství vyčištěné vody z ČOV, protékající stokou O  činí   3,6 l.s-1.  Množství vody řízeně 
vypouštěné do stoky O z horské vpusti na příkopu je 45 l.s-1. Celkem bude stokou O 
protékat 48,6  l.s-1.  Kapacita stoky O je minimálně 65,6 l.s-1. 

Při přívalových deštích, kdy může přítok dosahovat průtoků v řádu stovek litrů (viz 
hydrotechnické výpočty), kapacita odpadu pro převedení vod nebude stačit a  při špatně 
uzavřeném uzávěru v horské vpusti může docházet  k natlakování celého odpadního 
potrubí a k výronům vod přes poklopy níže umístěných šachet. Toto řešení je možné 
považovat sice jako zlepšení stávajícího stavu, ale přece jen jako provizorní. Toto řešení 
odstraní  problémy se stojatou vodou za běžných přítoků, nevyřeší však vybřežení vod 
z koryta příkopy v době přívalových dešťů. Další otázkou je, kdo bude zodpovědný za 
ovládání uzávěru, protože špatně uzavřený uzávěr může způsobit potíže v dolní části 
odtokového potrubí. 

1131- tato meliorační svodnice odvádí vody z biokoridoru Dolní nivy a spodní části Křelova. 
Do této svodnice jsou vypouštěny vody z dešťové kanalizace Křelova z následujících 
výustních objektů: V1+V2 prostřednictvím silničního příkopu podél komunikace II/635 
Křelov –Olomouc a V3 prostřednictvím svodnice 1132.  

1132 - Také tato svodnice slouží pro zaústění drenážního systému polí. Pod silnicí 
Olomouc – Horka protékají vody přes propustky (25), (24) a (23) do objektu (22).  
Tento objekt byl původně částečně otevřený a sloužil jako rozdělovací a vtokový objekt.  
Na vtoku byla umístěna česlicová mříž. V samotné komoře byla dle původního projektu 
umístěna prohlubeň, která sloužila jako usazovací prostor. Z komory byly dva odtoky – 
jeden DN 600, který byl zaústěn do vnitroareálové kanalizace a druhý DN 1150, který 
odváděl vody mimo kanalizaci MŽ přímo do Mlýnského náhonu.  

Je zajímavé, že odtok do vnitroareálové kanalizace byl umístěn níže než odtok do 
Mlýnského náhonu. Bylo to možná i proto, že do komory byla zaústěna i jedna větev 
vnitroareáloví kanalizace DN 400, která patrně obsahovala i splaškové vody. Tento fakt je 
potvrzen i ze zaměření z roku 1971 (podklad [10]), kde u odtoku DN 600 do kanalizace MŽ 
je uvedena kóta 214,35 (převedeno ze systému Jadran do B.p.v.) a u zatrubněné svodnice 
DN 1150 je kóta 215,42, rozdíl kót je  tedy 1,07m.  

V rámci sporu o placení stočného v 90.tých létech 20.století (viz svodnice 1130) došlo 
pravděpodobně ze strany MŽ k zahrazení odtoku do vnitroareálové kanalizace MŽ a voda 
se přelévá i při běžných průtocích přímo do zatrubněné svodnice přímo do Mlýnského 
náhonu. Dnes je sice vstup do bývalé rozdělovací šachty zasypán a není možné jednoduše 
zjistit aktuální stavební stav šachty, ale o průtoku v potrubí DN 1150 se zpracovatel této 
studie osobně přesvědčil otevřením následné šachty Š4 v rámci místní pochůzky. 
 
Adamovka 

Koryto Adamovky bylo v roce 2003 přeloženo v nové trase – z původního zaústění do 
kanalizace v Chválkovicích je změněn směr k jihu a zaústění provedeno do koryta 
Bystřičky. Nová trasa v délce 1900 m je upravena na Q100 v úseku od zaústění nad 
železniční trať Olomouc – Krnov. V této části je upraven most na silnici a most na křížení 
tratě ČD a žel. vleček. V dalším úseku je provedena úprava na Q5 se 2 propustky pro polní 
cesty. Od km 1,900 po km 3,600 je úprava pomístná zohledňující vyústění odlehčovacích 
komor kanalizace z Droždína a Sv. Kopečka.  
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V km 3,630 je umístěn měrná profil k zjišťování okamžitých průtoků k určení poplatků 
k zpoplatnění přítoku povrchových vod do městské kanalizace ve Chválkovicích. Tento 
profil ztratil využitelnost a lze jej zrušit a využít přirozeného sklonu území k zvýšení kapacity 
otevřeného koryta. 
V následujícím úseku je koryto tvořeno lichoběžníkem o šířce 0,5 m se sklony svahů 1:1 a 
hloubce 0,80 – 1,00 m. 
V km 3,797 je vyústěna zatrubněná část profilu DN 1000 mm délky 1650 m. Tento úsek 
navazuje na původní most na silnici Samotišky – Bystrovany. 
Nad mostem navazuje zatrubněná část DN 1000 m vedená v okraji silnice ke škole, kde 
v km 4,182 navazuje v mírnějším sklonu profil DN 1200 mm v délce 260 m. Přechodový 
úsek délky 6,0 m je proveden profile DN 1000 a v dalším úseku je zatrubnění provedeno 
profilem DN 800 mm. Zatrubnění končí v km 4,602, kde přechází v otevřené koryto délky 
33,0 m a v dalším úseku je vedeno pod domkem a dál navazuje zakrytá část přes dvorek 
parcely 692 o rozměru 70/90 cm. 
Navazující úsek je nevhodně zpevněn žlabovkami až k výusti v km 4,708 profilu DN 800 
mm.Zatrubněný úsek je v km 4,732 redukován na DN 600 mm. 
Podél silnice je vytvořena parkovací plocha omezující rozliv do drobné inundace. 
V dalším úseku v km 4,750 – 5,205 je trasa vedena v soukromých zahradách či podél 
zahrad a koryto je částečně udržováno. Od km 5,205 až po pramen v rybníku na Svatém 
Kopečku km 6,235 koryto nemá parcelu ani parcelní a je vedeno v lesním porostu St. lesů 
s výjimkou nádrže v km 5,672 – 5,783, kdy je zátopa, hráz a odpad od bezpečnostního 
přelivu umístěn na parcele MmOl a zatrubněného úseku v km 6,095 – 6,235. 
Nádrž transformující odlehčení kanalizace Svatého Kopečka je zbudována v km 5,745 – je 
vybavena spodní výpustí a bezpečnostním přelivem s překonáním velkého výškového 
rozdílu drsným skluzem. 
V prostoru nad nádrží dochází k pozvolnému usazování splavenin a zanášení retenčního 
prostoru nádrže. 

3.  PODKLADY 
 
Křelovský potok a Stouska: 

[1]  Katastrální mapa zájmové oblasti (DKM) – (poskytnuto od MMOL v digitální podobě, 
stav 2010);  

[2]   Ortofotomapy dotčených lokalit – (poskytnuto od MMOL v digitální podobě, stav 
2006);  

[3]   Vrstevnicový podklad zájmového území - (poskytnuto od MMOL v digitální podobě); 

[4]   Základní vodohospodářská mapa M 1:50 000, mapový list 24-22 Olomouc (stav 
1993)  

[5]  Výpočet transformace průtoků retenční nádrží 301, Rychlostní silnice R 35, stavba 
 3508 Křelov-Slavonín - 1. etapa SO 301, SHB a.s., Brno, 10/2003; 

[6]  Posouzení vlivu dešťových vod ze stavby R 3508.1 na koryto potoka Stousky v 
 Topolanech a Ústíně, AQUA PROCON s.r.o., Olomouc, 11/2003; 

[7]  B 5 - Celkové vodohospodářské řešení - Rychlostní silnice R 35, stavba 3508 Křelov 
 - Slavonín 1. etapa, DSP, SHB a.s., Brno, 01/2003; 
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[8]  SO 331 - Úprava potoka Stouska, DSP, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 01/2003; 
[9]  Stavební deník ze stavby "R 3508.1 Křelov-Slavonín" a "SO 331 - Úprava potoka 

 Stouska - čištění koryta, více práce", Dálniční stavby Praha a.s., 06/2006 
[10] Rychlostní komunikace R 35 - Stavba 3508.1 Křelov-Slavonín, D331 - zaměření 

 skutečného provedení stavby, Geocentrum spol. s r.o., Olomouc, 07/2007; 
[11] Provozní řád - SO 301 Kanalizace hlavní trasy v km 140.000 - 142.600 stoka a 

 retenční nádrž, SHB a.s., Brno, 01/2008; 
[12] Kasárna Neředín - Regenerace areálu, II. etapa, 2. stavba, DSP, AGROPROJEKT 

 Olomouc, 03/2009; 
[13] Studie protierozních opatření v zájmovém území, ing. Katarina Kalivodová, 12/2010; 
[14] Koncept ÚP Olomouc - jednotlivé výkresy vymezení území a jeho funkčního využití 

 (poskytnuto od MMOL v digitální podobě, stav 2010); 
[15] Územní studie Olomouc-kasárna a letiště Neředín, rozpracovaná projektová 

 dokumentace řešící novou zástavbu a odvodnění ploch v lokalitě Neředín, ing. arch. 
 T. Pejpek, 12/2010 (poskytnuto od MMOL v digitální podobě); 

[16]  Geodetické zaměření (výškopis, polohopis) zájmového toku (Křelovský potok, 
Stouska, 2011) 

[17]  ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny ÚP – poskytnuto od MMOL (stav 1998) 
 
Svodnice: 

[1] Katastrální mapa zájmové oblasti (DKM) – poskytnuto od MMOL (stav 2010) 

[2]  Ortofotomapy dotčených lokalit – poskytnuto od MMOL (stav 2006) 

[3]  Základní vodohospodářská mapa M 1:50 000, mapový list 24-22 Olomouc (stav k 1992) 

[4] Polohopis Moravských železáren, digitální, bez výškopisu a podzemních sítí – 
poskytnuto od MMOL 

[5] Pasport stávající kan. sítě města Olomouc – poskytnuto od MMOL (stav 05/2010) 

[6] ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny ÚP – poskytnuto od MMOL 

[7] Návrh ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny návrhu ÚP – poskytnuto od MMOL 

[8] Geodetické zaměření (výškopis, polohopis) zájmových svodnic. Zpracovatel Ing. Václav 
Johanes na základě objednávky zpracovatele studie v 11/2010. Orientační zaměření 
trasy svodnic pro potřeby studie.  

[9] Rekonstrukce svodnice 1248, DUR, zpracovatel Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno, 
08/2008, podmíněná stavby v souvislosti se stavbou komunikace Pražská –Křelovská 

 [10] Technické mapy areálu Moravských železáren – zapůjčeno Moravskými železárnami, 
stav 1971, částečně aktualizované k 1986, obsahuje i výškové zaměření v systému 
Jadran 

[11] Výstavba Moravské železárny, situace návrhu kanalizace, 1961 

[12] Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Řepčín, část 1, DSP + DZS, 
Dopravní projektování spol. s.r.o., 06/2009 

[13] Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Křelov, část 1, DSP + DZS, 
HORSTAV 
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[14] Křelov – Řepčín, Odvedení dešťových vod z melioračního příkopu před ŽS Řepčín, 
varianta 1, studie, ISSO, 08/1999, investor Mikroregion Olomoucko, katastry obcí 
Křelov - Řepčín 

[15] Křelov – Řepčín, Odvedení dešťových vod z melioračního příkopu před ŽS Řepčín, 
varianta 2, studie, ISSO, 02/2000, investor Mikroregion Olomoucko, katastry obcí 
Křelov – Řepčín 

[16] Návrh kanalizačního řádu stokové sítě obce Křelov-Břuchotín, VISSO s.r.o., 08/2005, 
zákres stávající kanalizace v Křelově včetně výustních objektů 

[17] Kanalizace a ČOV obce Křelov- Břuchotín, SO 03.1 Stoka vyčištěné vody, DSP, 
VISSO Olomouc s.r.o. pro Staving engineering Prostějov, 10/2009, investor obec 
Křelov 

[18] Studie protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce, Ing. Katarina 
Kalivodová, 12/2010 

 
Adamovka: 
 
[1] Katastrální mapa zájmové oblasti (DKM) – poskytnuto od MMOL (stav 2010) 

[2]  Ortofotomapy dotčených lokalit – poskytnuto od MMOL (stav 2006) 

[3]  Základní vodohospodářská mapa M 1:50 000, mapový list 24-22 Olomouc (stav k 1992) 

[4] Pasport stávající kan. sítě města Olomouc – poskytnuto od MMOL (stav 05/2010) 

[5] ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny ÚP – poskytnuto od MMOL 

[6] Návrh ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny návrhu ÚP – poskytnuto od MMOL 

[7] Geodetické zaměření (výškopis, polohopis) zájmového území. Zpracovatel Ing. John v 
 11/2010.  

[8] Kanalizace obce Droždín, Svatý Kopeček  

[9] Studie protierozních opatření v zájmovém území, Ing. Katarina Kalivodová, 12/2010 
 

4.  HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
Křelovský potok a Stouska: 
Hydrologická data byla získána od ČHMÚ - viz podklady, dopis ze dne 13.12. a 31.12. 
2010.   
Tok:        Křelovský potok, Stouska 
Profil:        č. 1 - Křelovský potok nad zaústěním do Stousky 
         č. 2 - Stouska nad Křelovským potokem 
         č. 3 - Stouska nad Hněvotínským potokem 
Hydrologické číslo povodí: 4 - 12 - 01 - 012 (všechny profily) 
Plocha povodí:     Profil 1 - 2,33 km2 

         Profil 2 - 5,82 km2 

         Profil 3 - 10,07 km2 
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa): Profil 1 - 4,3 l/s  
             Profil 2 - 10,5 l/s 
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             Profil 3 - 18,0 l/s  
Objem teoretické povodňové vlny 100-leté pro profil č.2 - Q100 = 8,0 m3/s 
                  WPV100 = 260 000 m3 
  
Tabulka - N-leté pr ůtoky:  

Číslo 
profilu 

N 1 2 5 10 20 50 100 

1 QN (m3/s) 0,25 0,48 1,0 1,5 2,2 3,4 4,5 

2 QN (m3/s) 0,6 1,1 2,0 3,0 4,2 6,2 8,0 

3 QN (m3/s) 1,0 1,8 3,3 4,8 6,7 9,7 12,6 

 
svodnice: 
V rámci studie byly zažádáno o stanovení základních hydrologických údajů ČHMÚ.  

Svodnice 1130 
Profil: Komunikace III/4463 Olomouc – Horka 
Plocha povodí : 1,03 km2 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa : 559 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok Qa : 2,6 l/s 
N-leté průtoky: 
Q1 :  273 l/s 
Q2 :  507 l/s 
Q5 :  862 l/s 
Q10  : 1160 l/s 
Q20 : 1480 l/s 
Q50 : 1950 l/s 
Q100 : 2340 l/s 
 
Svodnice 1131 + 1132 
Profil: Komunikace III/4463 Olomouc – Horka 
Plocha povodí : 1,84 km2 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa : 558 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok Qa : 4,3 l/s 
N-leté průtoky: 
Q1 : 386 l/s 
Q2 : 717 l/s 
Q5 :  1220 l/s 
Q10  : 1650 l/s 
Q20 : 2100 l/s 
Q50 : 2760 l/s 
Q100 : 3310 l/s 
 
Tyto údaje od ČHMÚ je nutné brát jako neovlivněný odtok. Výpočet ČHMÚ totiž 
nezohledňuje zpevněné plochy, které v  případě Křelova tvoří nezanedbatelnou část povodí 
se systémem dešťové kanalizace.  
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Adamovka: 
V rámci studie byly zažádáno o stanovení základních hydrologických údajů ČHMÚ.  

profil : k.ú. Droždín  - profil P1   
Hydrologické číslo povodí : 4-10-03-1120 
Plocha povodí :  1,10 km2   

profil : k.ú. Droždín  - profil P2   
Hydrologické číslo povodí : 4-10-03-1120 
Plocha povodí :  0,30 km2   

WPV100 = 15.000 m3 

profil : k.ú. Droždín  - profil P3 - stanoven analogicky  
Hydrologické číslo povodí : 4-10-03-1120 
Plocha povodí :  0,73 km2   

 
Tabulka - N-leté pr ůtoky:  

Číslo 
profilu 

N 1 2 5 10 20 50 100 

1 QN (m3/s) 0,798  1,31 2,09 2,74 3,44 4,45 5,28 

2 QN (m3/s) 0,237 0,390 0,621 0,814 1,02 1,32 1,57 

3 QN (m3/s) 0,35 0,53 0,81 1,16 1,65 2,45 3,50 

 
Nebeský rybník 
Plocha povodí :  0,036 km2 

WPV100 = 1.040 m3   Q100
  = 0,29 m3/s 

 
 

5.  HYDROLOGICKÉ A HYDROTECHNICKÉ VÝPO ČTY 

Křelovský potok, Stouska, svodnice 
 
Pro účely výpočtu dle CN křivek byly zájmové plochy povodí rozděleny na dílčí plochy. 
Detailní výpočet dle CN křivek jsou doloženy v příloze D.1.2.1.1 Hydrologické výpočty.  

Hydrotechnické zhodnocení stávající kapacity koryta bylo popsáno v příloze č. D.1.2.2 - 
Hydrotechnické výpočty a v kapitole 2.5 této zprávy. V hydrotechnických výpočtech jsou 
uvedeny i přesné hodnoty průtoků, které byly pro celý zájmový úsek použity. Podkladem 
pro rozpočítání průtoků do jednotlivých dílčích povodí byly hodnoty od ČHMÚ. Kromě 
základních hydrologických podkladů od ČHMÚ, byly provedeny i srovnávací výpočty dle 
metodiky CN-křivek - viz příloha č. D.1.2.1. Do následných výpočtů byly použity pouze data 
ČHMÚ a údaje z nich odvozené. Důležitým podkladem pro posouzení stávající i návrhové 
kapacity byly údaje o stávající a plánované výstavbě v povodí Stousky, která by mohla mít 
vliv na stávající odtoky. Významným liniovým prvkem, který prochází povodím Stousky je 
rychlostní komunikace R35. Tato komunikace odděluje od vlastního povodí část území, na 
kterém se nachází stávající letiště. Podle územního plánu se v tomto území připravuje další 
rozvoj, který bude znamenat zvyšování podílu zpevněných ploch v povodí Stousky. 



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

B. Průvodní zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 12 

 

Z podkladů, které byly při zpracování této studie k dispozici vyplynulo, že zpracovatelé 
projektové dokumentace řešící budoucí rozvoj tohoto území mají za povinnost navrhnout 
taková řešení, která zajistí to, že z tohoto území nedojde ani po dokončení zástavby ke 
zvýšení odtoku ve srovnání se současným stavem.   

Na základě provedených výpočtů bylo konstatováno, že stávající kapacita koryta toku 
Stouska je v obci Topolany nad přítokem Křelovského potoka menší než 2 m3/s, což 
odpovídá cca průtoku při Q2. V některých profilech, především v úseku těsně pod polní tratí, 
kde se nachází velké množství nepříznivých příjezdových mostků k nemovitostem a 
průtočný profil koryta je nejvíce zanesen splaveninami ze zemědělské půdy, dochází k 
vybřežení vody na pravý břeh již při průtocích větších jak 1 m3/s. Kapacita pravého břehu v 
některých úsecích je tedy menší než průtok odpovídající Q2. Kapacita pravého břehu je 
vyšší, v rozmezí Q10 až Q20, v ojedinělých případech dochází k vybřežení vody již při Q5. 

Na základě výpočtů kapacity koryta lze říci, že v celém úseku intravilánu Topolan je 
kapacita Stousky (pod i nad přítokem Křelovského potoka) nevyhovující. Minimální 
protipovodňová ochrana tohoto zastavěného území by měla být Q20.  

Zhodnocení výpo čtů 

V souladu s požadavky definovanými v zadání akce byly údaje popisující povrchový odtok 
ze zájmového území zajištěny dvěma způsoby: 

a) objednáním příslušných dat u ČHMÚ 
b) přímým výpočtem metodou CN křivek 

 
Data ČHMÚ lze považovat za podklad, který se pro tyto typy zakázek standardně využívá. 

Přímý výpočet s využitím CN křivek byl proveden zejména s ohledem na tu skutečnost, že 
se předpokládalo, že bude možno podrobněji definovat dílčí scénáře popisující závislost 
povrchového odtoku na konkrétním osevní postupu. Předpokládalo se rovněž to, že v rámci 
výpočtu se provede ověření vhodnosti použití CN křivek pro dané podmínky.  

Srovnáním dodaných dat ČHMÚ a spočtených údajů bylo zjištěno, že výsledky zjištěné 
přímým výpočetně CN křivek jsou cca 3.7x vyšší než údaje ČHMÚ. Tento rozpor byl 
podrobně diskutován přímo s pracovníky ČHMÚ. Závěrem bylo konstatováno, že v tomto 
konkrétním případě se na velké odchylce výpočtů CN křivek projevila zejména kombinace 
pravděpodobnosti výskytu návrhové srážky (p=0.01) a pravděpodobnosti výskytu 
konkrétního nejnepříznivějšího osevního postupu. Současně bylo i s odkazem na odbornou 
literaturu (VH 07/2010 a VH 12/2010) konstatováno, že použití křivek CN pro stanovování 
špiček povrchových odtoků z území není příliš vhodné.  

Bylo tedy rozhodnuto, že pro jakékoliv další výpočty budou využívány výhradně data 
ČHMÚ. Výpočty CN křivek jsou v této studii rovněž doloženy, ale pro další navazující 
činnosti nejsou dále využívány. 

Z hlediska stanovení požadavku, že nesmí nastat zhoršený odtok z plánované výstavby u 
letiště v Neředíně je možno hodnotit, že tento požadavek je správný, protože jakákoliv 
výstavba ve zmíněném území nebude vázána na realizaci navrhované SN. Současně 
z toho vyplývá, že zpracovatel této studie se nemusí zabývat detailním řešením zástavby 
ve zmíněném území.   
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Adamovka: 
Pro účely návrhu Nebeského rybníka byl proveden výpočet dle CN křivek v gravitujícím 
povodí.  
Detailní výpočet dle CN křivek jsou doloženy v příloze D.3.2.1  Hydrologické výpočty.  

Zhodnocení výpo čtů 

Pro hydrotechnické výpočty a pro posouzení jednotlivých objektů budou pro účely této 
studie používány oficiální údaje dle ČHMÚ.  

Programem HYDROCHECK byl proveden výpočet stávajícího koryta jako ustálené 
nerovnoměrné proudění v prizmatickém korytě pro stávající stav a navrhovanou úpravu. 

Z výpočtu je zřejmá nemožnost stabilního opevnění při současných sklonových poměrech.    

Další výpočty, kde byly použity vztahy dle Pavlovského pro rovnoměrné ustálené proudění 
v otevřených korytech pro jednotlivé sklony uvažují provzdušněný proud a úpravu 
podélného sklonu stupni a přehrážkami. 
 

6.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÝCH STAVBÁCH 

Křelovský potok 

Za účelem zkapacitnění koryta a zlepšení protipovodňové ochrany v obci je doporučeno 
vyčištění toku od nánosů – úprava podélného sklonu, vytvarování koryta a obnova všech 
propustků na toku (P2, P4-P7) i vyčištění zaústěných propustků protilehlého silničního 
příkopu (P8 - P10). Na těchto zaústěných propustcích (P8 – P10) je navrhováno doplnění 
lapače splavenin na protilehlé straně silnice. Současně se doporučuje tato opatření spojit 
s opatřeními navrhovanými ve studii [13] - zejména se stabilizací drah soustředěného 
odtoku a realizací zasakovacích pruhů. Současně se apeluje na změnu hospodaření na 
přilehlých zemědělských pozemcích tak, aby orba byla ukončena min. 5m od hrany toku a 
těchto 5m bylo trvale zatravněno. Dalším doporučením je omezit sadbu kukuřice a jiných 
širokořádkových plodin a orbu provádět po vrstevnicích, nikoliv po spádnici. Pokud k těmto 
změnám v hospodaření nedojde, lze předpokládat, že po pár letech bude díky vnosu 
splavenin koryto toku ve stejném stavu. 
 
Stouska – dolní úsek 

Za účelem zkapacitnění koryta a zlepšení protipovodňové ochrany v obci je doporučeno 
vyčištění toku od nánosů – úprava podélného sklonu a vytvarování koryta. Současně se 
doporučuje tato opatření spojit s opatřeními navrhovanými ve studii [13] pro celé povodí 
Stousky a Křelovského potoka - zejména se stabilizací drah soustředěného odtoku a 
realizací zasakovacích pruhů. Současně se apeluje na změnu hospodaření na 
zemědělských pozemcích v povodí toků tak, aby orba byla ukončena min. 5m od hrany 
toku a těchto 5m bylo trvale zatravněno. Dalším doporučením je omezit sadbu kukuřice a 
jiných širokořádkových plodin a orbu provádět po vrstevnicích, nikoliv po spádnici. Pokud 
k těmto změnám v hospodaření nedojde, lze předpokládat, že po pár letech bude díky 
vnosu splavenin koryto toku ve stejném stavu.  

Pro snížení rizika zaplavení dotčeného území při větším Q jsou důležitá především opatření 
navrhovaná na Stousce nad zaústěním Křelovského potoka. 
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Stouska – horní úsek 
Za účelem zkapacitnění koryta a zlepšení protipovodňové ochrany v obci by byla nutná 
razantní úprava toku, která ovšem není, vzhledem k místním poměrům, realizovatelná. 
Větší rozšíření ani ohrázování koryta je nemožné vzhledem k souběžné zástavbě podél 
toku. Navrhovaná úprava toku spočívá pouze v místní úpravě (rozšíření dna) a pročištění 
koryta toku od nánosů. Minimální šířka dna je 0,9 m a sklony svahů 1:1,5. V místě mostních 
profilů, kde by byly navrženy strmější svahy, by bylo nutné provést opevnění z kamenné 
rovnaniny. Zároveň by měla být upravena i konstrukce mostů, které nejvíce zhoršují 
průtočný profil. Jedná se především o most M18,17 a lávku M14.  

Pro snížení zanášení koryta splaveninami bude po celé délce toku na obou březích 
proveden zatravěný pás o šířce min. 5 m, který jednak umožní lepší přístup k toku v rámci 
údržby koryta a částečně sníží zanášení koryta splaveninami.  

Z těchto důvodů bylo přistoupeno na návrh retenčního prostoru nad městskou částí 
Topolany, tak aby došlo k transformaci povodňového průtoku. Umístění suché nádrže bylo 
převzato z Konceptu ÚP Olomouc a předpokládá se, že by byla umístěna přímo na toku 
Stouska nad městskou částí Topolany. Retenční nádrž bude navrhována – SN50. 
 
svodnice 
Navrhovaná opatření jsou podrobně popsána ve variantách v Technické zprávě D.2.1 a pro 
jejich rozsáhlost nejsou zde uváděna. 
 
Adamovka 

V rámci úprav dojde k odtěžení nánosu v dolním úseku (výustní objekt kanalizace z r. 2006) 
– pod Droždínem. Úsek podél novostaveb bude prohlouben a doplněn jednotným profilem 
propustů (DN 1200 mm). Koryto by mělo být lichoběžníkové, ale rozšíření bude 
problematické vzhledem půdorysnému uspořádání. Novostavby jsou situovány ve 
vzdálenosti 3,6 – 4,2 m od hranice parcely a v minimálním prostoru jsou umístěny 
rozvaděče, hlavní uzávěry plynu a p.  

Zvětšení kapacity toku v ul. Milady Horákové je možné omezeným korytem s břehovými op. 
zdmi výšky 900 mm o šířce dna 1200 mm a k převedení Q20 v hloubce 1,20 m. 

Předpokladem dobré funkce pro převedení Q20 je sjednocení propustků v tomto úseku – 
profil DN 1200. 

V intravilánu, kde je prakticky celý úsek zatrubněný je nutné pročistění zatrubnění 
Adamovky. 

Ke zvýšení kapacity dolního úseku v km 3,797 – 4,116 je vhodné uložit souběžné potrubí 
profilu DN 600 mm a zabezpečení kapacity Q50. 

Alternativou v tomto úseku je nahrazení stávajícího potrubí profilem DN 1200 mm – tato 
varianta úpravu úseku značně prodraží. 

Povrchové vody, které se nedostanou do potrubí a volně za přívalů protékají po ulici je 
nutné převádět potrubím Adamovky - doplněním vtoků do zatrubněné části – v km 4,280; 
4,370; 4,440. Vtokový objekt bude umístěn v prostoru soustřeďování povrchového odtoku 
mimo komunikaci v rozměru 1,80/0,60 m a osazen mříží. Podobně jsou stávající vtoky 
o menší kapacitě umístěny v km 4,540 a 4,580. 
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Zvětšení kapacity v zastavěné části bude provedeno profilem DN 500 mm v souběhu se 
stávajícím potrubím v km 4,448 – 4,584 ( v délce 136 m). 

Nad zástavbou je vhodné vytvoření usazovacího prostoru srubovou přehrážkou v km 4,785. 
Vytvořený usazovací prostor musí být pravidelně čistěn – předpoklad 1x za 10 let. 

Úseky s usazeninami budou doplněny dvěma dřevěnými přehrážkami v km 4,857 a 4,952. 

V úsecích se žlabovkami ve dně – horní část Droždína – musí dojít ke změně opevnění a 
rozvolnění koryta.  

V lesním úseku toku je nutné doplnění srubových přehrážek a dřevěných prahů výšky 250 
mm v počtu 19 ks k omezení profilu koryta v tomto úseku, omezení stržových procesů a 
omezení odnosu půdy do zastavěné části. Prahy v krátkých úsecích budou omezovat 
značný podélný sklon koryta. Omezení zanášení zatrubněné části bude udržovat kapacitu 
potrubí v obci.  

V hrázi nádrže v km 4,905 je vhodné doplnění druhé výpusti (DN 600 mm) k posílení 
transformační schopnosti nádrže. Zvětšení retenčního prostoru nádrže v km 5,743 dojde 
odtěžením nánosu, pravidelnou kontrolou nádrže a odvážením nánosu v intervalu 5 let.  

Druhý retenční prostor nad obcí v km 4,8 by byl nákladný, neboť údolí je se značným 
podélným sklonem a objem nutný k účinné transformaci představuje hodnotu 15 000 – 
18 000 m3 prostoru.  

Na vtokové části zatrubnění budou vytvořeny přizpůsobené vtokové objekty s usazovacím 
prostorem doplněné česlovou stěnou k účinnému soustředění povrchových vod. 

V prostoru soustředění povrchových vod v trati „Pod panskou zahradou „ je navržen 
v nejnižším místě nebeský rybník o ploše 1800 m2 vytvořený zčásti odtěžením dna 
a využitím výkopku na zvýšení polní cesty a vytvoření pojezdné hráze. Vzhledem k tomu, 
že se uvažuje s objemem větším než je povodňová vlna, uvažuje se jen s neovladatelnou 
spodní výpustí k odvedení vody do dešťové kanalizace. Záměr se kříží s uvažovanou 
bytovou zástavbou – na uvažované parcele 556/20 se voda pravidelně soustřeďuje. Je 
směrována po asfaltové cestě jižním směrem z návsi do trati „Kaple“. 
 
 
V Brně, 23.12.2010 
Ing. Radek Menšík 
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1.  ÚVOD 
 
Tato část studie se zabývá analýzou příčin a řešením problémů s odvodněním území, které 
se nachází v povodí Křelovského potoka a Stousky.  
Jedná se o území v katastrálním území obce Topolany a Neředín u Olomouce. 
V Topolanech v posledních letech dochází v zastavěné části, již při každém větším 
přívalovém dešti k vybřežení vody z koryta toku Stousky. Uvedené zájmové povodí 
Křelovského potoka a Stousky je rozděleno na tři menší povodí, podle kterých je členěna i 
výkresová část projektové dokumentace: 
1. část  povodí Křelovského potoka po soutok se Stouskou 
2. část  povodí Stousky od zaústění Hněvotínského potoka po zaústění Křelovského 

potoka  
3. část  povodí Stousky nad zaústěním Křelovského potoka. 

Studie je zpracována dle požadavků zadavatele a je v souladu s navrhovanými opatřeními 
v konceptu územního plánu. 

Pro projektovou dokumentaci bylo provedeno na základě mapových podkladů staničení 
toku Stousky od zaústění do toku Blata (ř. km 0,0) až po konec úpravy toku. Staničení 
Křelovského potoka bylo provedeno od soutoku se Stouskou (ř. km 0,0). 

Projektová dokumentace je zpracována ve výškovém systému Balt po vyrovnání a v 
souřadném systému S-JTSK. 

1.1 Podklady  
K vypracování této části studie byly použity následují podklady. 

1.1.1 Hydrologické podklady 

Hydrologická data byla získána od ČHMÚ - viz podklady, dopis ze dne 13.12. a 31.12. 
2010.   
Tok:        Křelovský potok, Stouska 
Profil:        č. 1 - Křelovský potok nad zaústěním do Stousky 
         č. 2 - Stouska nad Křelovským potokem 
         č. 3 - Stouska nad Hněvotínským potokem 
Hydrologické číslo povodí: 4 - 12 - 01 - 012 (všechny profily) 
Plocha povodí:     Profil 1 - 2,33 km2 

         Profil 2 - 5,82 km2 

         Profil 3 - 10,07 km2 
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa): Profil 1 - 4,3 l/s  
             Profil 2 - 10,5 l/s 
             Profil 3 - 18,0 l/s  
Objem teoretické povodňové vlny 100-leté pro profil č.2 - Q100 = 8,0 m3/s 
                  WPV100 = 260 000 m3 
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Tabulka č.1.1 - N-leté pr ůtoky:  

Číslo 
profilu 

N 1 2 5 10 20 50 100 

1 QN (m3/s) 0,25 0,48 1,0 1,5 2,2 3,4 4,5 

2 QN (m3/s) 0,6 1,1 2,0 3,0 4,2 6,2 8,0 

3 QN (m3/s) 1,0 1,8 3,3 4,8 6,7 9,7 12,6 

1.1.2 Geodetické podklady 

Zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území provedla firma Geodetická kancelář 
Kraus, spol. s r.o., v prosinci 2010. Jako podklad pro sestavení výpočtového modelu byla 
vytvořena účelová mapa ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém 
systému S-JTSK s vykreslením příčných řezů a všech objektů na toku a textová část se 
seznamem zaměřených bodů. Podklady byly předány v digitální formě. 

1.1.3 Mapové podklady 

[1]  Katastrální mapa zájmové oblasti (DKM) – (poskytnuto od MMOL v digitální podobě, 
stav 2010);  

[2]   Ortofotomapy dotčených lokalit – (poskytnuto od MMOL v digitální podobě, stav 
2006);  

[3]   Vrstevnicový podklad zájmového území - (poskytnuto od MMOL v digitální podobě); 

[4]   Základní vodohospodářská mapa M 1:50 000, mapový list 24-22 Olomouc (stav 
1993)  

1.1.4 Ostatní podklady 

[5]  Výpočet transformace průtoků retenční nádrží 301, Rychlostní silnice R 35, stavba 
 3508 Křelov-Slavonín - 1. etapa SO 301, SHB a.s., Brno, 10/2003; 

[6]  Posouzení vlivu dešťových vod ze stavby R 3508.1 na koryto potoka Stousky v 
 Topolanech a Ústíně, AQUA PROCON s.r.o., Olomouc, 11/2003; 

[7]  B 5 - Celkové vodohospodářské řešení - Rychlostní silnice R 35, stavba 3508 Křelov 
 - Slavonín 1. etapa, DSP, SHB a.s., Brno, 01/2003; 

[8]  SO 331 - Úprava potoka Stouska, DSP, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, 01/2003; 
[9]  Stavební deník ze stavby "R 3508.1 Křelov-Slavonín" a "SO 331 - Úprava potoka 

 Stouska - čištění koryta, více práce", Dálniční stavby Praha a.s., 06/2006 
[10] Rychlostní komunikace R 35 - Stavba 3508.1 Křelov-Slavonín, D331 - zaměření 

 skutečného provedení stavby, Geocentrum spol. s r.o., Olomouc, 07/2007; 
[11] Provozní řád - SO 301 Kanalizace hlavní trasy v km 140.000 - 142.600 stoka a 

 retenční nádrž, SHB a.s., Brno, 01/2008; 
[12] Kasárna Neředín - Regenerace areálu, II. etapa, 2. stavba, DSP, AGROPROJEKT 

 Olomouc, 03/2009; 
[13] Studie protierozních opatření v zájmovém území, ing. Katarina Kalivodová, 12/2010; 
[14] Koncept ÚP Olomouc - jednotlivé výkresy vymezení území a jeho funkčního využití 

 (poskytnuto od MMOL v digitální podobě, stav 2010); 
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[15] Územní studie Olomouc-kasárna a letiště Neředín, rozpracovaná projektová 
 dokumentace řešící novou zástavbu a odvodnění ploch v lokalitě Neředín, ing. arch. 
 T. Pejpek, 12/2010 (poskytnuto od MMOL v digitální podobě); 

[16]  Geodetické zaměření (výškopis, polohopis) zájmového toku (Křelovský potok, 
Stouska, 2011) 

[17]  ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny ÚP – poskytnuto od MMOL (stav 1998) 
 

1.1.5 Literatura a normy 

[18] Říha,J. Doležal,P. Studie odtokových poměrů - Osnova pro drobné vodní toky, 
VUTFAST Brno, 06/2004; 

[19] TNV 75 2415 – Suché nádrže (10/2006); 
[20] Vyhláška č. 590/2002 Sb., ve znění vyhlášky 367/2005, o technických požadavcích 

pro vodní díla; 
[21] ČSN 75 24 10 – Malé vodní nádrže (11/1997); 
[22] ČSN 75 2310 - Sypané hráze; 

[23] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro 
navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží, MŽP, 07/2001; 

[24] Říha,J. Doležal,P., Malé vodní a suché nádrže, Brno, 09/2010. 
 

1.2 Legenda indexů  k výkresové části   
 
Za účelem přehlednosti byly jednotlivé úseky, problematické oblasti, povodí a návrhy 
opatření v situacích indexovány.  
Do přílohy D.1.3 Situace povodí byl vložen návrh konceptu nového územního plánu města 
Olomouce [14], návrhy opatření, které vyplynuly ze Studie protierozních opatření na ZPF 
města Olomouce [13] a návrhy na zástavbu území podle Územní studie Olomouc-kasárna 
a letiště Neředín [15]. 
 
Organiza ční a agrotechnická opat ření plošného charakteru  
Biotechnická opatření liniového charakteru 
1.  druh PEO : Zasakovací či sedimenta ční pásy  (ZPAS) 
Jedná se o travnaté pásy, nebo travnaté pásy doplněné výsadbou dřevin, příp. zalesněním, 
usměrňující směr obdělávání zemědělské půdy po vrstevnici o minimální šířce 20 - 40 m. 
Používají se v několika variantách : 
na přerušení svahu, zpomalení odtoku srážkové vody a rozptýlení odtoku 
jako doprovodný prvek průlehů a mezí 
jako krajinotvorný prvek, k rozčlenění rozsáhlých pozemků 
Vhodně dimenzovaný zasakovací pás zajistí dostatečné přerušení svahu a zpomalení 
odtoku, usměrňuje obdělávání pozemku po vrstevnici a dlouhodobým obděláváním může 
dojít k přirozenému vzniku malé meze a ozelenění nálety dřevin. 
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2. druh PEO : Stabilizace dráhy soust ředěného odtoku  (SDSO)  
Jde o stabilizaci erozně ohrožené DSO v jejím profilu, obvykle zatravněním (důležitá orba 
kolmo k DSO!) v pásu min. šíře 30 m. Stabilizace může být různého charakteru (zatravnění, 
kamenné desky, betonování, příkop, systém hrázek), případně doplněné výsadbou dřevin a 
to vše v závislosti na velikosti sběrné oblasti, jejího tvaru, profilu a zaústění. Mají rovněž 
protipovodňovou funkci. 
 
3. druh PEO : plošné zatravn ění  
Plošné zatravnění větších souvislých ploch pro zpomalení soustředěného odtoku 
povrchových vod. Mají rovněž protipovodňovou funkci. 
 

1.3 Postup p ři zpracování   
Cílem této části studie bylo vyhodnocení stávající kapacity koryta Křelovského potoka a 
toku Stouska, především v zastavěné části obce Topolany, se zohledněním vlivu všech 
přítoků dešťových vod a určení technických opatření nutných pro ochranu intravilánu této 
městské části. Součástí nezbytných podkladů pro zpracování studie bylo získání 
hydrologických údajů, zajištění geodetického zaměření toku a rekognoskace terénu 
s vytvořením příslušné fotodokumentace. Potřebná hydrologická data byla objednána u 
ČHMÚ, jednalo se především o údaje N-letých průtoků ve vybraných profilech toku a údaje 
o průběhu a velikosti povodňové vlny pro Q100 ve vybraném profilu (pro návrh retenčního 
prostoru). Výškopisné a polohopisné zaměření bylo provedeno za účelem možného 
vytvoření modelu pro výpočet nerovnoměrného proudění v otevřeném korytě, byly 
zaměřeny charakteristické příčné řezy koryta, všechny mostky, propustky a přítoky do toku. 

Na základě těchto podkladů bylo pro oba toky provedeno: 
1. Vytvoření matematického modelu pro nerovnoměrné proudění v korytě toku a byl 
 proveden podrobný hydraulický výpočet za účelem zjištění stávající kapacity koryta toku. 

2. Bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu a byla navržena možná úprava koryta 
toku, která by zlepšila nevyhovující stávající kapacitu koryta. Pro upravený – návrhový 
stav koryta byl proveden nový výpočet, který byl následně porovnán se stávají kapacitou 
zájmových úseků.  

3. Po zhodnocení výsledků, které nepřinesly výrazné zlepšení stávajícího stavu bylo na 
Stousce přistoupeno k návrhu retenčního prostoru nad zastavěnou částí Topolan, který 
by transformoval povodňové průtoky na neškodný odtok do toku pod nádrží.  

4. Variantně byly těsně nad zástavbou místní části Topolany na Stousce navrženy suché 
nádrže pro transformaci PV100, PV50 a PV20. 

5. Bylo provedeno zhodnocení navrhovaných opatření. 
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2.  SOUČASNÁ SITUACE V POVODÍ RECIPIENTU 

2.1 Začlenění Křelovského potoka a Stousky do hydrologického  
seznamu 

 
Pro začlenění Křelovského potoka a Adamovky v zájmové lokalitě byl použita Základní 
vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1:50 000 a Hydrologický seznam podrobného 
členění povodí vodních toků.  

Tok Stouska je to levobřežním přítok Blaty, do které se vlévá mimo řešené území. Do 
Stousky je v ř.km cca 2,2865 zaústěný Hněvotínský potok a v ř.km cca 3,9925 pak 
Křelovský potok. Posuzované povodí Stousky má podle vodohospodářské mapy povodí 
číslo hydrologického pořadí 4-12-01-012 a zahrnuje rovněž povodí Křelovského potoka. 
Plocha posuzovaného povodí je cca 10,076 km2.  

Křelovský potok je v podstatě silničním příkopem a odvádí povrchové dešťové vody ze 
severní části povodí. Jeho délka je 1,581 km. Na okraji intravilánu Topolan je zaústěn do 
Stousky. Koryto je upravené, ale částečně zanesené. 

Dolní úsek vodního toku Stouska (ř.km 2,2865 – 3,9925) je částečně vedený extravilánem, 
částečně intravilánem obce Topolany. V intravilánu  obce je koryto Stousky upraveno, 
mimo zastavěnou část je koryto toku částečně upraveno a částečně má přirozený 
charakter.  

Horní úsek vodního toku Stouska (ř.km 3,9925 – 6,738) je částečně vedený intravilánem, 
částečně extravilánem obce Topolany a částí extravilánu Neředína. V intravilánu obce je 
koryto Stousky upraveno, mimo zastavěnou část je koryto toku částečně upraveno a 
částečně má přirozený charakter.  

Povodí Stousky i Křelovského potoka je intenzivně zemědělsky využíváno. Převážná část 
zemědělsky využívaného území nad obcí Topolany trpí silnou vodní erozí a následně pak 
povodňovými stavy, které přímo ohrožují nemovitosti v Topolanech. Zemědělsky využívané 
pozemky jsou ve většině využívány až po břehovou hranu toku, dochází tak k výraznému a 
neustálému vnosu splavenin a tím k zanášení vodního toku. Nepříznivě toto zanášení 
ovlivňují také osevní postupy na přilehlých pozemích (kdy je přednostně vysazována 
kukuřice), stejně jako nepříznivě působí také orba po spádnici. V rámci protipovodňových 
opatření je nutné část toku v intravilánu zkapacitnit a současně navrhnout opatření 
zamezující přítoku povodňových průtoků do obytné části, včetně úpravy obhospodařování 
přilehlých zemědělských pozemků 

Správcem vodního toku Stouska je od 1.1.2011 Povodí Moravy, s.p. Správcem 
Křelovského potoka zůstala po 1.1.2011 ZVHS o.s.s. Olomouc.  



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

D.1.1. Technická zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 7 

 

 
 

2.2 Popis stávajícího stavu K řelovského potoka 
 
Křelovský potok pramení v polní trati mezi obcí Topolany a Křelov. Koryto je zpočátku 
tvořeno silničním příkopem silnice vedoucí z Topolan do Křelova. V ř.km cca 0,445 tok kříží 
tuto komunikaci silničním propustkem DN 1000 (P3), který je dostatečně kapacitní. Stejně 
tak je dostatečně kapacitní silniční propustek DN 1000 (P1) v ř.km cca 0,055. Od ř.km cca 
0,182 se koryto odchyluje od silnice a je již až po soutok se Stouskou vedeno mimo silniční 
těleso.  Takřka v celé délce jsou v korytě silničního příkopu osamocené vzrostlé stromy (viz 
fotodokumentace). V úseku cca 0,055 až 0,182 je koryto částečně zarostlé náletovými 
křovinami a vysokými travinami. V převážné části toku (ř.km cca 0,182 – 1,579) jsou 
přilehlé zemědělské pozemky využívány až po břehovou hranu koryta toku, což způsobuje 
zanášení koryta splaveninami. 

Na toku jsou v úseku ř.km cca 0,182 – 1,579 situovány propustky DN 1000 (P2, P4-P7) pod 
nájezdy na pole (viz situace a fotodokumentace). Tyto jsou částečně zanesené 
splaveninami a jsou v havarijním stavu. Propustek P5 je úplně nefunkční a k jeho obtoku 
dochází i mimo srážky. 

Do toku jsou vyústěny také propustky DN 400 pod komunikací Topolany-Křelov, které 
odvádějí dešťové vody z protilehlého silničního příkopu (P9, P10) nebo z údolnic 
soustředěného povrchového odtoku (P8). Rovněž tyto propustky jsou částečně zanesené 
splaveninami.   

V úseku 0,0 – 0,055 je situovaný 1 mostek pro příjezd na soukromý pozemek v intravilánu 
obce. 
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V celé délce koryta mimo P1 a P3 jsou odhadovány nánosy splavenin v tl. až 0,4m. 

Koryto toku v má proměnlivý příčný řez – šířka koryta a sklon svahů je různý - podle 
staničení toku a podle jeho zanesení – viz charakteristické příčné řezy. Svahy jsou porostlé 
vysokou trávou. V souběhu se silnicí Topolany-Křelov je koryto pravděpodobně občasně 
udržováno správcem komunikace.  
 

2.3 Popis stávajícího stavu Stousky mezi zaúst ěním Hněvotínského a 
Křelovského potoka 

 
Tok Stouska je od soutoku s Křelovským potokem vedený intravilánem obce Topolany 
(ř.km cca 3,4325 – 3,9925). Na tomto úseku toku je situováno několik mostků vedoucích na 
soukromé pozemky a v ř.km cca 3,4915 je situovaný most místní komunikace. Tato 
přemostění jsou různé konstrukce a různé světlé výšky nade dnem toku. V tomto úseku je 
koryto Stousky převážně bez vegetace, ale díky menšímu sklonu toku je také částečně 
zaneseno splaveninami transportovanými z horního úseku Stousky a Křelovského potoka. 
V extravilánu jsou přilehlé zemědělské pozemky využívány až po břehovou hranu koryta 
toku, což opět způsobuje zanášení koryta splaveninami. 

Do toku je zaústěn v ř.km cca 3,636 přes propustek DN 400 silniční příkop (silnice 
Topolany-Ústín) a související údolnice (viz situace povodí).  

V celé délce dotčeného úseku jsou odhadovány nánosy splavenin v tl. až 0,3m. 

Koryto toku v má proměnlivý příčný řez – šířka koryta a sklon svahů je různý - podle 
staničení toku a podle jeho zanesení – viz charakteristické příčné řezy. Svahy jsou 
v extravilánu porostlé vysokou trávou, v intravilánu jsou převážně sečené.  
 

2.4 Popis stávajícího stavu Stousky nad p řítokem K řelovského potoka 
 
Tok Stouska pramenní v polní trati mezi městskou částí Topolany a Křelovem a pod silnicí 
vedoucí z Topolan do Olomouce prochází silničním propustkem DN 800, který je 
dostatečně kapacitní. Pod propustkem je koryto toku rozšířené a dochází zde k usazování 
splaveni, které již částečně zasahují do výtoku z propustku. Jedná se o přírodní koryto, 
které je v tomto úseku zarostlé náletovými křovinami a vysokými travinami. V převážné 
části je tok bez doprovodné zeleně, zemědělské pozemky jsou využívány až po břehovou 
hranu koryta toku. 

Pod silničním propustkem je koryto Stousky upravené v souvislosti s výstavbou rychlostní 
komunikace R35 a výstavbou s ní související retenční nádrže. Tok i v tomto úseku je silně 
zarostlý především vysokými travinami a je úplně bez doprovodné zeleně. V ř.km 5,36 je do 
toku zaústěn přítok z retenční nádrže (při odlehčení přítok 100 l/s) a přítok z odvodnění 
letiště v Neředíně, který přitéká propustkem DN 800 vybudovaným pod novou silnicí. 

Dále pokračuje koryto polní tratí směrem do Topolan. Tok je poměrně napřímený, což 
svědčí o pravděpodobné regulaci toku někdy v minulosti, je opět silně zarostlý náletovými 
dřevinami a vysokou travou, částečně je lemován doprovodnou zelení umístěnou přímo na 
břehové hraně. Zemědělské pozemky jsou využívány až po břehovou hranu o čemž svědčí 
i velkém množství splavené ornice v toku, které způsobují další zanášení koryta směrem po 
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toku v úsecích s menším spádem, tj. především na začátku obydlené části Topolan. 
Nánosy v korytě se odhadem dle zaměření pohybují v tloušťce až 60 cm. 

Koryto toku v intravilánu Topolan má lichoběžníkový tvar s různou šířkou ve dně od 0,6 m 
až po 2,0 m (v místě mostů) a s proměnlivým sklonem svahů od 1:2 až po 1:1 (v místě 
mostů). Charakter proměnlivého tvaru koryta je vykreslen v příloze 
č. D.1.7.3 Charakteristické příčné řezy - Stouska (PF29 - PF45). Svahy jsou porostlé 
vysokou trávou, převážně neudržované, ve dně jsou velmi silné nánosy splavenin, které se 
do této části dostaly z extravilánu. Dochází zde ke stále většímu zanášení koryta a v 
některých místech i k zarůstání dna vegetací. Přes koryto toku je v Topolanech velké 
množství příjezdových mostků a přístupových lávek k nemovitostem na pravém břehu. 
Mostky mají převážně železobetonovou konstrukci, které v některých případech výrazně 
zmenšují průtočný profil koryta, některé menší přístupové lávky mají charakter 
demontovatelného přemostění z fošen.  

Před zaústěním Křelovského potoka do Stousky v ř. km 3,993, se na Stousce nachází 
silniční most (silnice Hněvotín-Topolany) s předsazenou lávkou s velmi nízkou mostovkou a 
těsně před soutokem cestní most, který také částečně omezuje průtočný profil. Okolní terén 
v tomto úseku toku je spádován směrem do toku a menší vybřežení vody by tak 
neznamenalo velké nebezpečí zaplavení okolních nemovitostí. 

2.5 Odkanalizování posuzovaného území 
Topolany mají intravilán odkanalizován kombinovaným systémem dešťové kanalizace a 
povrchových otevřených příkopů. Dešťová kanalizace je provozována jako kanalizace 
oddílná, do které jsou napojeny uliční vpusti a střešní vody. V obci byla vybudována nová 
splašková kanalizace, do které jsou napojeny odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. 
Splaškové vody jsou odváděny na ČOV do Olomouce. Výstavbou splaškové kanalizace se 
zlepšila kvalita vody v toku. 

2.6 Zhodnocení stávajícího stavu a stanovení kritických úseků   
Křelovský potok (0,0-1,581) 

Na základě pochůzky terénem a vyhodnocení všech dostupných podkladů byly vytipovány 
kritické úseky na toku, ve kterých byly ještě další poznatky o velkých vodách způsobující 
záplavu v Topolanech konzultovány s místními obyvateli. Dalším cílem bylo přesné zjištění 
rozsahu záplav pro udávané N-leté průtoky a zjištění stávající kapacity koryta především v 
těchto kritických úsecích. Na základě těchto informací a podrobného výpočtu s přesným 
rozdělením průtoků popsaných v příloze D.1.2.2, bylo konstatováno: 
•  Koryto toku v polní trati nad obcí je dostatečně kapacitní, k vybřežení vody dochází až 

při průtocích vyšších jak Q20 - vzhledem k charakteru okolních pozemků je tato ochrana 
dostatečná.  

• Při větších přívalových deštích však může dojít k místnímu zaplavení přilehlé 
komunikace Topolany-Křelov, zejména pokud koryto nebude udržováno a nedojde ke 
změně obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků. 

• Příčinou vybřežení na přilehlou komunikaci je také současný stav silničních propustků, 
které jsou částečně zanesené a některé zborcené. Propustek P5 je úplně nefunkční a 
k jeho obtoku dochází i mimo srážky. 
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Stouska – dolní úsek (2,2865-3,9925) 

Na základě pochůzky terénem a vyhodnocení všech dostupných podkladů byly vytipovány 
kritické úseky na toku, ve kterých byly ještě další poznatky o velkých vodách způsobující 
záplavu v Topolanech konzultovány s místními obyvateli. Dalším cílem bylo přesné zjištění 
rozsahu záplav pro udávané N-leté průtoky a zjištění stávající kapacity koryta především v 
těchto kritických úsecích. Na základě těchto informací a podrobného výpočtu s přesným 
rozdělením průtoků popsaných v příloze D.1.2.2, bylo konstatováno: 
• Koryto toku v polní trati (pod obcí) je dostatečně kapacitní, k vybřežení vody dochází až 

při průtocích vyšších jak Q20 - vzhledem k charakteru okolních (zemědělských) 
pozemků je tato ochrana dostatečná.  

• Koryto toku v intravilánu obce (ř.km 3,4325-3,9925) je dostatečně kapacitní, k vybřežení 
vody dochází až při průtocích vyšších jak Q5-Q20 - vzhledem k charakteru okolních 
pozemků (roztroušená obytná zástavba) není tato ochrana dostatečná.  

 
Stouska – horní úsek (3,9925-6,738) 

Na základě pochůzky terénem a vyhodnocení všech dostupných podkladů byly vytipovány 
kritické úseky na toku, ve kterých byly ještě další poznatky o velkých vodách způsobující 
záplavu v Topolanech konzultovány s místními obyvateli. Dalším cílem bylo přesné zjištění 
rozsahu záplav pro udávané N-leté průtoky a zjištění stávající kapacity koryta především v 
těchto kritických úsecích. Na základě těchto informací a podrobného výpočtu s přesným 
rozdělením průtoků popsaných v příloze D.1.2.2, bylo konstatováno: 
•  Koryto toku v polní trati nad silniční propustkem ř. km 5,78 - 6,05 je dostatečně 

kapacitní, k vybřežení vody dochází až při průtocích vyšších jak Q20 - vzhledem k 
charakteru okolních pozemků je tato ochrana dostatečná.  

•  V ř. km 5,36 - 5,75 (Stouska pod silničním propustkem až po zaústění přítoku z retenční 
nádrže a odvodnění letiště) je koryto dostatečně kapacitní. K oboustrannému vybřežení 
zde dochází při průtocích vyšších jak Q10 - dostatečná ochrana pozemků. 

•  Stouska v polní trati až po přítok do intravilánu Topolan (ř. km 4,43 - 5,36) je opět 
dostatečně kapacitní, kapacita koryta je Q20, nad cestními mosty při průtocích vyšších 
jak Q10 dochází k místnímu vybřežení vody z koryta. U cestního mostu M27 dochází k 
vybřežení vody na levý břeh při průtocích vyšších jak Q5 a vzniká zde bezodtoková 
zóna, terén zde není odvodněn směrem do toku. Menší bezodtoková plocha vzniká na 
pravém břehu u cestního mostu M26 při průtocích vyšších jak Q5. Kapacita koryta v této 
polní trati je dostatečná. 

•  Nejkritičtější úsek celého toku se vyskytuje na přítoku do Topolany v ř. km 4,12 - 4,43, 
kde je koryto velmi zanesené a dále se zde nachází velké množství přístupových 
mostků k pravobřežním nemovitostem. Kapacita pravého břehu v celém úseku je nižší 
než Q5 a u některých velmi nepříznivých průtočných profilů je kapacita pravého břehu 
nižší než Q2 (tj. méně než 1 m3/s). Levobřežní kapacita je po celé délce více Q10, v 
některých úsecích i Q20. K vybřežení vody již při průtocích kolem cca Q2 dochází u 
mostu M20 a M19, kde vedle velmi nízké mostovky je další zhoršení odtokových 
poměrů způsobeno velmi zaneseným průtočným profil splaveninami. Další velmi 
nepříznivá konstrukce mostu (nízká mostovka + zešikmení na velmi nízký pravý břeh) 
je u mostu M18, kde je kapacita pravého břehu jenom o něco vyšší než Q1. Kritický 
úsek nástává rovněž mezi mosty M15 a M14, kapacita pravého břehu je cca Q2 a dále 
u mostu M13 dochází k vybřežení na levém břehu při průtoku vyšším jak Q5. 



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

D.1.1. Technická zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 11 

 

• V posledním úseku před pravobřežním zaústěním Křelovského potoka ř.km 3,993 - 4,12 
má Stouska břehovou kapacitu cca Q10, kritický profil nastává u silničního mostu 
(Hněvotín-Topolany), kde dochází k pravobřežnímu vybřežení vody již při průtoku 
nižším než Q2 a dále u cestního mostu M10, kapacita levého břehu je zde cca Q1. 

 

2.7 Hydrotechnické posouzení kapacity koryta – stávající stav  

2.7.1 Stanovení hydrologických údaj ů – údaje od ČHMÚ 

Hydrologická data byla získána od ČHMÚ.   
Profil:        č. 1 - Křelovský potok nad zaústěním do Stousky 
         č. 2 - Stouska nad Křelovským potokem 
         č. 3 - Stouska nad Hněvotínským potokem 
Tabulka č.1.1 - N-leté pr ůtoky:  

Číslo 
profilu 

N 1 2 5 10 20 50 100 

1 QN (m3/s) 0,25 0,48 1,0 1,5 2,2 3,4 4,5 

2 QN (m3/s) 0,6 1,1 2,0 3,0 4,2 6,2 8,0 

3 QN (m3/s) 1,0 1,8 3,3 4,8 6,7 9,7 12,6 

 

2.7.2 Výpo čet průtoků dle CN k řivek 

Pro účely výpočtu dle CN křivek byly zájmové plochy povodí rozděleny na dílčí plochy. 
Detailní výpočet dle CN křivek jsou doloženy v příloze D.1.2.1.1 Hydrologické výpočty.  

Hydrotechnické zhodnocení stávající kapacity koryta bylo popsáno v příloze č. D.1.2.2 - 
Hydrotechnické výpočty a v kapitole 2.5 této zprávy. V hydrotechnických výpočtech jsou 
uvedeny i přesné hodnoty průtoků, které byly pro celý zájmový úsek použity. Podkladem 
pro rozpočítání průtoků do jednotlivých dílčích povodí byly hodnoty od ČHMÚ. Kromě 
základních hydrologických podkladů od ČHMÚ, byly provedeny i srovnávací výpočty dle 
metodiky CN-křivek - viz příloha č. D.1.2.1. Do následných výpočtů byly použity pouze data 
ČHMÚ a údaje z nich odvozené. Důležitým podkladem pro posouzení stávající i návrhové 
kapacity byly údaje o stávající a plánované výstavbě v povodí Stousky, která by mohla mít 
vliv na stávající odtoky. Významným liniovým prvkem, který prochází povodím Stousky je 
rychlostní komunikace R35. Tato komunikace odděluje od vlastního povodí část území, na 
kterém se nachází stávající letiště. Podle územního plánu se v tomto území připravuje další 
rozvoj, který bude znamenat zvyšování podílu zpevněných ploch v povodí Stousky. 
Z podkladů, které byly při zpracování této studie k dispozici vyplynulo, že zpracovatelé 
projektové dokumentace řešící budoucí rozvoj tohoto území mají za povinnost navrhnout 
taková řešení, která zajistí to, že z tohoto území nedojde ani po dokončení zástavby ke 
zvýšení odtoku ve srovnání se současným stavem.   

Na základě provedených výpočtů bylo konstatováno, že stávající kapacita koryta toku 
Stouska je v obci Topolany nad přítokem Křelovského potoka menší než 2 m3/s, což 
odpovídá cca průtoku při Q2. V některých profilech, především v úseku těsně pod polní tratí, 



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

D.1.1. Technická zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 12 

 

kde se nachází velké množství nepříznivých příjezdových mostků k nemovitostem a 
průtočný profil koryta je nejvíce zanesen splaveninami ze zemědělské půdy, dochází k 
vybřežení vody na pravý břeh již při průtocích větších jak 1 m3/s. Kapacita pravého břehu v 
některých úsecích je tedy menší než průtok odpovídající Q2. Kapacita pravého břehu je 
vyšší, v rozmezí Q10 až Q20, v ojedinělých případech dochází k vybřežení vody již při Q5. 

Na základě výpočtů kapacity koryta lze říci, že v celém úseku intravilánu Topolan je 
kapacita Stousky (pod i nad přítokem Křelovského potoka) nevyhovující. Minimální 
protipovodňová ochrana tohoto zastavěného území by měla být Q20.  

2.7.3 Zhodnocení výpo čtů 

V souladu s požadavky definovanými v zadání akce byly údaje popisující povrchový odtok 
ze zájmového území zajištěny dvěma způsoby: 

a) objednáním příslušných dat u ČHMÚ 
b) přímým výpočtem metodou CN křivek 

 
Data ČHMÚ lze považovat za podklad, který se pro tyto typy zakázek standardně využívá. 

Přímý výpočet s využitím CN křivek byl proveden zejména s ohledem na tu skutečnost, že 
se předpokládalo, že bude možno podrobněji definovat dílčí scénáře popisující závislost 
povrchového odtoku na konkrétním osevní postupu. Předpokládalo se rovněž to, že v rámci 
výpočtu se provede ověření vhodnosti použití CN křivek pro dané podmínky.  

Srovnáním dodaných dat ČHMÚ a spočtených údajů bylo zjištěno, že výsledky zjištěné 
přímým výpočetně CN křivek jsou cca 3.7x vyšší než údaje ČHMÚ. Tento rozpor byl 
podrobně diskutován přímo s pracovníky ČHMÚ. Závěrem bylo konstatováno, že v tomto 
konkrétním případě se na velké odchylce výpočtů CN křivek projevila zejména kombinace 
pravděpodobnosti výskytu návrhové srážky (p=0.01) a pravděpodobnosti výskytu 
konkrétního nejnepříznivějšího osevního postupu. Současně bylo i s odkazem na odbornou 
literaturu (VH 07/2010 a VH 12/2010) konstatováno, že použití křivek CN pro stanovování 
špiček povrchových odtoků z území není příliš vhodné.  

Bylo tedy rozhodnuto, že pro jakékoliv další výpočty budou využívány výhradně data 
ČHMÚ. Výpočty CN křivek jsou v této studii rovněž doloženy, ale pro další navazující 
činnosti nejsou dále využívány. 

Z hlediska stanovení požadavku, že nesmí nastat zhoršený odtok z plánované výstavby u 
letiště v Neředíně je možno hodnotit, že tento požadavek je správný, protože jakákoliv 
výstavba ve zmíněném území nebude vázána na realizaci navrhované SN. Současně 
z toho vyplývá, že zpracovatel této studie se nemusí zabývat detailním řešením zástavby 
ve zmíněném území.   
 

3.  POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

3.1 Navrhovaná opatř ení  na K řelovském potoku 
Za účelem zkapacitnění koryta a zlepšení protipovodňové ochrany v obci je doporučeno 
vyčištění toku od nánosů – úprava podélného sklonu, vytvarování koryta a obnova všech 
propustků na toku (P2, P4-P7) i vyčištění zaústěných propustků protilehlého silničního 
příkopu (P8 - P10). Na těchto zaústěných propustcích (P8 – P10) je navrhováno doplnění 
lapače splavenin na protilehlé straně silnice. Současně se doporučuje tato opatření spojit 
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s opatřeními navrhovanými ve studii [13] - zejména se stabilizací drah soustředěného 
odtoku a realizací zasakovacích pruhů. Současně se apeluje na změnu hospodaření na 
přilehlých zemědělských pozemcích tak, aby orba byla ukončena min. 5m od hrany toku a 
těchto 5m bylo trvale zatravněno. Dalším doporučením je omezit sadbu kukuřice a jiných 
širokořádkových plodin a orbu provádět po vrstevnicích, nikoliv po spádnici. Pokud k těmto 
změnám v hospodaření nedojde, lze předpokládat, že po pár letech bude díky vnosu 
splavenin koryto toku ve stejném stavu. 

3.2 Navrhovaná opatř ení  na Stousce nad Hn ěvotínským potokem 
Za účelem zkapacitnění koryta a zlepšení protipovodňové ochrany v obci je doporučeno 
vyčištění toku od nánosů – úprava podélného sklonu a vytvarování koryta. Současně se 
doporučuje tato opatření spojit s opatřeními navrhovanými ve studii [13] pro celé povodí 
Stousky a Křelovského potoka - zejména se stabilizací drah soustředěného odtoku a 
realizací zasakovacích pruhů. Současně se apeluje na změnu hospodaření na 
zemědělských pozemcích v povodí toků tak, aby orba byla ukončena min. 5m od hrany 
toku a těchto 5m bylo trvale zatravněno. Dalším doporučením je omezit sadbu kukuřice a 
jiných širokořádkových plodin a orbu provádět po vrstevnicích, nikoliv po spádnici. Pokud 
k těmto změnám v hospodaření nedojde, lze předpokládat, že po pár letech bude díky 
vnosu splavenin koryto toku ve stejném stavu.  

Pro snížení rizika zaplavení dotčeného území při větším Q jsou důležitá především opatření 
navrhovaná v kap. 3.3. 

3.3 Navrhovaná opatř ení  na Stousce nad K řelovským potokem 
Za účelem zkapacitnění koryta a zlepšení protipovodňové ochrany v obci by byla nutná 
razantní úprava toku, která ovšem není, vzhledem k místním poměrům, realizovatelná. 
Větší rozšíření ani ohrázování koryta je nemožné vzhledem k souběžné zástavbě podél 
toku. Navrhovaná úprava toku spočívá pouze v místní úpravě (rozšíření dna) a pročištění 
koryta toku od nánosů. Minimální šířka dna je 0,9 m a sklony svahů 1:1,5. V místě mostních 
profilů, kde by byly navrženy strmější svahy, by bylo nutné provést opevnění z kamenné 
rovnaniny. Zároveň by měla být upravena i konstrukce mostů, které nejvíce zhoršují 
průtočný profil. Jedná se především o most M18,17 a lávku M14. Pro navrhované úpravy 
koryta toku byl proveden nový výpočet pro zjištění kapacity takto upraveného koryta a bylo 
konstatováno, že tato úprava je absolutně nedostatečná. V nejkritičtějších místech by se 
kapacita koryta zvedla na cca 2 m3/s, což odpovídá průtoku cca Q5. Průběh hladin pro 
návrhový stav po provedených úpravách je graficky vynesen v přílohách č. D.1.6.2.2 - 
Podélný profil- Stouska - 2. část (ř. km 3,9925 - 6,0540) - návrh a v příloze č. D.1.7.3 - 
Charakteristické příčné řezy - Stouska (PF29-PF45). 

Pro snížení zanášení koryta splaveninami bude po celé délce toku na obou březích 
proveden zatravěný pás o šířce min. 5 m, který jednak umožní lepší přístup k toku v rámci 
údržby koryta a částečně sníží zanášení koryta splaveninami.  

Z těchto důvodů bylo přistoupeno na návrh retenčního prostoru nad městskou částí 
Topolany, tak aby došlo k transformaci povodňového průtoku na neškodný odtok 
Qn = 2 m3/s, čemuž odpovídá průtok Q5, jedná se o neškodný odtok po provedených 
úpravách Stousky v Topolanech. Návrh retenčního prostoru byl řešen ve dvou variantách 
vzhledem k požadované ochraně zájmového území. Jednalo by se o suchou nádrž s 
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homogenní zemní hrází. Umístění suché nádrže bylo převzato z Konceptu ÚP Olomouc a 
předpokládá se, že by byla umístěna přímo na toku Stouska nad městskou částí Topolany. 
 
Varianta 1 - suchá nádrž na transformaci povod ňové vlny PV 20 
Varianta 2 - suchá nádrž na transformaci povod ňové vlny PV 50 
Do hydrotechnických výpočtů byl (z iniciativy zpracovatele navíc oproti požadavku 
objednatele) zahrnut i výpočet pro variantu transformace povodňové vlny PV100 - viz příloha 
č. D.1.2.2 - Hydrotechnické výpočty.  

3.3.1 Varianta 1 - SN 20  

Parametry nádrže: 
Potřebný objem pro transformaci PV20:    6 000 m3 
Odpovídající zatopená plocha:       8 200 m2       
Minimální výška hráze:         3 - 3,5 m 

3.3.2 Varianta 2 - SN 50  

Parametry nádrže: 
Potřebný objem pro transformaci PV50:    40 000 m3 
Odpovídající zatopená plocha:       39 800 m2       
Minimální výška hráze:         4 m 
 
Parametry nádrže SN100: 
Potřebný objem pro transformaci PV50:    57 000 m3 
Odpovídající zatopená plocha:       53 000 m2       
Minimální výška hráze:         4,5 - 5 m 
 
Podrobný popis transformace a odtokové množství do toku je popsán v příloze č. D.1.2.2-  
Hydrotechnické výpočty. Uváděný neškodný odtok do toku pod nádrží je vždy uvažován po 
navrhovaných úpravách toku, není uvažován pro stávající stav koryta. Výšku hladiny po 
retenci suchou nádrží v toku pod nádrží lze podle velikosti odtokové množství pro jednotlivé 
varianty zjistit z hladin vynesených v příloze č. D.1.6.2.2 a D.1:7.3.  
 

3.3.3 Výpis dot čených pozemk ů hrází na SN 

Výpis pozemků je uveden v tabulce č.3.1, jedná se pouze o pozemky pod tělesem hráze, 
které jsou stejné pro obě varianty. 
 
Tabulka č.3.1 - Výpis dot čených pozemk ů:  

P.č.KN Druh pozemku LV Vlastník nemovitosti, adresa 

346/24 orná půda 22 Ing. P. Dostál, H. Dostálová, Nedbalova 4/11, 
Olomouc-Topolany 

2351/1 orná půda 99 Ing. J. Novák, Balbínova 1515/20, Šumperk 

3351/2 orná půda 22 Ing. P. Dostál, H. Dostálová, Nedbalova 4/11, 
Olomouc-Topolany 
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351/3 orná půda 59 D. Lovečková, bří Čapků 63/15, Olomouc-Topolany 

348 ostatní - komunikace 10001 Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 
Olomouc 

185 vodní plocha 164  

 
 

4.  POSOUZENÍ VÝHLEDOVÉHO STAVU V POVODÍ 
RECIPIENTU (PŘI ZOHLEDNĚNÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ)  

4.1 Posouzení povodí K řelovského potoka 
Na tomto dotčeném úseku toku nejsou navrhovány žádné nové vodohospodářské stavby. 
Pro zlepšení průtočné kapacity koryta je navrhováno pouze vyčištění toku, obnova 
stávajících propustků a realizace navazujících opatření v obhospodařování přilehlých 
zemědělských pozemků.  

Pokud dojde k realizaci všech navrhovaných opatření, nebude k vybřežení průtoků 
docházet ani při Q20. 

4.2 Posouzení Stousky pod zaúst ěním K řelovského potoka 
Na tomto dotčeném úseku toku nejsou navrhovány žádné nové vodohospodářské stavby. 
Pro zlepšení průtočné kapacity koryta je navrhováno pouze vyčištění toku a realizace 
navazujících opatření v obhospodařování zemědělských pozemků v celém povodí Stousky 
a Křelovského potoka. 

Pokud dojde k realizaci všech navrhovaných opatření bez retenční nádrže (viz kap. 4.3), 
dojde ke zlepšení stávající situace, ale přesto bude k vybřežení průtoků při Q20 docházet i 
v zastavěné části obce Topolany, v některých úsecích dokonce již při Q5. 

Pokud bude realizována i retenční nádrž na horním úseku toku (opatření navrhované v kap. 
4.3), dojde k podstatnému snížení už při realizaci retenční nádrže pro transformaci PV50, 
v případě realizace retenční nádrže pro transformaci PV100 se dá očekávat úplná eliminace 
povodňových škod i při Q100 z povodí Křelovského potoka. 

4.3 Posouzení Stousky nad K řelovským potokem 
Vyhodnocení výsledků jednotlivých variant protipovodňových opatřeních s umístěním suché 
nádrže v povodí toku Stouska je uvedeno v závěru Hydrotechnických výpočtů. Zde jsou 
ještě uvedena další doporučení: 
 
Doporu čení projektanta 
Hledisko hydrotechnické 

Pokud posuzujeme transformační účinky jednotlivých variant SN20, SN50 a SN100, lze již na 
první pohled vysledovat malou efektivitu SN20, které při velmi malém objemu dokáže účinně 
transformovat povodňovou vlnu jen pro PV20. Přitom dojde ke snížení špičkového průtoku 
ze 4.2 na 2.0 m3/s, což znamená snížení hladiny pod SN jen o cca 40-45 cm. 
SN50 a SN100 se jeví jako účinné prvky pro transformaci.  
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Hledisko cena/výkon 

Nejméně efektivní se jeví SN20, efektivnější je SN50. Efektivnost pro SN100 nebylo možno 
exaktně stanovit, protože pro tuto variantu nebyl proveden propočet nákladů. Obecně lze 
však předpokládat, že tento poměr by pro variantu SN ještě výhodnější než pro SN50. 

Jako standardní poměr by se v tomto případě dosazovala do čitatele hodnota IN na 
realizaci SN a do jmenovatele cena za ochráněný majetek v případě výskytu Q100. 
V podrobnosti této studie nejsou k dispozici údaje o majetku, který by mohl být 
v jednotlivých variantách ochráněn, a propočet nákladů byl zpracován jen pro varianty SN20 
a SN50, a proto je tento ukazatel stanoven pouze analogicky z údaje o odtocích v korytě 
pod hrází pro Q100. 

V případě SN20 je vliv SN na průchod Q100 téměř zanedbatelný (snížení z 8 m3/s na 
7.1 m3/s), proto i ochrana majetku se předpokládá na minimální úrovni.  
V případě SN50 je vliv SN zřejmý (snížení z 8 m3/s na 4.2 m3/s) , ochrana majetku již bude 
vyšší než v předchozím případě. 

V případě SN100 je vliv SN největší (snížení z 8 m3/s na 2.0 m3/s) , ochrana majetku již bude 
pro návrhový průtok Q100 maximální možná. 

Detailní zpracování tohoto ukazatele bude možné v dalších stupních PD. 
 
Celkové hodnocení 

Pokud nezohledňujeme lokalizaci SN s ohledem na významnost ochrany konkrétního 
území, tak lze předpokládat, že nejvýhodnější by byla varianta s SN100.  

V případě, že se přistoupí na zohlednění významnosti území (ochrana proti Q100 
neodpovídá významu chráněného území) a dojde k vyloučení varianty SN100, lze doporučit 
SN50. 

Celkově je třeba zdůraznit, že protipovodňovou ochranu Topolan nelze realizovat bez 
výstavby suché nádrže. Navrhovaná úprava koryta jenom částečně zlepší velmi nepříznivý 
stav v intravilánu Topolan, ale neřeší jeho protipovodňovou ochranu při Q > Q20. 

5.  ZÁVĚR 
Navrhovaná protipovodňová opatření je také nutno koordinovat s protierozními opatřeními 
navrženými v povodí Stousky [13], aby nedocházelo k dalšímu splavování ornice do toku a 
neustálému zanášení toku.  Bezpodmínečně je nutné kolem obou toků v polní trati vytvořit 
travní zasakovací pásy o minimální šířce 5 m. Dále je třeba zdůraznit, že v případě 
neprovedení suché nádrže, bude maximální kapacita toku v obci Q5 (po provedených 
úpravách v korytě a po zamezení nového přísunu splavenin do toku). Tento stav bude 
znamenat, že nebude možno povolovat novou bytovou výstavbu v záplavové části toku 
Stousky. Pokud tedy nedojde k realizaci SN bude to znamenat určité omezení pro další 
rozvoj obce Topolany. 
 
 
V Brně, dne 23.12.2010 
ing. Renata Říhová 
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1.  ÚVOD 
Tato část studie se zabývá analýzou příčin a řešením odstranění problémů s odvodněním 
území, které se nachází mezi Křelovem a místní částí Olomouc –Řepčín.  
Odvodnění tohoto území do Mlýnského náhonu zajišťuje  několik svodnic. Jako nejvíce 
problematické se v současné době jeví a součástí této studie jsou následující svodnice :  
Svodnice 1130    
Dlouhodobé problémy na katastru Olomouc- Řepčín  podél komunikace III/4463 (Olomouc 
–Horka nad Moravou) v prostoru Moravských železáren. I v bezdeštném období se voda ze 
svodnice hromadí v silničním příkopu, podmáčí silniční a železniční svršek, zahnívá a činí a 
hygienické problémy – zápach, líheň komárů. Tento fakt je umocněn při přívalových 
deštích, kdy voda vybřežuje z příkopy, přelévá se přes komunikaci a zaplavuje přilehlé 
nemovitosti – garáže, provozovny a budovy.  
Dále v současné době není jasné, zda vody z této svodnice nejsou zaústěny do kanalizace 
Moravských železáren a zda tedy nejsou zdrojem balastních extravilánových vod ve 
veřejné kanalizaci města Olomouce.  
Svodnice 1131  
 V současné době není jasné, kam přesně jsou vody ze svodnice 1131 přesně zaústěny a 
zda nejsou zdrojem extravilánových balastních vod ve veřejné kanalizaci města Olomouce.  
Existuje oprávněná obava, která vychází z historické dokumentace, že část vod je napojena 
do vnitřní kanalizace Moravských železáren, a tedy do veřejné kanalizace města Olomouce 
a poté na centrální ČOV Olomouc.  
Z hlediska povodňových stavů je nutné posoudit stávající kapacitu koryta a zejména pak 
úsek zatrubnění skrz areál Moravských železáren.  
Svodnice 1132  
Krátká svodnice, která je vedena výlučně extravilánem obce Křelov. Jako taková nečiní 
žádné problémy, ale protože se jedná o přítok do problematické svodnice 1131, je nutné ji 
zahrnout do hydrotechnického posouzení a tedy i do studie.  
 

1.1 Podklady  
K vypracování této části studie byly použity následující podklady:  

[1] Katastrální mapa zájmové oblasti (DKM) – poskytnuto od MMOL (stav 2010) 

[2]  Ortofotomapy dotčených lokalit – poskytnuto od MMOL (stav 2006) 

[3]  Základní vodohospodářská mapa M 1:50 000, mapový list 24-22 Olomouc (stav k 1992) 

[4] Polohopis Moravských železáren, digitální, bez výškopisu a podzemních sítí – 
poskytnuto od MMOL 

[5] Pasport stávající kan. sítě města Olomouc – poskytnuto od MMOL (stav 05/2010) 

[6] ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny ÚP – poskytnuto od MMOL 

[7] Návrh ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny návrhu ÚP – poskytnuto od MMOL 

[8] Geodetické zaměření (výškopis, polohopis) zájmových svodnic. Zpracovatel Ing. Václav 
Johanes na základě objednávky zpracovatele studie v 11/2010. Orientační zaměření 
trasy svodnic pro potřeby studie.  
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[9] Rekonstrukce svodnice 1248, DUR, zpracovatel Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno, 
08/2008, podmíněná stavby v souvislosti se stavbou komunikace Pražská –Křelovská 

 [10] Technické mapy areálu Moravských železáren – zapůjčeno Moravskými železárnami, 
stav 1971, částečně aktualizované k 1986, obsahuje i výškové zaměření v systému 
Jadran 

[11] Výstavba Moravské železárny, situace návrhu kanalizace, 1961 

[12] Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Řepčín, část 1, DSP + DZS, 
Dopravní projektování spol. s.r.o., 06/2009 

[13] Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Křelov, část 1, DSP + DZS, 
HORSTAV 

[14] Křelov – Řepčín, Odvedení dešťových vod z melioračního příkopu před ŽS Řepčín, 
varianta 1, studie, ISSO, 08/1999, investor Mikroregion Olomoucko, katastry obcí 
Křelov - Řepčín 

[15] Křelov – Řepčín, Odvedení dešťových vod z melioračního příkopu před ŽS Řepčín, 
varianta 2, studie, ISSO, 02/2000, investor Mikroregion Olomoucko, katastry obcí 
Křelov – Řepčín 

[16] Návrh kanalizačního řádu stokové sítě obce Křelov-Břuchotín, VISSO s.r.o., 08/2005, 
zákres stávající kanalizace v Křelově včetně výustních objektů 

[17] Kanalizace a ČOV obce Křelov- Břuchotín, SO 03.1 Stoka vyčištěné vody, DSP, 
VISSO Olomouc s.r.o. pro Staving engineering Prostějov, 10/2009, investor obec 
Křelov 

[18] Studie protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce, Ing. Katarina 
Kalivodová, 12/2010 

 

• Místní šetření 

• Výrobní výbory 

 

PD je zpracována: 
 výškový systém  BALT p.v.          

 souřadnicový systém  S-JTSK 

 

1.2 Legenda indexů  k výkresové části   
 
Za účelem přehlednosti byly jednotlivé úseky, problematické oblasti, povodí a návrhy 
opatření v situacích indexovány.  
 
Do přílohy D.2.3 Situace povodí byl vložen návrh nového územního plánu města Olomouce 
[7] a také návrhy opatření, které vyplynuly ze Studie protierozních opatření na ZPF města 
Olomouce [18].  
Legenda k opatřením navrženým v [18], které se vyskytují v zájmovém území svodnice 
1130, 1131 a 1132:  
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Organiza ční a agrotechnická opat ření plošného charakteru  
Biotechnická opatření liniového charakteru 
1.  druh PEO : Zasakovací či sedimenta ční pásy  (ZPAS) 
     kód PEO  : Z 
Jedná se o travnaté pásy, nebo travnaté pásy doplněné výsadbou dřevin, příp. zalesněním, 
usměrňující směr obdělávání zemědělské půdy po vrstevnici o minimální šířce 20 - 40 m. 
Používají se v několika variantách : 
na přerušení svahu, zpomalení odtoku srážkové vody a rozptýlení odtoku 
jako doprovodný prvek průlehů a mezí 
jako krajinotvorný prvek, k rozčlenění rozsáhlých pozemků 
Vhodně dimenzovaný zasakovací pás zajistí dostatečné přerušení svahu a zpomalení 
odtoku, usměrňuje obdělávání pozemku po vrstevnici a dlouhodobým obděláváním může 
dojít k přirozenému vzniku malé meze a ozelenění nálety dřevin. 
2. druh PEO : Stabilizace dráhy soust ředěného odtoku  (SDSO)  
    kód PEO  : S 
Jde o stabilizaci erozně ohrožené DSO v jejím profilu, obvykle zatravněním (důležitá orba 
kolmo k DSO!) v pásu min. šíře 30 m. Stabilizace může být různého charakteru (zatravnění, 
kamenné desky, betonování, příkop, systém hrázek), případně doplněné výsadbou dřevin a 
to vše v závislosti na velikosti sběrné oblasti, jejího tvaru, profilu a zaústění. Mají rovněž 
protipovodňovou funkci. 
3. druh PEO : průlehy (PRU)   
    kód PEO : P 
Průlehy záchytné (s mírným odklonem od vrstevnice), svodné, často doprovázené polní 
cestou, mezí, travnatým pásem.  
4. druh PEO : meze (MEZ)  
    kód PEO  : M  
V řešeném území je velké množství již existujících mezí, navržený je pouze jeden prvek, 
který má spíše charakter valu. Meze a valy se používají pro přerušení svahu a odtoku, k 
ochraně zástavby či - v tomto případě - komunikace. 
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1.3 Postup p ři zpracování  - strategie řešení 
Zajišt ění hydrologických charakteristik p ředmětných tok ů 
Pro jakékoliv další práce na studii resp. na dalších stupních PD bylo nezbytné zajistit 
adekvátní hydrologické podklady předmětných toků.  
Vzhledem k malému povodí toků nejsou tyto údaje průběžně sledovány. 
Proto byly tyto údaje objednány v rámci studie u ČHMÚ v rozsahu:  

- N-leté průtoky (1,2,5,10,20,50,100 leté průtoky) 
- Průměrný roční průtok Qa 

Výše uvedené údaje byly objednány od ČHMÚ pro povodí 1130 v profilu místo vtoku do 
silniční příkopy u žel. zastávky Olomouc-Řepčín a pro povodí svodnic 1131 + 1132 v profilu 
vtok do zatrubnění Moravských železáren.  
Tyto údaje od ČHMÚ je nutné brát jako neovlivněný odtok. Výpočet ČHMÚ totiž 
nezohledňuje zpevněné plochy, které v  případě Křelova tvoří nezanedbatelnou část povodí 
se systémem dešťové kanalizace.  
Pro posouzení toku a objektů na toku byly tyto oficiální údaje doplněny o výpočty dle 
metody  CN křivek.  
                        
Geodetické  zam ěření tok ů 
V rámci této studie nebylo prováděno detailní geodetické zaměření toku včetně okolí. Pro 
účely této studie bylo provedeno bodové zaměření koryta a objektů z důvodu zjištění 
přesného průběhu svodnice, stanovení průměrných spádů úseků svodnice a vzorových 
příčných řezů koryta. Dále byly využity   všechna dostupná měření, která byla provedena 
v minulosti . 
Profily a rozměry významných objektů (propustky, dimenze zatrubnění atd.) byly zaměřeny 
při osobní pochůzce.  
 

Popis stáv. stavu tok ů  
Na základě prohlídky v terénu byl proveden popis toku s uvedením všech objektů, které se 
na toku nacházejí.  V rámci tohoto popisu byly zdůrazněny všechny negativní vlivy 
stávajícího stavu jako např. zaústění vodotečí do kanalizace, nevhodně řešené stáv. 
objekty (propustky, zatrubnění atd.), nebezpečí vybřežení svodnic při přívalových deštích 
apod. Tento popis byl proveden na základě rešerše všech dostupných informací, zejména 
pak informací od pracovníků Statutárního města Olomouce, místních obyvatel popř. 
zástupců dotčených firem.  
 
Vyhodnocení stávajícího stavu tok ů, stanovení kapacit koryt a objekt ů 
Výpočtem bylo provedeno hydrotechnické posouzení problémových úseků včetně objektů a 
byly stanoveny jejich kapacity.  
 
Koncep ční návrh technických opat ření  
Na základě výsledků výše uvedených údajů a výpočtů bylo navrženo koncepční řešení 
včetně doprovodných opatření, která mají za cíl:  

1) Zamezení zaústění toků do kanalizace (eliminace balastních vod na ČOV) 
2) Protipovodňová opatření s důrazem na ochranu zastavěného intravilánu 



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

D.2.1. Technická zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 6  

 

3) Posouzení vlivu stávající a návrhové výstavby na odtokové poměry v zájmovém 
území – stanovení limitů odtokových parametrů pro výhledovou výstavbu dle 
územního plánu.  

4) Varianty možného technického řešení včetně propočtu nákladů  
5) Stanovení vlivu navržených opatření na recipient, do kterého je dotčený tok zaústěn 

 
Navržená technická opatření byla provedena v souladu se stávajícím územním plánem a 
respektovala i návrh nového územního plánu. Jednotlivá opatření z návrhu územního plánu 
byla zakreslena do přílohy D.2.3 Situace povodí.   
Jednotlivé návrhy a navržená opatření respektují závěry Studie protierozních opatření 
v zájmové lokalitě – viz podklad [18] . Také návrhy ze studie [18] byly zakresleny do přílohy 
D.2.3 Situace povodí.   
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2.  SOUČASNÁ SITUACE V POVODÍ RECIPIENTU 

2.1 Začlenění svodnic 1130,1131, 1132 do hydrologického seznamu 
Pro začlenění svodnic 1130, 1131 a 1132 v zájmové lokalitě byl použita Základní 
vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1:50 000 a Hydrologický seznam podrobného 
členění povodí vodních toků.  
Na základní vodohospodářské mapě ČR  svodnice svojí polohou spadají do : 
Název mapového listu : 24-22 Olomouc 

Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-114 (povodí Mlýnského potoka) 

Dle Základní vodohospodářské mapy je svodnice 1130 zaústěna před Moravskými 
železárnami do svodnice 1131, ve skutečnosti tomu však tomu tak není.  

Plocha povodí svodnice 1130 je 1,03 km 2, z toho 0,21 km2 zastavěná část Křelova.  

Svodnice 1130 není  zaústěna do svodnice 1131, proto je nutné ji řešit jako samostatný tok.  

Plocha povodí svodnice 1131+1132 je 1,84 km 2, z toho zastavěná část Křelova je 0,16 
km2. 

Plochy povodí 1130 a 1131+1132 byly stanoveny místní pochůzkou a průzkumem dešťové 
kanalizace v obci Křelov.  

Vyznačení řešeného profilu a rozsahu povodí svodnic- viz obrázek (obrázek bez měřítka !!) 
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Správce svodnic:  do 12/2010 Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště 506 
Olomouc, Lazecká 57/6 (dále jen ZVHS)  
 

2.2 Stručná historie vývoje úprav svodnic 
Jedná se o historické svodnice, které zajišťují odtok z obce Křelov do Mlýnského náhonu.  
Obec Křelov se nachází na úbočí tzv. Dílového vrchu tak, že odtok dešťových vod je 
situován do tří stran. Největší část z nich směřuje přes zemědělsky obdělávané pole 
východním směrem k Mlýnskému potoku (náhonu).  
V zastavěné části Křelova byla postupně vybudována dešťová kanalizace, která 
v současné době kromě dešťových vod odvádí také odpadní vody z přepadů septiků a 
odtoků z domovních ČOV. Jedná se o gravitační kanalizaci, na kterou v extravilánu obce 
navazují otevřené příkopy a svodnice.  
 
Odtok dešťové kanalizace Křelova, který přísluší  povodí Mlýnského potoka, zajišťují čtyři 
svodnice:  
 
První svodnice  (nejsevernější z nich) je součástí silniční komunikace spojující Horku nad 
Moravou a Křelov – výust V6. Tato  svodnice není předmětem studie. 
 
Druhá svodnice  1129 odvádí dešťové vody z kanalizace (rybníku) vyústěné pod ZD – 
výusť V5. Tato svodnice je vedena podél polní cesty až k propustku pod silnicí Olomouc-
Horka a železnicí Olomouc – Čelechovice na Hané. Tato svodnice je zaústěna do ramene 
Mlýnského potoka. Tato svodnice není součástí studie.  
 
Třetí svodnice 1130 – do této svodnice jsou vypouštěny vody z pěti dešťových vyústí – V4, 
V4.1, V9, V10, V11. Prostřednictvím příkopy podél asfaltové komunikace k pevnosti je do 
této svodnice zaústěn i šestá výusť V8 z oblasti zvané Záfaří. Tato svodnice dále slouží 
jako páteřní recipient pro systém drenáží z hospodářsky obdělávaných polí. Tento drenážní 
systém byl vybudován na začátku 20. století a částečně je funkční dodnes, o čemž svědčí 
řada drenážních potrubí zaústěných do koryta, ze kterých viditelně teče voda.  
V době před výstavbou Moravských železáren byla svodnice zaústěna do meandrujícího 
koryta Mlýnského náhonu. Před zaústěním podcházela tato svodnice komunikaci Olomouc 
–Horka a železniční trať Olomouc – Čelechovice na Hané kanalizací v km cca 6,73.  
V rámci výstavby Moravských železáren bylo meandrující rameno napřímeno a odkloněno 
mimo areál MŽ.  
Svodnice 1130 byla pravděpodobně v rámci stavby MŽ napojena na dešťovou kanalizaci 
žel. stanice Olomouc-Řepčín, která byla vybudována souběžně s novým areálem MŽ. Tato 
dešťová kanalizace byla začleněna do vnitroareálové kanalizace MŽ a tím vody ze 
svodnice 1130 protékaly přes odlehčovací komory závodu a dostávaly se v oblasti ulice 
Břetislavova do veřejné kanalizace města Olomouce – kmenové stoky B . 
O propoji příkop svodnice 1130 – dešťová kanalizace žel. stanice nejsou žádné podklady a 
tento propoj se nevyskytuje ani na technické mapě závodu z roku 1971. Tyto informace 
byly zjištěny od bývalých pracovníků MŽ v rámci studie  [[[[14]]]]  v roce 1999. Dle informací 
těchto pracovníků byl propoj realizován při výstavbě závodu MŽ. Původně sice měla 
svodnice za tratí pokračovat přes areál MŽ otevřeným příkopem, ale k realizaci již nedošlo. 
Tyto informace dnes již není možné ověřit– tito pracovníci již dnes nejsou zaměstnanci MŽ 
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a  z důvodu značného zanesení nebo spíše zasypání vtoku propoje není žádné potrubí 
viditelné.  
 
Tento stav trval až do začátku 90.tých let 20. století, kdy provozovatel veřejné kanalizace 
města Olomouce začal odtok z kanalizace MŽ měřit a  zpoplatňovat . 
Tehdejší majitelé MŽ začali proti tomuto zpoplatnění protestovat s argumentem, že kromě 
dešťových vod z areálu platí také za vody ze svodnic a požadovali rozdělit platbu mezi 
město Olomouc, obec Křelov a MŽ. Později zástupci MŽ vyzvali zástupce města Olomouce, 
aby situací okolo svodnic začali řešit nebo budou nuceni přítoky svodnic do své 
vnitroareálové kanalizace zaslepit, což se nakonec v případě svodnice 1130 také 
pravděpodobně stalo.  
Po zahrazení odtoku svodnice 1130 neměla kam odtékat, ale postupně si znovu našla 
cestu směrem k Mlýnskému náhonu.  
Ke své nové trase využila silniční příkop podél silnice III/4463 směrem k Olomouci. Tento 
příkop tedy původně nesloužil pro vedení vod ze svodnice 1130, v první části je dno 
příkopy podle zaměření z roku 1970 dokonce v protispádu, ale voda se vzdula a přelila se 
do druhé části příkopy, která je vedena podél garáží až k místu, kde tento původně suchý 
příkop je odvodněn potrubím cca DN200 (DN 150) – viz situace, index (5). Toto potrubí 
mělo kromě odvedení občasných průtoků z příkopy také odvádět vody z dešťových vpustí 
komunikace a dnešního areálu firmy Hackl, převést je na druhou stranu komunikace a 
systémem otevřených příkopů v kombinaci se zatrubněním a propustky tyto vody odvést do 
kanalizace MŽ. Dnes touto trasou tečou vody ze svodnice až do průtoku, který odpovídá 
kapacitě potrubí DN 200 (DN 150). V případě větších přívalových dešťů se vody vybřežují 
z příkopy na komunikaci.  
Tento původně silniční příkop je dnes silně zanesený, zejména pak v místech bývalých 
protispádů – nánosy se uložily tak, že vytvořily nové dno koryta, které je vyspádované 
směrem k nátoku do potrubí DN 200.  
V souvislosti s přípravou stavby splaškové kanalizace a ČOV v Křelově se řešením tohoto 
problému zabývaly dvě studie – viz podklady [[[[14]]]] a  [[[[15]]]] . Tento stav bylo totiž nutné řešit 
z hlediska bezproblémového odtoku vyčištěných odpadních v ČOV, která je navržena 
v místě polní cesty podél svodnice 1130. Studie [[[[14]]]] řešila možnost napojení svodnice 
1130 do 1131 před propustkem pod komunikací (v situaci objekt s indexem 25). Toto řešení 
se však ukázalo jako problematické, zejména z hlediska limitů možného výsledného spádu 
a tedy i kapacity napojení.  
Proto byla zpracována druhá studie [[[[15]]]], která řešila převedení vod mimo areál MŽ na 
druhou stranu – ve směru na Horku a převedení svodnice pod ČD dráhou přes  již 
existujícím propustek DN 1000. Tato varianta se ukázala jako technicky mnohem 
přijatelnější. Trasa svodnice byla vedena mezi komunikací a železnicí. Dnes je na této 
straně projekčně připravena nová cyklostezka. Proč se tato varianta nakonec dále 
projekčně nerozpracovala není známo.  
V současné době je odtok z ČOV projekčně řešen samostatným potrubím DN 300 podél a 
částečně také přes areál MŽ přímo do ramene Mlýnského náhonu- viz projekt [[[[17]]]].  
Návrh obsahuje i napojení svodnice přes horskou vpust s uzávěrem do tohoto odpadu.  
Toto řešení však z důvodu kapacity potrubí DN 300 řeší problematiku svodnice jen 
částečně pro bezdeštné průtoky – viz citace z [[[[17]]]] :  
„Množství vyčištěné vody z ČOV, protékající stokou O  činí   3,6 l.s-1.  Množství vody řízeně 
vypouštěné do stoky O z horské vpusti na příkopu je 45 l.s-1. Celkem bude stokou O 
protékat 48,6  l.s-1.  Kapacita stoky O je minimálně 65,6 l.s-1. 



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

D.2.1. Technická zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 10  

 

Při přívalových deštích, kdy může přítok dosahovat průtoků v řádu stovek litrů (viz 
hydrotechnické výpočty), kapacita odpadu pro převedení vod nebude stačit a  při špatně 
uzavřeném uzávěru v horské vpusti může docházet  k natlakování celého odpadního 
potrubí a k výronům vod přes poklopy níže umístěných šachet. Toto řešení je možné 
považovat sice jako zlepšení stávajícího stavu, ale přece jen jako provizorní. Toto řešení 
odstraní  problémy se stojatou vodou za běžných přítoků, nevyřeší však vybřežení vod 
z koryta příkopy v době přívalových dešťů. Další otázkou je, kdo bude zodpovědný za 
ovládání uzávěru, protože špatně uzavřený uzávěr může způsobit potíže v dolní části 
odtokového potrubí. 
 
Čtvrtá  svodnice 1131 - tato meliorační svodnice odvádí vody z biokoridoru Dolní nivy a 
spodní části Křelova. Do této svodnice jsou vypouštěny vody z dešťové kanalizace Křelova 
z následujících výustních objektů: V1+V2 prostřednictvím silničního příkopu podél 
komunikace II/635 Křelov –Olomouc a V3 prostřednictvím svodnice 1132.  
Také tato svodnice slouží pro zaústění drenážního systému polí. Pod silnicí Olomouc – 
Horka protékají vody přes propustky (25), (24) a (23) do objektu (22).  
Tento objekt byl původně částečně otevřený a sloužil jako rozdělovací a vtokový objekt.  
Na vtoku byla umístěna česlicová mříž. V samotné komoře byla dle původního projektu 
umístěna prohlubeň, která sloužila jako usazovací prostor. Z komory byly dva odtoky – 
jeden DN 600, který byl zaústěn do vnitroareálové kanalizace a druhý DN 1150, který 
odváděl vody mimo kanalizaci MŽ přímo do Mlýnského náhonu.  
Je zajímavé, že odtok do vnitroareálové kanalizace byl umístěn níže než odtok do 
Mlýnského náhonu. Bylo to možná i proto, že do komory byla zaústěna i jedna větev 
vnitroareáloví kanalizace DN 400, která patrně obsahovala i splaškové vody. Tento fakt je 
potvrzen i ze zaměření z roku 1971 (podklad [10]), kde u odtoku DN 600 do kanalizace MŽ 
je uvedena kóta 214,35 (převedeno ze systému Jadran do B.p.v.) a u zatrubněné svodnice 
DN 1150 je kóta 215,42, rozdíl kót je  tedy 1,07m.  
V rámci sporu o placení stočného v 90.tých létech 20.století (viz svodnice 1130) došlo 
pravděpodobně ze strany MŽ k zahrazení odtoku do vnitroareálové kanalizace MŽ a voda 
se přelévá i při běžných průtocích přímo do zatrubněné svodnice přímo do Mlýnského 
náhonu. Dnes je sice vstup do bývalé rozdělovací šachty zasypán a není možné jednoduše 
zjistit aktuální stavební stav šachty, ale o průtoku v potrubí DN 1150 se zpracovatel této 
studie osobně přesvědčil otevřením následné šachty Š4 v rámci místní pochůzky. 
 

2.3 Popis stávajícího stavu 
Popis jednotlivých toků je proveden ve směru toku. Jednotlivé úseky a objekty na toku jsou 
v situaci identifikovány pomocí číselných indexů.  
 
Popis stávajících úsek ů a objekt ů svodnice 1130  
 
Otevřená část svodnice 1130 začíná výustním objektem V4.1, který je profilu DN 800, 
betonové trouby. Pokračování zatrubnění do obce Křelova nebylo dále zkoumáno, protože 
se netýká této studie. Poblíž výustního objektu V4.1 se nachází také výustní objekt V.4 
DN500, který patří dešťové kanalizaci Křelova – stoka C. Tato výusť V.4 je se svodnicí 
propojena betonovým potrubím DN 200, takže při větších průtocích ze stoky C musí 
docházet k rozlivu na terén a vody se ze stoky C do svodnice dostanou povrchovým tokem.  
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Otevřená část svodnice je nejprve vedena podél plotu zahrad a v této části je šířka koryta  
u dna cca 0,7m a v tomto úseku jsou dva propustky:  
17- Sjezd na pole – propustek DN 600 beton, délka 10,5m 
16- Propustek pod polní cestou – DN 500 beton, délka 7,0m 
Poté se trasa lomí směrem k východu jako otevřené koryto, které je v této části značně 
zarostlé, se blíží ke křižovatce polních cest u božích muk. Do této části jsou zaústěny další 
dva odpady z dešťové kanalizace – V11 a V10, obě profilu DN300.  
 
Křižovatku polních cest svodnice prochází zatrubněním : 
15 –Propustek pod polní cestou u křížku – nově provedený propustek DN 500 

z korugovaného PVC. Délka propustku 19,5m. Do potrubí propustku je pravděpodobně 
zaústěno i potrubí z dešťové kanalizace Křelova V9.  

Za propustkem je svodnice vedena podél polní cesty po spádnici až asfaltové cestě, která 
vede k pevnůstce.  
Nejprve jsou břehy silně porostlé náletovou zelení – usek 14- otevřené koryto svodnice. 
Svahy porostlé trávou, silný výskyt náletové zeleně a stromů na svahu. Šířka koryta v tomto 
úseku je cca 0,90m. Tento úsek je charakteristický až po další propustek:  
13- Sjezd na pole – propustek DN 700 ocel,  délka 10,5m.  
Od tohoto propustku prakticky až po silnici Olomouc –Horka je možné otevřené koryto 
charakterizovat jako stabilizované, svahy koryta jsou zatravněny s minimálním výskytem 
náletové zeleně, občas se na břehu vyskytnou solitérní stromy – tyto úseky jsou označeny 
indexem 9.  Šířka dna koryta se v těchto úsecích pohybují kolem 0,6 až 0,7 m. Vzhledem 
k velkému spádu jsou nánosy v těchto úsecích minimální do 10 cm. V celém úseku 9 
svodnice kopíruje polní cestu.  
Směrem po toku až k silnici Olomouc – Horka se nachází další následující objekty:  
12- Propustek pod polní cestou – délka 9,5m.  
11- Propustek pod asfaltovou komunikací (příjezd do pevnůstky), DN 1000 beton, délka 

11,0m.  
10- Sjezd na pole – propustek DN 600 beton,  délky 12,0m.  
Na křižovatce polní cesty se silnicí III/4463 se současná trasa svodnice ostře lomí a je 
vedena podél komunikace jižně směrem k Olomouci. Těsně za tímto lomem se nachází 
bod 8- místo pravděpodobného bývalého nátoku na vnitřní kanalizace Moravských 
železáren. Dnes bezodtoké, nátok do propustku pod komunikací III/4463 asi zasypán. 
 
Celý úsek podél komunikace, který je v situaci označen pod indexem 6, je původní silniční 
příkop. Úsek až ke garážím, který byl původně vůči dnešnímu toku v protispádu, je 
charakterizován značnými nánosy – u bodu 8 jsou tyto nánosy min. 0,90m, naproti nádraží 
jsou 0,80m a směrem ke garážím se tyto nánosy postupně snižují , u rohu pravobřežních 
garáží tyto nánosy jsou cca 0,30 m. Hloubce nánosů také odpovídá dnešní šířka dna –čím 
větší nánosy, tím širší koryto. Nejprve je šířka koryta u dna až 2,5m, postupně se tato šířka 
zmenšuje. Tento stav dokazuje, že si svodnice postupně vytvořila svoje dno ve směru 
provizorního toku deponováním splavenin.  
U garáží je další propustek:  
7- Propustek DN 600 – nájezd do garáží. Délka propustku 6,5m. 
Odtud je otevřené koryto vedeno až k místu odtoku z příkopy. Nánosy v tomto úseku se 
pohybují od 40 cm po 30 cm.  
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Potrubí  odtoku z příkopy není vidět a bylo lokalizováno podle víru, který se v době dešťů 
tvoří nad vtokem.  
Poté je svodnice vedena původní dešťovou přípojkou:  
 
5- Potrubí DN 200 (DN150), patrně beton. Potrubí je vedeno ze silniční příkopy,  kříží 
komunikaci III/4463 a sklad firmy s potrubím a potrubí je zaústěno do otevřeného příkopu. 
Toto potrubí v minulosti sloužilo pro odvod malého množství dešťových vod z krátkého 
příkopy silnice III/4463. Na potrubí jsou napojeny cca 2-3 uliční vpusti komunikace a skladu. 
Vtok ani výtok není vidět, pod vodou. V současné době tímto propojem protékají vody 
svodnice 1130 až do výše kapacity tohoto potrubí. Délka potrubí – 38,0m.  
 
Vody z potrubí vyvěrají do příkopy pod označením 4- otevřený příkop podél zadní části 
skladu firmy Heckl (prodejna potrubí).   
Tento příkop je ukončen betonovým vtokovým objektem, kde začíná další zatrubněný úsek 
– podchod chodníku – úsek pod označením 3- zatrubněný úsek DN300. Délka potrubí 
28,0m. Převádí vody z příkopu podél zadní části skladu prodejny potrubí do příkopy podél 
ČD trati.  
Tento propustek je vyústěn do krátkého otevřené příkopy podél železnice, kterou podchází 
propustkem: 
2- Propustek pod ČD tratí profilu š.0,6m a výšky cca 0,30m. Délka propustku až do šachty 
– 11m. Propustek je vzhledem k ose trati šikmo vedený a je zaústěný přímo do kanalizační 
šachty – začátek úseku A.  
Po překřížení ČD tratě se vody ze svodnice 1130 dostávají do bodu 1 – nátok a průtok 
Moravskými železárnami. V současné době svodnice 1130 natéká do vnitřní kanalizace 
přes kanalizační šachtu, do které je zaústěn propustek  pod ČD tratí (viz B). Tato šachta je 
umístěna vně oplocený areál továrny a nachází se cca 60m od nové vrátnice ve směru na 
Horku. V této šachtě se zatrubněná trasa lomí a přes další lomovou šachtu jsou vody 
zaústěny do vnitřní kanalizace Moravských železáren.  
 
 
Popis stávajících úsek ů a objekt ů svodnice 1131  
Svodnice 1131 pramení v polích v oblasti pod Křelovskou pevnůstkou. Tato oblast se 
nachází po pravé straně rychlostní komunikace R 35 (ve směru na Olomouc).  
Až po propustek pod R35 je otevřené koryto značně zarostlé a téměř nepřístupné. 
Svodnice přechází na druhou stranu svodnice pomocí propustku 33.  
33- Propustek pod rychlostní komunikací R35. Rámový propustek šířky cca 1,5m. Silně 
zanesené, volný prostor mezi nánosy a stropem propustku je 0,6m, takže nánosy mohou 
činit až 0,90 m.  
Za tímto propustkem se koryto ocitá ve výseči území, které je tvořeno jednak rychlostní 
komunikací R35 a poté také komunikací II/635 Křelov –Olomouc. Koryto je v tomto krátkém 
úseku opět značně zarostlé a nepřístupné. 
Poté následuje propustek pod silnicí Olomouc – Křelov – propustek 32.  
 
32- Propustek pod komunikací II/635 Křelov –Olomouc. 2 x obdélníkový propustek, každá 

větev má šířku 1,90 m a výšku cca 1,20 m. Nánosy ve dně min. 0,50m. Přístup ze 
strany vtoku do propustku prakticky nemožný, silně zarostlé náletovou zelení.  

Za tímto propustkem se svodnice dostává do oblasti, která je charakterizována mokřady a 
lužním lesem – úsek 31.   
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31- Otevřená část koryta, které je vedeno podmáčeným „lužním“ lesem. Nízké břehy oproti 
okolnímu terénu. Stopy prakticky celoročního rozlivu po celé ploše mokřadu.  

Tento úsek je zakončen soutokem se svodnicí 1132 před vtokem do zatrubnění pod 
tenisovými kurty – úsek 30. 
 
30- Zatrubněný úsek DN 400, korugované PVC, délka 41,5m. V souvislosti s výstavbou 

tenisových kurtů u hotelu Prachárna byla v místě násypu tohoto kurtu svodnice 
zatrubněna do profilu DN400. V současné době je potrubí do poloviny profilu zaneseno.  

Od tohoto místa až po podchod pod silnicí v Olomouci Řepčíně  (úsek 26) je možné koryto 
toku charakterizovat následovně:  

- Svahy koryta jsou značně zarostlé náletovou zelení (keře a stromy). Tato zeleň roste 
nezřídka i v korytě svodnice 

- Šířka koryta u dna se pohybuje dle usazenin od 0,5 m do 0,8 m 
- Vzhledem k poměrně velkému spádu tvoří sedimenty vrstvu jen do 30 cm 
- Ke korytu není prakticky možný žádný přístup přes divoce rostoucí zeleň 
- Svodnice je vedena po spádnici směrem k Moravským železárnám podél pole 
- Prakticky v celém úseku je terén levého břehu výš než úroveň okolních polí.To 

znamená, že v době dešťů se podél svodnice na kraji pole vytváří ještě jeden 
občasný tok dešťových vod, který vytváří v dolní části v místě plynové regulační 
stanice velkou zamokřenou plochu na poli, která se postupně vsakuje drenážním 
systémem do svodnice.  

V tomto úseku je několik propustků pod polními cestami:  
29- Propustek pod polní cestou DN 600 ocel, délka 11,0m. Nánosy v propustku cca 30 cm 

(do poloviny profilu).  
28- Propustek pod polní cestou DN 500, ocel. Délka 13,5m. Do poloviny profilu zanesený, 

vtok ucpaný a zanesený  prakticky v celém profilu. 
27- Propustek pod bývalou polní cestou DN 400, beton. Délka 6,0m. Do poloviny profilu 

zanesený, vtok zanesený prakticky do celého profilu. 
Po výše popsaném úseku se svodnice dostává do zastavěné části Olomouce-Řepčína. Ve 
své trase musí překonat silnici Horka – Olomouc, železnici Olomouc-Čelechovice na Hané 
a místní komunikaci vedoucí podél oplocení Moravských železáren.  
Tyto překážky jsou překonány třemi propustky, mezi kterými jsou krátké otevřené úseky se 
zaústěním příkop od výše uvedených dopravních liniových staveb:  
25- Propustek pod komunikací III/4463 DN 1150 beton, délka 34,5m. Nánosy cca 20 cm. 

Mezi  25 a 24 je krátký otevřený úsek koryta. Do tohoto meziúseku jsou z obou stran 
zaústěny příkopy. 

24 – Propustek pod ČD tratí DN 1200 beton, délka cca 12,0m. Průtočný profil poměrně 
čistý, nezanesený. Mezi 24 a 23 je krátký otevřený úsek koryta se značným spádem. 
Do tohoto meziúseku jsou z obou stran zaústěny příkopy.  

23 – Propustek pod místní komunikací k budově Elprema. Zaklenutý propustek š.2,10m a 
výšky 1,10 m. V propustku je zřejmá vzdutá voda, která by nasvědčovala úpravě 
v objektu 22 – viz níže. Délka propustku až do 22 – 8,0m.  

Zde se svodnice 1131 dostává do areálu Moravských železáren, kde až do zaústění no 
Mlýnského náhonu je svodnice zatrubněná.  
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22- Rozdělovací objekt – Š5. Dle podkladu [[[[11]]]] zde v minulosti docházelo k rozdělení 
průtoků svodnice do vnitřní kanalizace Moravských železáren a do úseku 21. Dle  [[[[11]]]] 
menší průtoky vtékaly do vnitřní kanalizace MŽ (DN 600), až po naplnění kapacity 
tohoto potrubí došlo ke vzdutí do zatrubněného úseku 21. V současné době všechny 
průtoky jsou zavedeny přímo do zatrubněné svodnice – úsek 21 a do vnitřní kanalizace 
a tedy do veřejné kanalizační sítě nenatéká nic. Toto opatření bylo patrně provedeno 
v 90-tých letech minulého století v souvislosti s problematikou zpoplatnění vod 
v měrném profilu MŽ, kde vnitřní kanalizace MŽ přechází do veřejné kanalizace pod 
správou Moravské vodárenské a.s. Úpravě také odpovídá současná podoba objektu – 
objekt nepřístupný a poklopy zřejmě dosypány v souvislosti s terénními úpravami okolí. 
V objektu zůstala zachována vtoková ochranná mříž, která je viditelná ze strany vtoku 
do propustku 23. Ověření, že většina průtoku svodnice je zaústěna do zatrubněného 
úseku, bylo provedeno v šachtě Š4 -  v šachtě je i za bezdeští patrný silný průtok, který 
přibližně odpovídá množství vod, které vtéká do propustku 23.  Ohledně předpokládané 
úpravy v objektu 22 však, bohužel, nemá nikdo ze současných zodpovědných 
pracovníků MŽ žádné podklady, na úpravu si nevzpomínají nebo ještě v té době nebyli 
zaměstnanci podniku.  

21- Zatrubnění svodnice při průchodu přes areál Moravských železáren. Betonové trouby 
DN 1150. Na trase jsou revizní šachty Š1, Š2, Š3 a Š4. Celková délka zatrubnění – 
515,0m.  

20 – Vyústní objekt svodnice 1131do Mlýnského náhonu. V betonových stěnách VO 
zavázání do svahů jsou osazeny ocelové nosníky pro zahrazení odtoku z VO.  

 
 
Popis stávajících úsek ů a objekt ů svodnice 1132  
Jedná se o krátkou a bezproblémovou svodnici, kterou je ovšem nutné zohlednit při 
posouzení svodnice 1131, do které se napojuje.  
 
Svodnice 1132 začíná vyustěním dešťové kanalizace Křelova – výusť V3. V horní části je 
otevřené koryto (index 41) charakterizováno jako:  

- svahy zatravněné, prakticky bez porostu 
- vzhledem ke značnému spádu minimálně nánosů 
- koryto je upravené , šířka ve dně cca 40 cm.  

V tomto úseku jsou dva propustky:  
43- Sjezd na pole – propustek DN 300, délka 5,0m 
42- Sjezd na pole – propustek DN 300, délka 6,0m 
 
Před „lužními“ lesy se svodnice ostře lomí k těmto mokřadům a je vedena podél tohoto 
porostu až k místu soutoku se svodnicí 1131 – úsek 40.  
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2.4 Zhodnocení stávajícího stavu a stanovení kritických úseků   
Svodnice 1130  
 
Až po silnici III/4463 Olomouc – Horka je svodnice bezproblémová a je vedena 
extravilánem v polích mezi Křelovem a Řepčínem. Vybřežení z koryta hrozí pouze 
z důvodu nižší kapacity propustků. Ale i v tomto ojedinělém případě rozliv nezpůsobí žádné 
velké materiální škody. V tomto úseky je nutné provést běžnou údržbu toku, která by 
spočívala v odstranění nánosů ze dna, vyčištění propustků a prořez náletové zeleně.  
 
Zásadním problémem svodnice 1130 je dolní úsek od silnice III/4463 až po zaústění do 
recipientu Mlýnský náhon.  
Dnešní řešení odtoku do vnitroareálové kanalizace Moravských železáren přes dešťovou 
přípojku je pouze provizorní a dlouhodobě neakceptovatelné.  V úseku mezi žel.stanicí 
Řepčín a prostorem před novým vjezdem do MŽ se drží v délce 300 m neustále stojatá 
voda, která:  

� podmáčí silniční i železniční svršek 
� působí neesteticky – hlavní trasa k rekreační oblasti Poděbrady, plánovaná 

cyklostezka 
� působí nehygienicky – zahnívání nánosů, v létě zarostení sinicemi a tlení, líheň 

komárů 
V době dlouhodobých srážek nebo přívalových deštích dochází k vybřežení vod s těmito 
důsledky:  

� zaplavení přilehlých nemovitostí, garáží a skladů 
� zaplavení koruny silnice – omezení dopravy 
� zaplavení přilehlých pozemků , podmáčení ploch a jejich znehodnocení 

 
Dalším negativním důsledkem tohoto stavu je neustálý vtok vod ze svodnice do městské 
kanalizace, který způsobuje:  

� značný zdroj extravilánových balastních vod v kanalizaci a na ČOV. Při průměrném 
dlouhodobém průtoku Qa = 2,6 l/s se jedná ročně o cca o 82 000 m3 balastních vod, 
které zbytečně protečou přes ČOV Olomouc a negativně ovlivňují čistící efekt  

� v době dešťů zbytečné hydraulické zatížení městské stokové sítě 
� v době dešťů je relativně čistá voda z povrchového odtoku míchána se splaškovými 

vodami a poté dochází k předčasnému odlehčení takto znečištěných vod přes 
odlehčovací komory 

 
 
Svodnice 1131  
 
Obava, že je svodnice 1131 zaústěna do vnitřní kanalizace Moravských železáren a tím i 
do městské kanalizace, se nepotvrdila. V rámci místního šetření bylo prokázáno, že 
v současné době jsou vody ze svodnice převedeny přes MŽ zatrubněním přímo do 
Mlýnského náhonu.  Úprava původně rozdělovacího objektu byla provedena již v minulosti.  
V době přívalových dešťů muže být problém kapacita celého úseku, která je dána zejména 
profilem tohoto zatrubnění – DN 1150. Zvýšení zabezpečenosti proti vyšším N-letým vodám 
např. posílením tohoto propoje však není v současné době z finančního hlediska možná.  
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V obě vydatných dešťů je další hydraulickou bariérou dlouhý úsek zatrubnění pod 
tenisovými kurty hotelu Prachárna. Zde by bylo potřebné vyměnit nedostatečný profil DN 
400 za profil min. DN 600. Škody při povodních, které vznikají vzdutím z důvodu 
hydraulické bariéry, však nejsou velké – dochází k dřívějšímu rozlivu vod do oblasti 
mokřadů a lužního lesa.  
Dalším problémem je dnešní stav břehového porostu koryta svodnice – prakticky v celé 
délce je koryto i břehy zarostlé divokou náletovou zelení, která prakticky znemožňuje 
jakoukoliv údržbu toku. Spolu s vyčištěním propustků a nánosů ze dna koryta by bylo 
potřeba provést prořez této zeleně.  
 
Svodnice 1132  
 
Prakticky bezproblémová svodnice, která je vedena mimo zastavěnou oblast.  
 
 

2.5 Hydrotechnické posouzení kapacity koryta – stávající stav  

2.5.1 Stanovení hydrologických údaj ů – údaje od ČHMÚ 

V rámci studie byly zažádáno o stanovení základních hydrologických údajů ČHMÚ.  
Svodnice 1130  
 
Profil: Komunikace III/4463 Olomouc – Horka 
Plocha povodí : 1,03 km2 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa : 559 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok Qa : 2,6 l/s 
 
N-leté průtoky: 
Q1 :  273 l/s 
Q2 :  507 l/s 
Q5 :  862 l/s 
Q10  : 1160 l/s 
Q20 : 1480 l/s 
Q50 : 1950 l/s 
Q100 : 2340 l/s 
 
Svodnice 1131 + 1132  
 
Profil: Komunikace III/4463 Olomouc – Horka 
 
Plocha povodí : 1,84 km2 
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí Pa : 558 mm 
Dlouhodobý průměrný průtok Qa : 4,3 l/s 
 
N-leté průtoky: 
Q1 : 386 l/s 
Q2 : 717 l/s 
Q5 :  1220 l/s 
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Q10  : 1650 l/s 
Q20 : 2100 l/s 
Q50 : 2760 l/s 
Q100 : 3310 l/s 
 
Tyto údaje od ČHMÚ je nutné brát jako neovlivněný odtok. Výpočet ČHMÚ totiž 
nezohledňuje zpevněné plochy, které v  případě Křelova tvoří nezanedbatelnou část povodí 
se systémem dešťové kanalizace.  
 

2.5.2 Výpo čet průtoků dle CN k řivek 

Pro účely výpočtu dle CN křivek byly zájmové plochy povodí rozděleny na dílčí plochy.  
Detailní výpočet dle CN křivek jsou doloženy v příloze D.2.2.1.1 Hydrologické výpočty.  
 
 

2.5.3 Zhodnocení výpo čtů 

V souladu s požadavky definovanými v zadání akce byly údaje popisující povrchový odtok 
ze zájmového území zajištěny dvěma způsoby: 
a)     objednáním příslušných dat u ČHMÚ 
b)     přímým výpočtem metodou CN křivek 
  
Data ČHMÚ lze považovat za podklad, který se pro tyto typy zakázek standardně využívá. 
Přímý výpočet s využitím CN křivek byl proveden zejména s ohledem na tu skutečnost, že 
se předpokládalo, že bude možno podrobněji definovat dílčí scénáře popisující závislost 
povrchového odtoku na konkrétním osevní postupu. Předpokládalo se rovněž to, že v rámci 
výpočtu se provede ověření vhodnosti použití CN křivek pro dané podmínky.  
Srovnáním dodaných dat ČHMÚ a spočtených údajů bylo zjištěno, že výsledky zjištěné 
přímým výpočetně CN křivek jsou cca 3.7x vyšší než údaje ČHMÚ. Tento rozpor byl 
podrobně diskutován přímo s pracovníky ČHMÚ. Závěrem bylo konstatováno, že v tomto 
konkrétním případě se na velké odchylce výpočtů CN křivek projevila zejména kombinace 
pravděpodobnosti výskytu návrhové srážky (p=0.01) a pravděpodobnosti výskytu 
konkrétního nejnepříznivějšího osevního postupu. Současně bylo i s odkazem na odbornou 
literaturu (VH 07/2010 a VH 12/2010) konstatováno, že použití křivek CN pro stanovování 
špiček povrchových odtoků z území není příliš vhodné.  
Bylo tedy rozhodnuto, že pro jakékoliv další výpo čty budou využívány výhradn ě data 
ČHMÚ. Výpočty CN křivek jsou v této studii rovněž doloženy, ale pro další navazující 
činnosti nejsou dále využívány. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studie odtokových poměrů v problematických částech města Olomouce 

Studie 

D.2.1. Technická zpráva 
 

 

  

Hydroprojekt CZ a.s., OZ Brno 

Minská 18, 616 00 Brno 
 Str. 18  

 

2.5.4 Posouzení jednotlivých stávajících úsek ů a objekt ů na N-leté pr ůtoky  

Stručná rekapitulace (detailněji viz příloha D.2.2.2 hydrotechnické výpočty):  
 
Svodnice 1130    
 

� Stávající provizorní průtok přes silniční příkopy do vnitřní kanalizace MŽ 
Zásadním škrtícím elementem celého úseku je průtok vod ze svodnice přes přípojku cca 
DN 200 – křížení komunikace III/4463 a přechod pod areálem firmy Hackl. Tento úsek má 
zásadní význam pro vzdutí vody přes komunikaci III/4463 při vyšších průtocích a pro 
úroveň hladiny podél celé silniční příkopy.  
Kapacita tohoto úseku (předpoklad DN200) s ohledem na danou morfologii terénu je 
pouhých 35 l/s.   
Při překročení tohoto průtoku nastává nebezpečí přelití vod přes hranu komunikace.  
Tento průtok ani zdaleka nedosahuje průtoku Q1 ( 268 l/s), takže lze předpokládat, že 
v tomto místě prakticky každoročně dochází k menším či větším problémům – což odpovídá 
zjištěné realitě.  
 

� Posouzení návrhu převedení svodnice 1130 v úseku od protlaku pod komunikací 
III/4463 po zaústění do ramene Mlýnského náhonu-společné pro VAR 1 i VAR 2 

V rámci návrhu tohoto úseku byly posuzovány dílčí objekty a úseky: 
 

• Otevřené koryto od propustku pod ČD po rameno Mlýnského náhonu 
Ohrázkování otevřeného koryta je provedeno pro Q10 až Q20. Při větších průtocích dojde 
z hlediska škod  k neškodnému rozlivu na okolní louky a plochy s náletovou zelení.  
 

• Kapacita stávajícího propustku DN 1000 pod tratí ČD Olomouc-Čelechovice 
Výpočtem bylo ověřeno, že ČD trať bude i při zavedení svodnice 1130 do stávajícího 
propustku DN 1000 chráněn proti přelití až prakticky do Q100.  
 

• Kapacita protlaku pod komunikací III/4463 
Profil propustku byl v závislosti na celém úseku optimalizován na profil DN 1000. Tento 
profil při dané morfologii terénu umožní převádět vody bez rozlití na komunikaci až do Q50.  
 

� Posouzení návrhu převedení svodnice 1130 VAR 1 – otevřené koryto 
Sklon úseku otevřeného koryta včetně návrhu propustku DN 1000 pod polní cestou umožní 
převádět vody bez rozlivu na komunikaci až do průtoku Q50. Při překročení tohoto průtoku 
dojde k přelití vod přes komunikaci v místě žel. stanice Olomouc – Řepčín.  
 

� Posouzení návrhu převedení svodnice 1130 VAR 2 - zatrubnění 
Jako optimální byl výpočtem stanoven profil zatrubnění DN1000. Profily vyšších průměrů by 
vedly k neúměrnému nárůstu IN. Pro tento profil je zabezpečenost úseku zajištěna až do 
Q20 a je tedy menší než v případě otevřeného koryta dle VAR 1.  
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Svodnice 1131    
 

� Zatrubnění DN 400 v prostoru Prachárny 
V rámci výstavby tenisového kurtu u hotelu Prachárna byla část koryta zatrubněna do PVC 
potrubí DN 400 v délce cca 41,5. Tento úsek je možné považovat za hydraulickou bariéru, 
avšak při vybřežení se vody dostávají do nezastavěného území – lužní les resp. louky. 
Výpočtem byla stanovena kapacita tohoto úseku cca 45 l/s  . Výpočet byl proveden pro 
předpoklad plný průtočný profil potrubí. Ve skutečnosti je však profil DN 400 téměř do 
poloviny zanesen, takže výsledná stávající kapacita bude v současné době menší.  
Při vyšších průtocích se bude rozlévat nejprve do přilehlého „lužního lesa“, poté na přilehlé 
louky. Nutno ovšem dodat, že tyto rozlivy nezpůsobují žádné materiální škody, neboť 
v lokalitě není žádná výstavba a přilehlá louka se využívá pouze pro pastvu.  
 

� Zatrubněný úsek přes MŽ 
Výpočtem bylo zjištěno, že nejslabším místem celého úseku je místo vtoku do propustku 
pod komunikací III/4463 -mezi Q20 až Q50  a místo propustku pod místní komunikací do 
Elprema -cca Q20. ČD trať je prakticky chráněná až do Q100, celý areál MŽ pak až do 
průtoku vyššího než Q50.  
Zabezpečenost objektů proti povodňovým stavům je tedy v tomto úseku přijatelná. Pro 
případné zvýšení této zabezpečenosti by bylo nutné buď zvětšit stávající profil zatrubnění 
(dnes DN 1200) nebo realizovat posilnění tohoto propoje. Obě varianty jsou z finančního 
hlediska nereálné.  
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3.  NAVRŽENÁ OPATŘENÍ 

3.1 Svodnice 1130 
Ze zhodnocení stávajícího stavu, který je popsáno v kapitole 2.4, vyplývají následující 
navržená opatření:  
 

� Převedení svodnice 1130 přes komunikaci III/4463 (Olomouc – Horka) a zaústění 
svodnice do Mlýnského náhonu 

� Běžná provozní údržba stávajícího koryta toku – vytěžení nánosů ze dna koryta, 
mezi kilometrem 1,3 až 1,3 zbavení svahů a dna koryta od náletové zeleně 

 

3.1.1 Převedení svodnice 1130 

V rámci studie byl hledán optimální způsob, jak převést svodnici 1130 přes komunikaci 
III/4463, ČD trať Olomouc-Čelechovice až do Mlýnského náhonu.  
 

3.1.2 Omezující podmínky pro návrh trasy p řevedení svodnice 1130 

Při hledání optimální trasy byly zohledněny následující skutečnosti: 
 

� Z hlediska spádových pom ěrů je téměř nemožné zaústit svodnici 1130 do 
svodnice 1131.  

Zdůvodnění: 
Propojení svodnic 1130 se svodnicí 1131, která má v současnosti zajištěn průtok přes 
Moravské Železárny do Mlýnského náhonu, by bylo možné provést podél komunikace 
III/4463. Výškové poměry však umožňují tento propoj realizovat jen ve velmi malém spádu. 
Před stávající střední školou by propoj musel být zatrubněn, což by při uvažování mizivého 
spádu znamenalo velmi omezenou kapacitu a tedy i malou ochranu před povodňovými 
průtoky. Spojením obou svodnic do stávajícího zatrubněného průtoku DN1200 přes MŽ by 
znamenalo podstatné snížení povodňové ochrany pro celou lokalitu kolem střední školy – 
dnes přiměřená ochrana na Q20 až Q50. 
 

� Převedení svodnice 1130 pokud možno mimo zastav ěný areál MŽ 
Zdůvodnění 
Převedení svodnice 1130 nejkratší trasou přímo po spádnici do ramene Mlýnského náhonu 
by znamenalo značný stavební zásah do zastavěného areálu MŽ. Bylo by nutné provést 
nákladné protlaky velkých dimenzi (DN1000) pod komunikací III/4463, ČD dráhou Olomouc 
– Čelechovice a dále několik protlaků pod vlečkami MŽ. Část trasy by musela být vedena 
přes vnitřní komunikace MŽ a došlo by k několika problematickým křížení s podzemními 
sítěmi MŽ, zejména pak s vnitřní kanalizací MŽ.  
V neposlední řadě by musely být vyřešeny složité majetko-právní otázky s vedením trasy 
po soukromém a zastavěném pozemku MŽ. 
 

� Plánovaná výstavba v zájmové lokalit ě 
- Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, úsek Řepčín – Poděbrady 

Tato cyklostezka je plánovaná po pravé straně komunikace III/4463 (orientace ve směru na 
Horku) a je vedena mezi silnicí a ČD tratí- viz podklady [12] a [13]. V současné době je 
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zpracovaný projekt pro stavební povolení v rozsahu zadání stavby. Do tohoto prostoru již 
není možné zasahovat.  
 

- Kanalizace a ČOV obce Křelov- Břuchotín, SO 03.1 Stoka vyčištěné vody, DSP, viz 
podklad  [17] 

V současné době je odtok z ČOV projekčně řešen samostatným potrubím DN 300 podél a 
částečně také přes areál MŽ přímo do ramene Mlýnského náhonu.  
Návrh obsahuje i napojení svodnice 1130 přes horskou vpust s uzávěrem do tohoto 
odpadu.  Toto propojení však neřeší problematiku vyšších průtoků (propoj jen DN 250) a 
přináší řadu problémů – tlakování potrubí DN 300, výron natlakované vody přes poklopy, 
manipulace s navrženým uzávěrem do  propoje atd.  

 
- Plánovaný vodovod  

 
� Investi ční náklady 

 
� Rekognoskace území 

Při podrobné rekognoskaci území a po prostudování všech dostupných podkladů, zejména 
pak podkladu [[[[14]]]] a [[[[15]]]] byl objeven stávající propustek DN 1000 pod ČD tratí Olomouc- 
Čelechovice ( žel.km 7,115), který je veden zároveň pod vlečkou MŽ.  
Tento propustek se nachází cca 380 m od místa styku svodnice 1130 s komunikací III/4463 
ve směru na Horku.  
Tento propustek je poměrně v dobrém stavu a dnes prakticky nevyužívaný.  
Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že výškové poměry mezi dnem svodnice 1130 
(původním dnem zbaveného nánosů) a dnem propustku jsou příznivé – rozdíl je cca 2,12m, 
což zaručuje potřebný spád.  
 

3.1.3 Koncept návrhu trasy p řevedení svodnice 1130 

Po zvážení všech výše uvedených skutečností byla v rámci této studie  jako nejoptimálnější 
vybrána trasa převedení svodnice 1130 do ramene Mlýnského náhonu s využitím 
stávajícího propustku pod ČD tratí.  
Z místa stávajícího přítoku svodnice 1130 ke komunikaci III/4463 bude trasa v prvním 
úseku vedena nejprve po levé straně komunikace III/4463 v délce cca 380 m ve směru na 
Horku.  
V tomto úseku jsou uvažovány dvě varianty:  

- Varianta č.1 – Otevřené koryto  vedené na okraji pole 
- Varianta č.2 – Zatrubn ění do profilu DN 1000. Potrubí vedeno těsně vedle 

komunikace III/4463 v trase dnešní silniční příkopy 
Dvě varianty byly zvoleny zejména z důvodu projednání tras v DUR s vlastníky pozemků – 
finančně i hydraulicky mnohem výhodnější Varianta č.1 s otevřeným korytem se dotýká 
více soukromých vlastníků, kteří mohou v rámci DUR stavbu blokovat.  
Varianta č.2 se zatrubněním je dražší a i kapacitně méně příznivá, ale dotýká se 
v převážné míře jen pozemků tělesa komunikace ve vlastnictví Olomouckého kraje.  
 
Následující úseky jsou již společné pro obě varianty.  
V místě před stávajícím propustkem se trasa lomí  do pravého úhlu a novým protlakem 
DN1000  podchází pod komunikací III/4463 a pod plánovanou cyklostezkou. V prostoru 
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mezi cyklostezkou a propustkem je krátký otevřený úsek koryta, do kterého jsou svedeny i 
příkopy odvodnění ČD trati.  
Stávající propustek DN 1000 převádí vody pod ČD tratí a vlečkou MŽ do prostoru 
podmáčené plochy s náletovou zelení.  
V současné době neexistuje žádný příkop mezi propustkem a ramenem Mlýnského náhonu 
a dešťové vody vytékají propustkem přímo na plochu s náletovou zelení. Zde vody zasakují 
do podloží nebo dále plošně odtékají přes louky do ramene Mlýnského náhonu. Po většinu 
roku se v této oblasti drží voda. V případě zaústění svodnice 1130 do propustku pod ČD 
tratí tento stav není akceptovatelný. 
Podle původní projektové dokumentace výstavby MŽ měl na propustek pod ČD tratí  
navazovat meliorační příkop zaústěný do ramene Mlýnského náhonu. Tento příkop však 
nebyl realizován a řešení v této studii se k původnímu návrhu vrací.  
Proto je mezi propustkem a ramenem Mlýnského náhonu navržené otevřené koryto 
s hrázkováním, do kterého by byl soustředěn průtok ze svodnice 1130.  
Po povodních 1997 a 2006 je rameno Mlýnského náhonu značně zanesené a bude nutné 
ho v nezbytné délce vyčistit tak, aby bylo možné nové koryto do tohoto ramene zaústit.  
  

3.1.4 Varianta č.1,  stavebn ě –technické řešení 

Popis navržených opatření je proveden ve směru po toku svodnice a odpovídá opatřením, 
která byla uvažována v propočtu nákladů.  
 

� Vyčištení dna stávajícího koryta v místě vtoku pod propustek pod polní cestou 
V místě navrženého převedení svodnice 1130 do nové trasy se v současné době nachází 
sedimenty mocnosti až 0,90m. Tyto sedimenty je nutné odtěžit až na původní dno 
svodnice. Na niveletu původního dna bude navazovat vtokový objekt do propustku pod 
polní cestou.  
V rámci propočtu je uvažováno s uložením vytěžených sedimentů na skládku. Totéž platí 
pro vytěžené sedimenty i v jiných úsecích, neboť není známé složení sedimentů. V rámci 
dalších stupňů PD by měl být proveden jejich rozbor a pokud nebudou obsahovat škodlivé 
látky, může být rozhodnuto o jejich jiném, levnějším uložení – např. rekultivace na jiných 
stavbách investora (město Olomouc).  
 

� Vyčištění sedimentů ze silničních příkopů směrem do Olomouce 
V rámci stavby se předpokládá s vytěžením sedimentů ze silničních příkopů komunikace 
III/4463 směrem do Olomouce, které dnes slouží jako provizorní vedení svodnice 1130. 
Hloubka sedimentů od 0,90m po 0,30m. Délka úseku cca 345 m . Obnova sklonu příkopů.  
Sedimenty uloženy na placené skládce – viz předchozí bod.  
 

� Vtokový objekt do propustku pod polní cestou 
V místě vtoku do propustku je navržen jednoduchý vtokový objekt. Bude se jednat o ŽB 
objekt se šikmými čely opatřenými česlemi – mříží.  
Ochrana propustku před plovoucími předměty větších rozměrů. Usazovací prostor není 
navržen z důvodu problematického těžení. Zahloubený prostor malého rozměru by byl 
rychle zanesen a stejně by neplnil svoji úlohu. S pravidelným čištěním tohoto usazovacího 
prostoru pravděpodobně nelze počítat – svodnice nebyly čištěny již několik desítek let.  
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� Propustek pod polní cestou 
Překonání polní cesty se předpokládá otevřeným výkopem s vložením betonového potrubí 
DN 1000. Polní cesta se k dopravě využívá jen sporadicky, vjezd z komunikace III/4463 
zatarasen betonovými bloky.  
 

� Otevřený úsek koryta podél komunikace III/4463 
 
Ve variantě č. 1 je navrženo k překonání vzdálenosti ke stávajícímu propustku pod ČD tratí 
otevřené koryto lichoběžníkového průřezu. Průběh dna koryta je stabilizované betonovými 
melioračními tvárnicemi do betonového lože.  
Toto opevnění dna není nezbytně nutné, avšak umožní jednodušší údržbu koryta.  
 
Sklony svahů jsou navržené ve sklonu 1:1,5 se zatravněním. Jedná s ohledem na 
zatravnění o limitní sklon z hlediska stability svahu. Méně strmé svahu jsou samozřejmě 
možné, budou mít však větší nároky na zábor pozemků.  
Sklon koryta je navrženo ve spádu 2,5 promile. Tento sklon umožňuje dostatečnou kapacitu 
koryta a na druhou stranu jsou minimalizovány výkopové práce.  
Manipulace s výkopkem  (platí i pro ostatní úseky mimo těžení sedimentů) – propo čet 
nákladů nepočítá s jejich uložením na placenou skládku . Bude se jednat o nezávadnou 
zeminu, kterou je možné využít pro rekultivace nebo jiné stavby investora (město Olomouc). 
V dalších stupních PD je nutné ve spolupráci s investorem rozhodnout o jejím využití, 
uložení na skládku by bylo nejdražší řešení. 
 
Trasa koryta je navrženo až za řadou stromů na samém kraji pole, takže tyto stromy podél 
komunikace nebudou stavbou dotčeny.  
Výstavba nebude nijak omezovat provoz na komunikaci III/4463.  
Úsek otevřeného koryta je ukončen vtokem do spádišťového a vtokového objektu před 
propustkem pod komunikací III/4463.  
 

� Spádišťový a vtokový objekt před protlakem  
Tento objekt slouží pro : 

- Spádiště -niveletu dna je nutné před komunikací snížit do úrovně nivelety propustku  
- Rychlá změna směru toku o 90° 
- Vtok do propustku (protlaku) DN 1000 pod komunikací III/4463 

Dále při výstavbě bude výkop pro tento objekt sloužit jako startovací nebo cílová šachta pro 
protláčení.  
Jedná se ŽB objekt obdélníkového půdorysu. Půdorysné rozměry objektu jsou 
přizpůsobeny šířce otevřeného koryta a vzdálenosti od komunikace. Dno šachty bude 
vhodně vyspádované a vzhledem ke spádišti vhodně opevněné (např. žulové kostky do 
betonu). Se zastropením objektu ŽB deskou se nepředpokládá, zhlaví objektu bude buď 
opatřeno zábradlím nebo bude celoplošně opatřeno pororošty.  
V dalších stupních PD je nutné projednat se správcem komunikace požadavky na případná 
svodidla v místě objektu.  
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3.1.5 Varianta č.2 ,  stavebn ě –technické řešení 

� Vyčištení dna stávajícího koryta v místě vtoku pod propustek pod polní cestou 
Viz Varianta č.1.  
 

� Vyčištění sedimentů ze silničních příkopů směrem do Olomouce 
Viz varianta č.1 
 

� Vtokový objekt do propustku pod polní cestou 
Viz varianta č.1 
 

� Propustek pod polní cestou 
Viz Varianta č.1.  
 

� Zatrubněný úsek koryta podél komunikace III/4463 
 
Ve variantě č. 2 je navrženo k překonání vzdálenosti ke stávajícímu propustku pod ČD tratí 
zatrubnění svodnice potrubím o průměru DN1000.  
Trasa je vedena s ohledem na minimalizaci dotčených pozemků prakticky v ose stávajících 
silničních příkopů. 
Zatrubnění je navrženo z betonových trub DN 1000.  Po uložení potrubí do předepsané 
nivelety budou silniční příkopy podél komunikace opět obnoveny. V rámci studie se 
předpokládá se stabilizací těchto příkopů pomocí melioračních tvárnic. Toto zpevnění dna 
však není nezbytně nutné a bude sloužit zejména pro lepší údržbu příkopů. 
Po trase zatrubnění jsou navrženy revizní šachty. Bude se jednat o monolitické šachty o 
vnitřním průměru 1,20 x 1,20 m. Poklopy těchto šachet budou ukončeny v niveletě silniční 
příkopy, budou opatřeny vtokovými mřížemi a tak tedy budou zároveň sloužit pro 
odvodnění silniční příkopy.  
Výkop bude proveden v zapažené rýze. Vzhledem k situačním poměrům je však nutné pro 
variantu č.2 uvažovat s nutností vykácení cca 13 ovocných stromků, které v současné době 
lemují komunikaci.  
Dále je nutné při realizaci trasy dle varianty č.2 počítat s částečným omezením provozu na 
komunikaci III/4463 – výkopy bude patrně nutné provádět ze strany silnice.  
 
Úsek otevřeného koryta je ukončen vtokem do spádišťového a vtokového objektu před 
propustkem pod komunikací III/4463.  
 
 

� Spádišťový a vtokový objekt před protlakem  
 
Tento objekt slouží pro : 

- Spádiště -niveletu dna je nutné před komunikací snížit do úrovně nivelety propustku  
- Rychlá změna směru toku o 90° 
- Vtok do propustku (protlaku) DN 1000 pod komunikací III/4463 

 
Vzhledem k umístění potrubí u komunikace a profilu potrubí bude mít šachta mnohem 
menší půdorysné rozměry než v případě varianty č.1. Prakticky se bude jednat o běžnou 
spádišťovou a lomovou šachtu.  
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3.1.6 Spole čný úsek pro Var.1 a Var.2,  stavebn ě –technické řešení 

Další úsek až po zaústění do ramena Mlýnského potoka je shodný pro obě varianty.  
� Protlak pod komunikací III/4463 

 
K překonání komunikace III/4463 bude nutné počítat s provedení protlaku DN 1000.  
V rámci studie se předpokládá s využitím protláčecích železobetonových trub DN 1000 bez 
ocelové chráničky. Konečná délka protlaku bude záviset na časovém průběhu staveb 
cyklostezky a převedení svodnice 1130. Pokud bude cyklostezka realizována před realizací 
převedení svodnice, bude protlak zatažen až pod tuto cyklostezku. S touto skutečností 
počítá i propočet nákladů této studie.  
Vzhledem ke skutečnosti, že protlaky těchto velkých dimenzí jsou velmi nákladné, nabízí se 
levnější řešení – realizovat propustek pod komunikací III/4463 překopem.  
Úspora IN by byla cca 1,0 mil Kč. Realizace by v tomto případě byla prováděna ve dvou 
etapách tak, aby byl zajištěn průjezd vždy alespoň jedním jízdním pruhem. Způsob 
realizace však závisí na vyjádření správce a vlastníka komunikace a musí být projednán 
v dalším stupni PD.  
 

� Otevřený úsek pod propustkem pod ČD tratí 
 
Jedná se krátký úsek otevřeného koryta v prostoru mezi cyklostezkou a propustkem. Do 
koryta budou zaústěny stávající odvodňovací příkopy ČD trati.  
V rozsahu stavby je nutné pozemek zbavit náletové zeleně.  
 

� Stávající propustek DN 1000 pod ČD tratí 
 
Stávající propustek DN1000 pod ČD tratí (žel. km 7,115 Olomouc – Čelechovice na Hané) 
je v přijatelném stavu a nevykazuje statické poškození. V rámci prací se předpokládá se 
sanací betonových ploch potrubí a obou čel propustku.  
 

� Otevřené koryto v úseku ČD propustek – rameno Mlýnského náhonu 
 
Je navrženo otevřené koryto obdobných parametrů jako koryto popsané u varianty č.1.  
 
Aby nedocházelo k rozlivům vod ze svodnice, je navrženo hrázkování koryta nad stávající 
terén. Výška hrázkování se po směru toku zmenšuje, před zaústěním do ramene 
Mlýnského náhonu je již koryto bez hrázky.  
Pro násyp hrázky se pro účely propočtu nákladů  předpokládá s využitím výkopku koryta.  
Tento úsek otevřeného koryta je navržen ve spádu 12 promile. Spád může být v dalších 
stupních PD upraven dle detailnějšího geodetického zaměření oblasti a skutečného dna 
ramene Mlýnského náhonu.  
 
Za propustkem koryto prochází oblastí silné náletové zeleně, která obsahuje i poměrně 
vzrostlé stromy. V rozsahu stavby je nutné počítat s vykácením tohoto porostu.  
V rámci zpracování dalšího stupně PD je nutné projednat s majiteli dotčených pozemků 
způsob přístupu na jejich pozemky po vybudování koryta – může být uskutečněno buď 
propustkem DN 1000, přemostěním koryta nebo ze strany Mlýnského náhonu.  
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� Vytěžení sedimentů z ramene Mlýnského náhonu 
Protože je vlivem zanedbané údržby rameno Mlýnského náhonu silně zanesené (cca 80 
cm), je nutné nános po toku a také částečně proti toku odtěžit a obnovit sklon toku podle 
původního stavu.  
Pro účely propočtů nákladů se uvažuje s vytěžením sedimentů 300 m po toku a 100 m proti 
toku ramene Mlýnského náhonu. Vytěžené sedimenty na skládku – viz poznámka výše pro 
těžení sedimentů.  
V rámci této studie nebylo možné zjistit skutečné výšky toku, projektant uvažoval s výškou 
dle původní PD poskytnuté ZVHS Olomouc. 
 

3.1.7 Zhodnocení návrhu p řevedení svodnice 1130 

Varianta č. 1 
++++ Nižší investiční náklad 
++++ Vyšší kapacita koryta 
++++ Minimální omezení provozu na komunikaci III/4463 
++++ Zachování pásu ovocných stromů podél komunikace 
++++ Snadnější údržba koryta 
++++ Zachycení povrchového odtoku z polí ze strany pevnůstky 

 
- Zásah do většího počtu pozemků v soukromém vlastnictví 
- Nutnost vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu 

 
Varianta č. 2 

++++ Minimalizace zásahu do pozemků v soukromém vlastnictví a minimalizace vynětí 
pozemků ze ZPF 

 
Zápory : viz klady u varianty č.1.  
 
Zpracovatel studie jednoznačně preferuje realizaci trasy dle Varianty č.1, pouze v případě 
blokace stavby ze strany majitelů dotčených pozemků bude nutné trasu vést dle Varianty 
č.2.  
 
Obecné p řínosy realizace stavby „P řevedení svodnice 1130“  
 

• Vyřešení problémů s permanentním podmáčením silničního a železničního svršku 
• Vyřešení hygienických a estetických problémů v úseku silničního příkopu mezi žel. 

stanicí Řepčín až střední škola naproti hlavního vjezdu do Moravských železáren 
• Vyřešení povodňových stavů a vybřežování vod se silniční příkopy v době 

přívalových dešťů 
• Zamezení negativního vniku extravilánových vod do městské kanalizace a ČOV skrz 

vnitřní kanalizaci MŽ 
• V případě rychlé realizace stavby převedení svodnice 1130 by bylo možné uspořit 

nemalé IN na navrženou samostatnou gravitační kanalizaci DN 300 odtoku 
plánované ČOV Křelov – investor obec Křelov. Zaústění vyčištěných vod přímo do 
převedené svodnice 1130 v místě ČOV Křelov 

• Částečné vyřešení podmáčení pozemků mezi ČD tratí a ramenem Mlýnského 
náhonu – předpokládá však odtěžení sedimentů z tohoto ramene  
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3.1.8 Výpis dot čených pozemk ů stavby „P řevedení svodnice 1130“ 

Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí  
Katastrální území:  Křelov 675636 , není-li uvedeno jinak 
 

1. Úsek mezi protlakem pod komunikací a zaústěním do ramene Mlýnského náhonu, společný 
pro variantu č.1 i variantu č.2 
 

P.č.KN Druh pozemku LV Vlastníknemovitosti, adresa 

Zaústění koryta do ramene Mlýnského náhonu 

994/21 vodní plocha 122 Miloslav Haderka , Lipové Náměstí 30/10, Křelov-Břuchotín, Křelov, 
783 36 

Otevřené koryto s ohrázkováním 

993/20 trvalý travní porost, 
zemědělský půdní fond 

122 Miloslav Haderka , Lipové Náměstí 30/10, Křelov-Břuchotín, Křelov, 
783 36 

993/5 trvalý travní porost, 
zemědělský půdní fond 

689 Ladislav Skyva Lipové Náměstí 34/14, Křelov-Břuchotín, Křelov, 
783 36 

993/4 trvalý travní porost, 
zemědělský půdní fond 

209 SJM Očenášek Jaroslav a Očenášková Helena  

Jaroslav Očenášek Marie Majerové 53/9, Křelov-Břuchotín, Křelov, 
783 36 

Helena Očenášková Marie Majerové 53/9, Křelov-Břuchotín, Křelov, 
783 36 

992 ostatní plocha, zástavní 
právo soudcovské 

323 Moravské železárny, a.s. Řepčínská 35/86, Olomouc, Řepčín, 779 
11 

Otevřené koryto s ohrázkováním, vyústění stávajícího propustku pod železniční vlečkou a ČD 

991 ostatní plocha, zástavní 
právo soudcovské 

323 Moravské železárny, a.s. Řepčínská 35/86, Olomouc, Řepčín, 779 
11 

Stávající propustek pod ČD a vlečkou, vtok do propustku – otevřené koryto 

990/2 Ostatní plocha, dráha 975 Česká republika,  Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace,Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00 

Otevřený úsek koryta, protlak pod komunikací a cyklostezkou 

989 Ostatní plocha, 
manipulační plocha 

10001 Obec Křelov - Břuchotín Marie Majerové 45/25, Křelov-Břuchotín, 
Křelov, 783 36 

Protlak pod komunikací Olomouc – Horka č. III/4463 

987 Ostatní plocha, silnice 964 Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 772 11 

Spádišťová šachta před protlakem 

1002/15 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

120 Věra Bubeníčková Břetislavova 24/15, Olomouc, Řepčín, 779 00
 1/8 

Marie Charvátová Zelená 586/21, Olomouc, Neředín, 772 00 1/8 

Pavlína Králová K Výrovně 1517/3, Hořovice, 268 01 1/16 

Jiřina Moláčková Politických vězňů 566/11, Olomouc, Neředín, 779 
00 1/12 

Lenka Navrátilová U Vrby 2214/12, Šternberk, 785 01 1/16 

Karla Šteierová Lužní 302/2, Olomouc, Chomoutov, 783 35 1/8 

Danuše Vajdová Wolkerova 794/30a, Olomouc, Nová Ulice, 779 00
 1/12 

Albert Zapletal Břetislavova 227/45, Olomouc, Řepčín, 779 00 1/12 

Karel Zeiner Libušina 178, Bechyně, 391 65 2/8 
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2. Varianta č.1 – otevřené koryto se svahováním břehů 
 

P.č.KN Druh pozemku LV Vlastník nemovitosti, adresa 

Spádišťová šachta před protlakem, otevřený úsek koryta 

1002/16 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

10002 Česká republika, Pozemkový fond České republiky Husinecká 
1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 

Otevřený úsek koryta 

1002/23 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

97 Jan Navrátil,Řepčínská 246/88, Olomouc, Řepčín, 779 00,1/2 

Anežka Navrátilová,Řepčínská 246/88, Olomouc, Řepčín,  779 00
 1/2 

1002/25 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

386 Vojtěch Hořínek,Máchova 230/36, Olomouc, Řepčín, 779 00 1/2 

Berta Hořínková, Máchova 230/36, Olomouc, Řepčín, 779 00 1/2 

1002/18 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

5 Jiří Kováč, Seifertova 491/2, Přerov, Přerov I-Město, 750 02 1/2 

Vladimír Kováč, Dvořákova 2652/67, Přerov, Přerov I-Město, 750 
02 1/2 

1002/19 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

733 Vladimír Kováč Dvořákova 2652/67, Přerov, Přerov I-Město, 750 
02 

1002/29 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

697 Miloslav Bundil Sadová 8/3, Křelov-Břuchotín, Křelov, 783 36 

Propustek pod polní cestou 

1004 Ostatní plocha, ostatní 
komunikace 

10001 Obec Křelov - Břuchotín Marie Majerové 45/25, Křelov-Břuchotín, 
Křelov, 783 36 

Napojení převedení na původní svodnici 1130, K.Ú. ŘEPČÍN 

394/19 Ostatní plocha, silnice 785 Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 772 11 

440/70 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

629 Karel Malý Řepčínská 42/42, Olomouc, Řepčín, 779 00 

MALÝ KAREL Olomouc Řepčínská 42 

 
3. Variantač.2 – zatrubnění vedené v příkopě komunikace III/4463 

 
P.č.KN Druh pozemku LV Vlastník nemovitosti, adresa 

Příkop podél komunikace Olomouc – Horka č. III/4463 

987 Ostatní plocha, silnice 964 Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace 

1001/1 Ostatní plocha, silnice 964 Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace 

Propustek pod polní cestou 

1004 Ostatní plocha, ostatní 
komunikace 

10001 Obec Křelov - Břuchotín Marie Majerové 45/25, Křelov-Břuchotín, 
Křelov, 783 36 

Napojení převedení na původní svodnici 1130, K.Ú. ŘEPČÍN 

394/19 Ostatní plocha, silnice 785 Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace Lipenská 753/120, Olomouc, Hodolany, 772 11 

440/70 Orná půda, zemědělský 
půdní fond 

629 Karel Malý Řepčínská 42/42, Olomouc, Řepčín, 779 00 

MALÝ KAREL Olomouc Řepčínská 42 
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3.1.9 Doporu čení pro další stupn ě PD (DUR) 

� Předjednat s vlastníky soukromých pozemků, přednostně volit Variantu č.1, popř. 
upravit trasu. Teprve v případě blokace stavby ze strany vlastníků přistoupit na 
Variantu č.2.  

� Projednat způsob křížení komunikace III/4463 se správcem a majitelem komunikace 
– při povolení postupného překopu silnice dojde k nemalým úsporám IN nákladů 
(cca 1,0 mil Kč) na protlak DN 1000 

� Podrobné geodetické zaměření celého úseku převedení svodnice 1130 včetně části 
ramene Mlýnského náhonu 

� U jednotlivých správců inženýrských sítí zajistit průběhy jejich vedení, zejména pak 
zabezpečovací kabely ČD dráhy. Nelze vyloučit provedení některých přeložek 
inženýrských sítí 

� V případě možnosti koordinovat stavbu časově s výstavbou ČOV Křelov (investor 
obec Křelov) – investiční náklady na výstavbu samostatného odtoku z ČOV přes 
areál MŽ prakticky pokryjí IN na převedení svodnice 1130. V případě realizace 
převedené svodnice 1130 bude prakticky samostatné potrubí odtoku z ČOV 
zbytečné.  

� Případné řešení zaústění odtoku z ČOV Křelov do převedené svodnice nutno 
předjednat s odborem životního prostředí. S ohledem na ochranu životního prostředí  
by však neměl být problém, neboť vody z ČOV budou vyčištěné dle limitů 
vodohospodářského rozhodnutí a v korytě svodnice 1130 je stálý, byť malý celoroční 
sanační průtok (nejedná se o občasnou svodnici). Zamezení případného vsaku části  
vyčištěných vod do vod podzemních by byl omezen opevněnou úpravou dna – 
žlabovky ve dně koryta.  

 
 

3.1.10 Provozní údržba svodnice 1130 

Mimo výše uvedený návrh převedení svodnice 1130 do ramene Mlýnského náhonu, je 
nutné uvažovat i s provedením běžné provozní údržby stávajícího koryta svodnice 1130.  
 
Stav této svodnice není špatný, vlivem poměrně velkého spádu a trvalého průtoku vrstva 
sedimentů dosahuje průměrně do 0,10 m. Koryto a dno svodnice je zarostlé pouze v úseku 
od 1,1 km do 1,3 km, tedy cca 200 m.  
 
Provozní údržba byla orientačně výpočtem z podélného profilu a příčných řezů stanovena 
na:  
 

1. Vytěžení sedimentů a úprava sklonu dna – cca 90 m3  
 

Výpočet předpokládá délku těžení 1500 m, průměrnou hloubku sedimentů 0,09 m a objem 
sedimentů v korytě cca 0,06 m3 na 1m‘.  

 
2. Vykácení náletové zeleně ze dna a svahů koryta – 700 m2 

 
Výpočet předpokládá s délkou zásahu 200m , plocha mýcení stromů a keřů (dno i svahy 
koryta) cca 3,5m2 na 1m‘.  
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Dle dohody s investorem stavby nejsou náklady na běžnou údržbu uvedeny v propočtu 
nákladů, neboť se jedná o práce, které by měl zajistit správce toku.  
 

3.2 Svodnice 1131 

3.2.1 Navržená opat ření svodnice 1131 

Dle provedených hydrotechnických výpočtů je z hlediska zabezpečenost proti povodňovým 
průtokům kapacita zejména dolního zatrubněného úseku dostačující. Zvýšení této 
zabezpečenosti např. výměnou potrubí za větší profil nebo posílení stáv. profilu dalším 
profilem, není z ekonomického hlediska reálná. Investiční náklady na tato opatření by 
mnohonásobně překročily případné povodňové škody při extrémních povodních.  
Jak se také ukázalo, přepojení vod mimo vnitřní kanalizaci MŽ bylo v minulosti již 
provedeno, takže tyto extravilánové vody nenatékají do městské kanalizace jako vody 
balastní. 
Z hlediska investic města Olomouce tedy v u svodnice 1131 není navrženo žádné opatření 
 

3.2.2 Provozní údržba svodnice 1131 

Výše uvedené konstatování však neznamená, že stav svodnice 1131 je uspokojivý. 
V celém svém úseku otevřeného koryta je dno značně zanesené sedimenty a prakticky 
v celém svém úseku jsou svahy i dno koryta porostlé hustým náletovým porostem. Protože 
se údržba koryta neprováděla již desítky let, stromy v korytě jsou vzrostlé.  
Prakticky všechny propustky jsou minimálně do poloviny svého průřezu zanesené, nejhorší 
situace u propustku pod rychlostní komunikací R35, kde je nános prakticky již do horní 
třetiny průtokového průřezu.  
V prostoru vybudovaného tenisového kurtu hotelu Prachárna byl dlouhý úsek cca 40 m 
zatrubněn do malého profilu DN 400, což má za následek častější vybřežování vod na 
přilehlé pozemky, zejména pak do dnes již „lužního lesa“. Toto vybřežování však 
nezpůsobuje žádné materiální škody, neboť se v této oblasti žádná výstavba nevyskytuje.  
 
 Provozní údržba byla orientačně výpočtem z podélného profilu a příčných řezů stanovena 
na:  

1. Vytěžení sedimentů a úprava sklonu dna – cca 630 m3  
 

Výpočet předpokládá délku těžení 2100 m, průměrnou hloubku sedimentů 0,27 m 
(pohybuje se od 0,90 m po 0,10m)  a objem sedimentů v korytě cca 0,3 m3 na 1m‘.  

 
2. Vykácení náletové zeleně ze dna a svahů koryta – 6 900 m2 

 
Výpočet předpokládá s délkou zásahu 1500 m , plocha mýcení stronů a keřů (dno i svahy 
koryta) cca 4,6m2 na 1m‘.  
 
Dle dohody s investorem stavby nejsou náklady na běžnou údržbu uvedeny v propočtu 
nákladů, neboť se jedná o práce, které by měl zajistit správce toku resp. majitelé propustků.  
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3.3 Svodnice 1132 

3.3.1 Navržená opat ření svodnice 1132 

Z hlediska zájmů investora studie tato svodnice nečiní žádné problémy, proto není 
navržené žádné opatření z investičních prostředků města Olomouce.  
 

3.3.2 Provozní údržba svodnice 1132 

Stav této svodnice není špatný, vlivem poměrně velkého spádu a trvalého průtoku vrstva 
sedimentů dosahuje průměrně do 0,10 m a to jen v dolním úseku svodnice. Koryto a dno 
svodnice je zarostlé také pouze v dolním úseku před napojením do svodnice 1131 v délce 
cca 100 m.  
 
Provozní údržba byla orientačně výpočtem z podélného profilu a příčných řezů stanovena 
na:  

1. Vytěžení sedimentů a úprava sklonu dna – cca 8 m3  
 

Výpočet předpokládá délku těžení 100 m, průměrnou hloubku sedimentů 0,10 m a objem 
sedimentů v korytě cca 0,07 m3 na 1m‘.  

 
2. Vykácení náletové zeleně ze dna a svahů koryta – 350 m2 

 
Výpočet předpokládá s délkou zásahu 100 m , plocha mýcení stromů a keřů (dno i svahy 
koryta) cca 3,5m2 na 1m‘.  
 
Dle dohody s investorem stavby nejsou náklady na běžnou údržbu uvedeny v propočtu 
nákladů, neboť se jedná o práce, které by měl zajistit správce toku.  
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4.  ZÁVĚRY 
Tato část studie se zabývá analýzou příčin a řešením odstranění problémů s odvodněním 
území, které se nachází mezi Křelovem a místní částí Olomouc –Řepčín. Jedná se  
bezejmenné svodnice pod označením 1130, 1131 a 1132. 
Z hlediska protipovodňové ochrany zastavěných částí se jako nejproblematičtější ukázala 
svodnice 1130, u které v současné době chybí kapacitní převedení vod přes Moravské 
železárny do Mlýnského náhonu. Vody ze svodnice 1130 dnes v místě komunikace 
Olomouc –Horka provizorně natékají do nekapacitního potrubí DN 200. Tento stav přináší 
zejména v době vyšších průtoků nemalé problémy – přeliv vody na komunikaci Olomouc-
Horka a ohrožení přilehlých nemovitostí. Další negativní stránkou tohoto stavu je 
neestetický vzhled a hygienické problémy – zápach a líhniště komárů u cesty do rekreační 
zóny koupaliště Poděbrady.  
Vody ze svodnice 1130 jsou navíc zaústěny do vnitřní kanalizace Moravských železáren. 
Přes tuto vnitřní kanalizaci jsou pak zdrojem balastních vod pro veřejnou kanalizaci města 
Olomouce.  
Svodnice 1131 má při zatrubněném průchodu přes Moravské železárny přiměřenou 
ochranu proti povodňovým průtokům a její zvýšení je z hlediska investičních nákladů 
nereálné. V rámci studie bylo prokázáno, že v současné době je svodnice 1131 odpojena 
z vnitřní kanalizace Moravských železáren a není tedy zdrojem balastních vod pro veřejnou 
kanalizaci města Olomouce.  
Svodnice 1132 se nachází v polích a je přítokem svodnice 1131. Jako taková nečiní 
z hlediska protipovodňové ochrany žádné problémy.  
V rámci této části studie bylo navrženo kapacitní převedení svodnice 1130 do ramene 
Mlýnského náhonu při využití stávajícího propustku pod ČD tratí Olomouc-Čelechovice. 
Tento návrh byl proveden ve dvou variantách. Varianta 1 řeší převedení svodnice pomocí 
otevřeného koryta, varianta 2 pak pomocí zatrubnění. Jako výhodnější, levnější i z hlediska 
kapacity lepší se jeví varianta č.1, variantu č.2 se zatrubněním doporučujeme realizovat 
pouze v případě problémů s dotčenými pozemky u projednání varianty č.1.  
 Současný stav svodnic je různý – zatímco svodnice 1130 a 1132 jsou v přijatelném stavu, 
svodnice 1130 je prakticky v celém svém úseku zanedbaná – koryto je zanesené 
sedimenty, dno i břehy jsou zarostlé náletovou zelení. Z hlediska funkce této svodnice bude 
nutné provést řádnou údržbu koryta. Potřebné udržovací práce jsou v rámci této studie 
popsány, nejsou ale součástí propočtů nákladů, neboť je musí  provést současný správce 
toku resp. majitelé objektů na svodnici (propustky).   
Z hlediska zmenšení povodňových průtoků,  zanášení svodnic sedimenty a zmenšení půdní 
eroze v lokalitě je žádoucí realizovat opatření, která jsou uvedena v dokumentu Studie 
protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce.  
Dále je v oblasti svodnic 1130,1131 a 1132 doporučeno výrazně omezit pěstování kukuřice 
a zatravnit  pásy okolo vodotečí, polních cest a silnic. 
V případě výstavby nových rozsáhlých staveb (komunikace, výrobní areály, nákupní centra, 
rozsáhlé bytové komplexy atd.) v zájmovém povodí svodnic je nutné trvat na požadavku, 
aby tyto stavby svým zvýšeným podílem zpevněných ploch neurychlovaly odtok do toku. 
V tomto případě je nutné požadovat stavebně technická opatření budovaná v souvislosti 
s výstavbou a navazující infrastruktury – dešťové zdrže, ochranné nádrže apod.  
 
 
V Olomouci, dne 23.12.2010 
Ing. Pavel Brtník 





Studie odtokových pom�r� v problematických �ástech m�sta Olomouce 
Studie 

D.3.1. Technická zpráva 
 

 

  

AgPOL s.r.o. 
Jungmannova 12, Olomouc 

 Str. 1 

 

OBSAH 
 

1. ÚVOD ............................................................................................................................ 2 

1.1 Podklady ................................................................................................................. 2 
1.2 Postup p�i zpracování  - strategie �ešení ................................................................ 2 

2. SOU�ASNÁ SITUACE V POVODÍ RECIPIENTU......................................................... 4 

2.1 Stru�ná charakteristika území................................................................................. 4 
2.4  Hydrogeologické  pom�ry ...................................................................................... 5 

2.5   Klimatické pom�ry ................................................................................................. 6 

2.2 Popis stávajícího stavu ........................................................................................... 6 
2.4 Hydrotechnické posouzení kapacity koryta – stávající stav .................................... 9 

2.4.1 Stanovení hydrologických údaj� – údaje od �HMÚ......................................... 9 
2.4.2 Hydrologické údaje .......................................................................................... 9 

profil : k.ú. Droždín  - profil P1 ................................................................................. 9 
Hydrologické �íslo povodí : 4-10-03-1120................................................................ 9 
profil : k.ú. Droždín  - profil P2 ................................................................................. 9 
Hydrologické �íslo povodí : 4-10-03-1120................................................................ 9 
profil : k.ú. Droždín  - profil P3 - stanoven analogicky............................................ 10 
Hydrologické �íslo povodí : 4-10-03-1120.............................................................. 10 

2.4.3 Výpo�et pr�tok� dle CN k�ivek ...................................................................... 10 
2.4.4 Zhodnocení výpo�t� ...................................................................................... 10 
2.4.5 Posouzení jednotlivých stávajících úsek� a objekt� na N-leté pr�toky .......... 10 

3. NAVRŽENÁ OPAT�ENÍ.............................................................................................. 11 

3.1.1 Omezující podmínky pro návrh trasy p�evedení svodnice 1130 .................... 12 
3.1.2 Doporu�ení pro další stupn� PD.................................................................... 14 

4.       Záv�ry.........................................................................................................................................14 

Zábor zem�d�lského a lesního p�dního fondu .............................................................. 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Studie odtokových pom�r� v problematických �ástech m�sta Olomouce 
Studie 

D.3.1. Technická zpráva 
 

 

  

AgPOL s.r.o. 
Jungmannova 12, Olomouc 

 Str. 2 

 

1.  ÚVOD 
Tato �ást studie se zabývá analýzou p�í�in a �ešením odstran�ní problém� v povodí toku 
Adamovky v km 3,634 – 6,236 (ulice M. Horákové – nádrž na návsi na Svatém Kope�ku – 
ulice Še�íková.   
Odvodn�né území k profilu km 3,60 je 110 ha. 
  

1.1 Podklady  
K vypracování této �ásti studie byly použity následující podklady:  

[1] Katastrální mapa zájmové oblasti (DKM) – poskytnuto od MMOL (stav 2010) 
[2]  Ortofotomapy dot�ených lokalit – poskytnuto od MMOL (stav 2006) 
[3]  Základní vodohospodá�ská mapa M 1:50 000, mapový list 24-22 Olomouc (stav k 1992) 
[4] Pasport stávající kan. sít� m�sta Olomouc – poskytnuto od MMOL (stav 05/2010) 
[5] ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny ÚP – poskytnuto od MMOL 
[6] Návrh ÚPnSÚ Olomouc, jednotlivé hladiny návrhu ÚP – poskytnuto od MMOL 
[7] Geodetické zam��ení (výškopis, polohopis) zájmového území. Zpracovatel Ing. John v 

 11/2010.  
[8] Kanalizace obce Droždín, Svatý Kope�ek  
[9] Studie protierozních opat�ení v zájmovém území, Ing. Katarina Kalivodová, 12/2010 
 

• Místní šet�ení 

• Výrobní výbory 

 

PD je zpracována: 
 výškový systém  BALT p.v.          

 sou�adnicový systém  S-JTSK 

 
 

1.2 Postup p�i zpracování  - strategie �ešení 
Zajišt�ní hydrologických charakteristik p�edm�tných tok� 
Pro práce na studii byly zakoupeny hydrologické podklady toku v km 3,60 a 5,74 – pr�toky 
– n-leté vody a v profilu 5,74 – objem stoleté povodn�  u �HMÚ Ostrava:  
Analogicky byly ur�eny hydrologické údaje pro profil km 4,790. 
Pro posouzení nebeského rybníka byly tyto oficiální údaje dopln�ny o výpo�ty metodou  CN 
-k�ivek.  
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Geodetické  zam��ení toku 
V rámci této studie bylo provád�no geodetické zam��ení toku v�etn� okolí. Pro ú�ely této 
studie bylo provedeno bodové zam��ení koryta a objekt� z d�vodu zjišt�ní p�esného 
pr�b�hu svodnice, stanovení pr�m�rných spád� úsek� svodnice a vzorových p�í�ných �ez� 
koryta. Dále byla využita  všechna dostupná m��ení, která byla provedena v minulosti . 
Profily a rozm�ry významných objekt� (propustky, dimenze zatrubn�ní atd.) byly zam��eny 
p�i osobní poch�zce.  
 

Popis stáv. stavu tok�  
Na základ� prohlídky v terénu byl proveden popis toku s uvedením všech objekt�, které se 
na toku nacházejí.  V rámci tohoto popisu byly zd�razn�ny všechny negativní vlivy 
stávajícího stavu jako nap�. zaúst�ní vodote�í do kanalizace, nevhodn� �ešené stáv. 
objekty (propustky, zatrubn�ní atd.), nebezpe�í vyb�ežení svodnic p�i p�ívalových deštích 
apod. Tento popis byl proveden na základ� rešerše všech dostupných informací, zejména 
pak informací od pracovník� Statutárního m�sta Olomouce, místních obyvatel pop�. 
zástupc� dot�ených firem.  
 
Vyhodnocení stávajícího stavu tok�, stanovení kapacit koryt a objekt� 
Výpo�tem bylo provedeno hydrotechnické posouzení problémových úsek� v�etn� objekt� a 
byly stanoveny jejich kapacity. Výsledky jsou uvedeny v dokladové �ásti. 
 
Koncep�ní návrh technických opat�ení  
Na základ� výsledk� výše uvedených údaj� a výpo�t� bylo navrženo koncep�ní �ešení 
v�etn� doprovodných opat�ení, která mají za cíl:  

 
1) Protipovod�ová opat�ení s d�razem na ochranu zastav�ného intravilánu 
2) Posouzení vlivu stávající a návrhové výstavby na odtokové pom�ry v zájmovém 

území – stanovení limit� odtokových parametr� pro výhledovou výstavbu dle 
územního plánu.  

3) Varianty možného technického �ešení v�etn� propo�tu náklad�  
4) Stanovení vlivu navržených opat�ení na recipient, do kterého je dot�ený tok zaúst�n 

 
Navržená technická opat�ení byla provedena v souladu se stávajícím územním plánem a 
respektovala i návrh nového územního plánu. Jednotlivá opat�ení z návrhu územního plánu 
byla zakreslena do p�ílohy D.3.3 Situace povodí.   
Jednotlivé návrhy a navržená opat�ení respektují záv�ry Studie protierozních opat�ení 
v zájmové lokalit� – viz podklad [9] . Také návrhy ze studie [9] byly zakresleny do p�ílohy 
D.3.3 Situace povodí.   
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2.  SOU�ASNÁ SITUACE V POVODÍ RECIPIENTU 

2.1 Stru�ná charakteristika území 

 
          Zájmové území stavby leží na samém rozhraní rovinné �ásti Hornomoravského úvalu 
a   nejnižších výb�žk� Nízkého Jeseníku. M�stské �ásti Olomouce Svatý Kope�ek a 
Droždín leží asi 3 km severovýchodn� od Olomouce.  Tato oblast je p�edur�ena pro 
zástavbu p�edevším rodinnými domky pro svou ideální polohu na jihozápadních svazích 
s výhledem na Olomouc a okolí. 
           Obec Droždín a Svatý Kope�ek jsou položeny na nejnižších výb�žcích Nízkého 
Jeseníku s pom�rn� sklonitým terénem.  
           Meliora�ní odpad Adamovka  pramení v nádrži na návsi obce Svatý Kope�ek. 
Protéká lesem se zna�ným podélným sklonem, zna�ný sklon si zachovává i p�es zastav�né 
území Droždína, kde je koryto prakticky v celém úseku intravilánu zatrubn�no. Pod 
Droždínem se podélný sklon m�ní a tok v polní trati p�echází mírným sklonem do roviny na 
okraji m�sta, až k zaúst�ní do �eky Byst�ice. 
           Nadmo�ská výška nejvyššího místa na Svatém Kope�ku je 389,0 m n. m. a 
nejnižšího místa  na b�ehu Byst�ice - 218,0 m n. m.    

    Z geologického hlediska leží zájmové území na rozhraní dvou geomorfologických 
celk�. Východní �ást zájmového území ( Svatý Kope�ek a východní �ást Droždína ) je 
sou�ástí geomorfologického celku Nízkého Jeseníku, podcelku Domašovské vrchoviny, 
geomorfologického okrsku  Radíkovská pahorkatina. Je to plochá vrchovina, tvo�ená 
spodnokarbonskými b�idlicemi a drobami moravických a hornobenešovských vrstev. 
          Západní �ást území ( západní �ást Droždína a Chválkovice ) je sou�ástí 
geomorfologického celku Hornomoravského úvalu, podcelku Uni�ovské plošiny, 
geomorfologického okrsku Žerotínská rovina. Je to nížinná pahorkatina tvo�ená 
náplavovými kužely vodních tok� stékajících z Nízkého Jeseníku pokrytými sprašemi a 
svahovými sedimenty. 
 
2.2  Charakteristika území stavby 
 
         Jedná se horní úsek toku Adamovky – koryto odvádí povrchové vody jižní �ástí obce 
Svatý Kope�ek do lesního úseku sm�rem k Droždínu. Všechny drobné vodote�e na území 
obce jsou zatrubn�né a jsou vyúst�ny do nádrže na návsi – ulice Še�íková. V intavilánu pod 
rybníkem je v délce 211 m tok zatrubn�n. V lesním úseku p�echází koryto stržovým údolím 
k reten�ní nádrži v km 5,743, kde je vyúst�no odleh�ení jednotné kanalizace Svatého 
Kope�ka. V provozu nádrže dochází ke zna�nému zanášení a omezení reten�ní schopnosti 
nádrže. Koryto pokra�uje jižním sm�rem až k chatové oblasti Droždína, kde se sm�r toku 
m�ní na západní, který si udržuje zastav�nou �ástí Droždína, kde je koryto prakticky 
v celém úseku zatrubn�no. Zatrubn�ný úsek je proveden nekoncep�n� (- kapacity potrubí 
st�edního úseku, kde profil vyhoví pr�toku Q100 násobn� p�ekra�ují možnosti úseku 
dolního).  
Na západním okraji obce je poslední úsek koryta v intravilánu v délce 160 m tvo�en 
otev�eným korytem lichob�žníkového profilu o hloubce 0,90 m s 5 propustky profilu DN 800 
mm s nedostate�nou kapacitou. 
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           V obcích Droždín a Svatý Kope�ek byla provedena v r. 2005 - 07 kompletní stavba 
kanalizace.  
Ob� obce se nachází na nejnižších výb�žcích Nízkého Jeseníku s pom�rn� sklonitým 
terénem. 
Správce Adamovky:  do 12/2010 Zem�d�lská vodohospodá�ská správa, pracovišt� 506 
Olomouc, Lazecká 57/6 (dále jen ZVHS) – od roku 2011 p�echází správa toku na Povodí 
Moravy Brno, s.p. závod Horní Morava Olomouc. 
 
2.3   Geologická stavba širší oblasti 
      

Skalní podloží je v zájmové oblasti tvo�eno sedimenty moravskoslezského spodního 
karbonu. Spodní karbon moravskoslezské oblasti reprezentuje litologicky výrazná 
synorogenní klastická formace vyskytující se v evropských hercynidech a známá ve st�ední 
Evrop� jako kulm. Kulm je význa�ný slepenci, drobami a aleuropelity. Oba poslední litotypy 
se bu� mnohonásobn� st�ídají, nebo tvo�í každý zvláš� mocná t�lesa. 
 Pro zájmové území je charakteristické rytmické st�ídání b�idlic a drob, obvykle ve 
vrstvách r�zné mocnosti, takže místy p�evažují droby a místy b�idlice; obojí je svázáno 
pozvolnými p�echody. Tak zde vzniká st�ídání dvou ze �ty� hlavních litologických jednotek 
kulmu Nízkého Jeseníku  - moravických vrstev v p�evážn� b�idli�ném vývoji a 
benešovských vrstev v p�evážn� drobovém vývoji. Skalní horniny zde vystupují až na 
povrch na mnoha místech na Svatém kope�ku.   
 Tém�� celý skalní podklad je zde p�ekryt svými zv�tralinami - eluviem. Eluvium je 
zv�tralá hornina in situ, která nebyla redeponována z místa svého vzniku. Eluvium má v 
zájmovém území  ponejvíce charakter prachovitých, jílovitých a pís�itých hlín s variabilním 
obsahem úlomk� mate�ních hornin. Eluvium bývá zachováno zpravidla na náhorních 
plošinách a rovinách, na svazích bývá v�tšinou redeponováno svahovými pohyby. 

 Na úbo�ích a úpatích svah� bývají  horniny p�ekryty r�zn� mocnou polohou 
deluviálních sediment�, které vznikly gravita�ní redepozicí zv�tralého skalního podloží. 
Litologicky se jedná p�evážn� o svahové pís�ité hlíny s variabilním obsahem úlomk� 
hornin. P�eplavením eluvií a svahových hlín ronem nebo ob�asnými toky v místních 
depresích vznikly deluviofluviální sedimenty, které obsahují v�tšinou vyšší obsah jílovité 
frakce a jejichž hrubozrnná frakce je �áste�n� opracována. V zájmovém prostoru také není 
vylou�en výskyt relikt� sprašových uloženin. 

Úzká údolní niva Adamovky je místy vypln�na fluviálními uloženinami – p�evážn� 
hlínami a jíly, místy s hojným obsahem organických látek. 

2.4  Hydrogeologické  pom�ry 

 
 Kulmské horniny jsou v zájmovém prostoru charakteristické slabou až velmi slabou 

puklinovou propustností s koeficientem filtrace okolo n×10-8 m / vt. Spojité rozpukání 
kulmských hornin je z�ejm� omezeno na pom�rn� malé plochy a jen na zónu 
p�ípovrchového nav�trání a rozvoln�ní. Ani po eventuálních poruchových zónách nelze 
o�ekávat cirkulaci, pokud nedojde k um�lému vytvo�ení zna�ného hydraulického gradientu. 
K ur�ité omezené, v�tšinou však pouze sezónní akumulaci podzemní vody m�že docházet 
v deluviálních sedimentech a deluviofluviálních sedimentech v místních depresích a v 
údolích drobných místních vodote�í. Podzemní voda je zde vázána na lokáln� vyvinuté 
polohy s obsahem hrubozrnn�jších klastik, které tvo�í v�tšinou nepravidelné polohy v 
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sedimentech s výraznou p�evahou pelitické složky. Deluviální hlíny, které se vyskytují v 
zájmovém prostoru m�žeme z hydrogeologického hlediska charakterizovat jako horniny 
slab� až velmi slab� propustné s koeficientem filtrace kf  = n×10-6 m / vte�inu.  

Podzemní vody jsou v zájmovém území dotovány výhradn� z infiltrace srážkových 
vod a vod z tajícího sn�hu. Vzhledem k charakteru kulmských hornin a vzhledem 
k charakteru kvarterního pokryvu odte�e zna�ná �ást srážkových vod formou povrchového 
nebo hypodermického (m�lce podpovrchového) odtoku. Pouze malá �ást podzemních vod 
infiltruje do m�lkého pásma p�ípovrchového rozpojení kulmských hornin. V tomto pásmu se 
infiltrovaná voda zdrží n�kde kratší, jinde delší dobu. Poté m�že tato voda  (pouze v 
místech tektonického porušení kulmských hornin) z menší �ást infiltrovat do hlubšího 
ob�hu, p�evážná �ást je však drénována vodními toky v údolích místních vodote�í, které 
zde tvo�í místní erozní bázi podzemním vodám m�lkého ob�hu. 

Zvodn�ní fluviálních (nivních) jíl� a hlín v údolní niv� Adamovky je zap�í�in�no 
p�ítomností tzv. drah p�ednostní cirkulace v t�chto uloženinách. 
 
2.5   Klimatické pom�ry 
 
Podle mapy klimatických oblastí  leží zájmové území v oblasti mírn� teplé MT - 10. Ta je 
charakteristická dlouhým, teplým a suchým až mírn� suchým létem, krátkým p�echodným 
obdobím s mírným až mírn� teplým jarem i podzimem a krátkou, mírnou a suchou  zimou s 
krátkým trváním sn�hové pokrývky. Klimatickou charakteristiku oblasti MT - 10 uvádí 
tabulka: 
 
Klimatická charakteristika  oblasti MT - 10 
  
Po�et letních dn�     40 - 50 
Po�et dn� s pr�m�rnou teplotou +10°C a více 140 - 160 
Po�et mrazových dn�     110 - 130 
Po�et ledových dn�     30 - 40 
Pr�m�rná teplota v lednu    °C   -2  - -3 
Pr�m�rná teplota v �ervenci °C   17 - 18 
Pr�m�rná teplota v dubnu °C   7 - 8 
Pr�m�rná teplota v �íjnu °C   7 - 8 
Po�et dn� se srážkami 1mm a více   100 - 120 
Srážkový úhrn ve vegeta�ním období (mm)  400 - 450 
Srážkový úhrn v zimním období (mm)  200 - 250 
Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou   50 - 60 
Po�et zamra�ených dn�    120 - 150 
Po�et jasných dn�     40 - 50 
 
 

2.2 Popis stávajícího stavu 
           Ob� m�stské �ásti Svatý Kope�ek a Droždín  mají soustavnou kanalizaci a 
jednotlivé stoky odvád�jící deš�ové vody a v n�kterých p�ípadech p�epady ze septik� a 
domovních �OV do místních vodote�í. 
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            Navrhovaná stavba vy�ešila odkanalizování obou m�stských �ástí jednotnou 
kanalizací s odvedením odpadních vod ze Svatého Kope�ka do Droždína a z Droždína do 
Olomouce – Chválkovic. Zde jsou odpadní vody napojeny na stoku E v oblasti Domova 
d�chodc�. Stoka E byla zrekonstruována na Selském nám�stí, až po ulici Na Zákop�. 
            Sou�ástí p�edchozí stavby byla p�eložka potoka Adamovka v délce 1,9 km (od 
zaúst�ní do Byst�i�ky po navázání na p�vodní koryto v km 1,9).  
P�vodní tok Adamovky vytéká z rybníka na Svatém Kope�ku, protéká Droždínem a vedl do 
Chválkovic, kde byl zaúst�n do m�stské kanalizace – stoky E.  
Adamovka tvo�ila recipient kanalizace a její zaúst�ní do m�stské kanalizace bylo 
nežádoucí. 
           
P�edchozí projektová dokumentace �ešila kanalizaci v Droždín� a Svatém Kope�ku a 
p�eložku toku Adamovky. Stavba byla rozd�lena na p�t ucelených �ástí: 
- Kanalizace Svatý Kope�ek 
- Kanalizace Droždín 
- P�ívodní stoka do Chválkovic 
- Rekonstrukce stoky E 
- P�eložka Adamovky 
 
Kapacity stavby: 
Celková délka kanalizace –  Svatý Kope�ek                        8 687,9 m 
                                               Droždín                                         9 302,0 m 
                                                P�ívodní stoka do Chválkovic     2 521,0 m 
                                                Rekonstrukce stoky E                    1 655,0 m           
                                                            

     Celkem                            22 165,9 m               

Celková délka p�eložky Adamovky                                               1 918,0 m 

 
Odleh�ení deš�ových vod je navrhováno pod Droždínem do Adamovky, mezi Svatým 
Kope�kem a Droždínem do nádrže na Adamovce a na východním konci Svatého Kope�ka 
do samostatného meliora�ního odpadu . 
 
          Odleh�ovací komory v Droždín� OK1A a OK1C jsou dimenzovány na zadané max. 
množství vod zat�žujících kanalizaci ve Chválkovicích ( sb�ra� E ), t j. celkové množství 
cca 250 l.s-1 a pom�r �ed�ní cca 1 : 20 Qmax. 
 
Jsou provedeny odleh�ovací komory s bo�ním  p�epadem: 
 
Droždín -OK1A – zaúst�no do Adamovky pod výustí zatrubn�né �ásti Adamovky v km 

3,645 stani�ení Adamovky 
               -P�ítok za dešt�, v�. Samotíšek 1864 l.s-1 
                   -Odleh�ované množství 1654 l.s-1 
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-OK1C – zaúst�no do Adamovky pod výustí zatrubn�né �ásti Adamovky v km 
3,625 stani�ení Adamovky 

                 -P�ítok za dešt� 1037 l.s-1 
                 -Odleh�ované množství 997 l.s-1 

 
Svatý Kope�ek – OK2A – zaúst�no do vodní nádrže v km 5,760 stani�ení Adamovky 
                 -P�ítok za dešt� 641,6 l.s-1 
                     -Odleh�ované množství 588,1 l.s-1 

 
OK1B – zaúst�no do Adamovky nad vodní nádrží v km 6,015 stani�ení 
Adamovky 

                     P�ítok za dešt� 378,9 l.s-1 
                     Odleh�ované množství 329,1 l.s-1 

 
 

2.3 Zhodnocení stávajícího stavu a stanovení kritických úsek�  
 
Koryto Adamovky bylo v roce 2003 p�eloženo v nové trase – z p�vodního zaúst�ní do 
kanalizace v Chválkovicích je zm�n�n sm�r k jihu a zaúst�ní provedeno do koryta 
Byst�i�ky. Nová trasa v délce 1900 m je upravena na Q100 v úseku od zaúst�ní nad 
železni�ní tra� Olomouc – Krnov. V této �ásti je upraven most na silnici a most na k�ížení 
trat� �D a žel. vle�ek. V dalším úseku je provedena úprava na Q5 se 2 propustky pro polní 
cesty. Od km 1,900 po km 3,600 je úprava pomístná zohled�ující vyúst�ní odleh�ovacích 
komor kanalizace z Droždína a Sv. Kope�ka.  
 
V km 3,630 je umíst�n m�rná profil k zjiš�ování okamžitých pr�tok� k ur�ení poplatk� 
k zpoplatn�ní p�ítoku povrchových vod do m�stské kanalizace ve Chválkovicích. Tento 
profil ztratil využitelnost a lze jej zrušit a využít p�irozeného sklonu území k zvýšení kapacity 
otev�eného koryta. 
V následujícím úseku je koryto tvo�eno lichob�žníkem o ší�ce 0,5 m se sklony svah� 1:1 a 
hloubce 0,80 – 1,00 m. 
 
V km 3,797 je vyúst�na zatrubn�ná �ást profilu DN 1000 mm délky 1650 m. Tento úsek 
navazuje na p�vodní most na silnici Samotišky – Bystrovany. 
Nad mostem navazuje zatrubn�ná �ást DN 1000 m vedená v okraji silnice ke škole, kde 
v km 4,182 navazuje v mírn�jším sklonu profil DN 1200 mm v délce 260 m. P�echodový 
úsek délky 6,0 m je proveden profile DN 1000 a v dalším úseku je zatrubn�ní provedeno 
profilem DN 800 mm. Zatrubn�ní kon�í v km 4,602, kde p�echází v otev�ené koryto délky 
33,0 m a v dalším úseku je vedeno pod domkem a dál navazuje zakrytá �ást p�es dvorek 
parcely 692 o rozm�ru 70/90 cm. 
Navazující úsek je nevhodn� zpevn�n žlabovkami až k výusti v km 4,708 profilu DN 800 
mm.Zatrubn�ný úsek je v km 4,732 redukován na DN 600 mm. 
Podél silnice je vytvo�ena parkovací plocha omezující rozliv do drobné inundace. 
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V dalším úseku v km 4,750 – 5,205 je trasa vedena v soukromých zahradách �i podél 
zahrad a koryto je �áste�n� udržováno. Od km 5,205 až po pramen v rybníku na Svatém 
Kope�ku km 6,235 koryto nemá parcelu ani parcelní a je vedeno v lesním porostu St. les� 
s výjimkou nádrže v km 5,672 – 5,783, kdy je zátopa, hráz a odpad od bezpe�nostního 
p�elivu umíst�n na parcele MmOl a zatrubn�ného úseku v km 6,095 – 6,235. 
Nádrž transformující odleh�ení kanalizace Svatého Kope�ka je zbudována v km 5,745 – je 
vybavena spodní výpustí a bezpe�nostním p�elivem s p�ekonáním velkého výškového 
rozdílu drsným skluzem. 
  
V prostoru nad nádrží dochází k pozvolnému usazování splavenin a zanášení reten�ního 
prostoru nádrže. 
 

2.4 Hydrotechnické posouzení kapacity koryta – stávající stav 

2.4.1 Stanovení hydrologických údaj� – údaje od �HMÚ 

V rámci studie byly zažádáno o stanovení základních hydrologických údaj� �HMÚ.  

2.4.2 Hydrologické údaje  

profil : k.ú. Droždín  - profil P1   

Hydrologické �íslo povodí : 4-10-03-1120 

 
Plocha povodí :  1,10 km2   

 
N-leté pr�toky : 1  2  5  10  20  50  100 
 
(m3/s)     0,798 1,31 2,09 2,74 3,44 4,45 5,28 
 

profil : k.ú. Droždín  - profil P2   

Hydrologické �íslo povodí : 4-10-03-1120 

 
Plocha povodí :  0,30 km2   

 
 
 
N-leté pr�toky : 1  2  5  10  20  50  100 
 
(m3/s)     0,237 0,390 0,621 0,814 1,02 1,32 1,57 
 
WPV100 = 15.000 m3 
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profil : k.ú. Droždín  - profil P3 - stanoven analogicky  

Hydrologické �íslo povodí : 4-10-03-1120 

 
Plocha povodí :  0,73 km2   

 
N-leté pr�toky : 1  2  5  10  20  50  100 
 
(m3/s)     0,35 0,53 0,81 1,16 1,65 2,45 3,50 
 
Nebeský rybník 
 
Plocha povodí :  0,036 km2 

 

WPV100 = 1.040 m3   Q100
  = 0,29 m3/s 

 

2.4.3 Výpo�et pr�tok� dle CN k�ivek 

Pro ú�ely návrhu nebeského rybníka byl proveden výpo�et dle CN k�ivek v gravitujícím 
povodí.  
Detailní výpo�et dle CN k�ivek jsou doloženy v p�íloze D.3.2.1  Hydrologické výpo�ty.  
 
 

2.4.4 Zhodnocení výpo�t� 

Pro hydrotechnické výpo�ty a pro posouzení jednotlivých objekt� budou pro ú�ely této 
studie používány oficiální údaje dle �HMÚ.  
Programem HYDROCHECK byl proveden výpo�et stávajícího koryta jako ustálené 
nerovnom�rné proud�ní v prizmatickém koryt� pro stávající stav a navrhovanou úpravu. 
Z výpo�tu je z�ejmá nemožnost stabilního opevn�ní p�i sou�asných sklonových pom�rech.    
Další výpo�ty, kde byly použity vztahy dle Pavlovského pro rovnom�rné ustálené proud�ní 
v otev�ených korytech pro jednotlivé sklony uvažují provzdušn�ný proud a úpravu 
podélného sklonu stupni a p�ehrážkami. 
 
 

2.4.5 Posouzení jednotlivých stávajících úsek� a objekt� na N-leté pr�toky  

Výpo�ty zatrubn�né �ásti Adamovky jsou uspo�ádány v tabulce s návrhem zv�tšení 
kapacity jednotlivých úsek�. 
Transformace povodn� na SV. Kope�ku a v lese nad Droždínem je provedena pgm AGP 
s dopln�ním bathygrafických k�ivek a konzum�ních k�ivek p�epad� a výpustí na základ� 
údaj� HMÚ v�etn� objemu povodn�. 
Transforma�ní ú�inek nádrže na Sv. Kope�ku Q100 - z 0,45 m3/s na 0,28 m3/s 
       v lese nad Droždínem  Q100 - z 1,57 m3/s na 1,15 m3/s 



Studie odtokových pom�r� v problematických �ástech m�sta Olomouce 
Studie 

D.3.1. Technická zpráva 
 

 

  

AgPOL s.r.o. 
Jungmannova 12, Olomouc 

 Str. 11 

 

 Propustky na trase otev�eného odpadu jsou v dolním úseku  profilu DN 800 mm 
posouzeny na kapacitu a dopln�ny návrhem  na pr�tok Q10 a Q20 – profilem DN 1200 
mm(v zastav�né �ásti). 
Propustky nad zastav�nou �ástí vyhoví ve všech p�ípadech Q10. 
V p�íloze hydrotechnické výpo�ty jsou doloženy zpracované pgm HYDROCHECK 
v sumá�ích pro Q5, Q10, Q50, Q100 a Q100reduk v úsecích km 4,623 – 5,236 (po nádrž) a 
v km 5,236 – 6,236. 
 
 

3.  NAVRŽENÁ OPAT�ENÍ 
 
	ešený úsek v km 3,500 – 6,236 je tvo�en otev�eným korytem v délce 163 m 
     souvislým zatrubn�ním v délce 800 m 
     otev�eným korytem v zástavb� v délce 144 m 
     upraveným úsekem v zahrad� v délce 50 m 
     otev�eným lesním úsekem pod nádrží v délce 905 m 
     reten�ní nádrží 
     otev�eným úsekem nad nádrží v délce 150 m  
     zatrubn�ným úsekem na Sv. Kope�ku v délce 210 m 
V rámci úprav dojde k odt�žení nánosu v dolním úseku (výustní objekt kanalizace z r. 2006) 
– pod Droždínem. Úsek podél novostaveb bude prohlouben a dopln�n jednotným profilem 
propust� (DN 1200 mm). Koryto by m�lo být lichob�žníkové, ale rozší�ení bude 
problematické vzhledem p�dorysnému uspo�ádání. Novostavby jsou situovány ve 
vzdálenosti 3,6 – 4,2 m od hranice parcely a v minimálním prostoru jsou umíst�ny 
rozvad��e, hlavní uzáv�ry plynu a p.  
 Zv�tšení kapacity toku v ul. Milady Horákové je možné omezeným korytem s b�ehovými 
op. zdmi výšky 900 mm o ší�ce dna 1200 mm a k p�evedení Q20 v hloubce 1,20 m. 
P�edpokladem dobré funkce pro p�evedení Q20 je sjednocení propustk� v tomto úseku – 
profil DN 1200. 
 
V intravilánu, kde je prakticky celý úsek zatrubn�ný je nutné pro�ist�ní zatrubn�ní 
Adamovky. 
Ke zvýšení kapacity dolního úseku v km 3,797 – 4,116 je vhodné uložit soub�žné potrubí 
profilu DN 600 mm a zabezpe�ení kapacity Q50. 
Alternativou v tomto úseku je nahrazení stávajícího potrubí profilem DN 1200 mm – tato 
varianta úpravu úseku zna�n� prodraží. 
 
Povrchové vody, které se nedostanou do potrubí a voln� za p�íval� protékají po ulici je 
nutné p�evád�t potrubím Adamovky - dopln�ním vtok� do zatrubn�né �ásti – v km 4,280; 
4,370; 4,440. Vtokový objekt bude umíst�n v prostoru soust�e�ování povrchového odtoku 
mimo komunikaci v rozm�ru 1,80/0,60 m a osazen m�íží. Podobn� jsou stávající vtoky 
o menší kapacit� umíst�ny v km 4,540 a 4,580. 
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Zv�tšení kapacity v zastav�né �ásti bude provedeno profilem DN 500 mm v soub�hu se 
stávajícím potrubím v km 4,448 – 4,584 ( v délce 136 m). 
 
Nad zástavbou je vhodné vytvo�ení usazovacího prostoru srubovou p�ehrážkou v km 4,785. 
Vytvo�ený usazovací prostor musí být pravideln� �ist�n – p�edpoklad 1x za 10 let. 
Úseky s usazeninami budou dopln�ny dv�ma d�ev�nými p�ehrážkami v km 4,857 a 4,952. 
V úsecích se žlabovkami ve dn� – horní �ást Droždína – musí dojít ke zm�n� opevn�ní a 
rozvoln�ní koryta.  
 
V lesním úseku toku je nutné dopln�ní srubových p�ehrážek a d�ev�ných prah� výšky 250 
mm v po�tu 19 ks k omezení profilu koryta v tomto úseku, omezení stržových proces� a 
omezení odnosu p�dy do zastav�né �ásti. Prahy v krátkých úsecích budou omezovat 
zna�ný podélný sklon koryta. Omezení zanášení zatrubn�né �ásti bude udržovat kapacitu 
potrubí v obci.  
 
V hrázi nádrže v km 4,905 je vhodné dopln�ní druhé výpusti (DN 600 mm) k posílení 
transforma�ní schopnosti nádrže. Zv�tšení reten�ního prostoru nádrže v km 5,743 dojde 
odt�žením nánosu, pravidelnou kontrolou nádrže a odvážením nánosu v intervalu 5 let.  
 
Druhý reten�ní prostor nad obcí v km 4,8 by byl nákladný, nebo� údolí je se zna�ným 
podélným sklonem a objem nutný k ú�inné transformaci p�edstavuje hodnotu 15 000 – 
18 000 m3 prostoru.  
Na vtokové �ásti zatrubn�ní budou vytvo�eny p�izp�sobené vtokové objekty s usazovacím 
prostorem dopln�né �eslovou st�nou k ú�innému soust�ed�ní povrchových vod. 
V prostoru soust�ed�ní povrchových vod v trati „Pod panskou zahradou „ je navržen 
v nejnižším míst� nebeský rybník o ploše 1800 m2 vytvo�ený z�ásti odt�žením dna 
a využitím výkopku na zvýšení polní cesty a vytvo�ení pojezdné hráze. Vzhledem k tomu, 
že se uvažuje s objemem v�tším než je povod�ová vlna, uvažuje se jen s neovladatelnou 
spodní výpustí k odvedení vody do deš�ové kanalizace. Zám�r se k�íží s uvažovanou 
bytovou zástavbou – na uvažované parcele 556/20 se voda pravideln� soust�e�uje. Je 
sm�rována po asfaltové cest� jižním sm�rem z návsi do trati „Kaple“. 
 
 
 
 

3.1.1 Omezující podmínky pro návrh trasy p�evedení svodnice 1130 

 
Dot�ené parcely úpravami Adamovky, dopln�ní parcely toku v lesním úseku 
 
k.ú. Svatý kope�ek 
 
599/8; 344; 599/13; 532/1;  
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k.ú. Droždín 
 
1336/3; 1336/4; 1336/1; 921; 1100; 885; 884; 883; 881; 879; 877; 708; 642/4; 742; 732; 
735; 730; 710; 711; 708; 642/3; 706/1; 697; 640; 696; 692;  71/15; 71/13; 69; 71; 100/13; 
100/10; 100/11; 241; 239; 234; 232; 231; 230; 229; 227; 224; 223; 222; 218; 220/1; 220/2; 
219/1; 219/2; 219/3; 219/4; 219/5; 221/43 
 
V celém lesním úseku parc. �íslo 1536/1 nemá tok Adamovky vlastní parcelu a vy�len�ním 
toku dojde k záboru 4800 m2 lesa. 
 
� Plánovaná výstavba v zájmové lokalit� 
V prostoru povodí Adamovky nad km 3,634 se plánuje bytová výstavba v ulici Milady 
Horákové a v oblasti Sv. Kope�ka v trati „Pod panskou zahradou“ a „Kaple“. 
Zástavba rekrea�ními objekty je navrhována ve st�ední �ásti povodí v ploše navazující na 
chatovou zástavbu. 
Rekrea�ní oblast je plánována v severní �ásti povodí – u Zoologické zahrady. Zástavbu 
doplní silni�ní obchvat v horní �ásti povodí. 
 
Zastav�né �ásti negativn� ovlivní odtoky z území – vytrácí se reten�ní schopnost lesa. 
V území se po�ítá s protierozním pásem v rámci zástavby „Pod panskou zahradou“, 
plochou zatravn�ní o �ásti 1,5 ha v ploše zájmového povodí – v místní trati „V héku“. 
  
 
 
Odhad náklad�     

       
1. Úprava otev�eným korytem km 3,634 - 3,797 

(163m) 
1 900 000,00 K� 

 Propustky     400 000,00 K� 
2. a) Posílení úseku DN 600 km 3,797-4,116 (319m) 2 900 000,00 K� 

 b) Varianta - nové potrubí DN 1200 ( 315m) 6 900 000,00 K� 
 Vtokové objekty    300 000,00 K� 

3. Usazovací prostory    500 000,00 K� 
4. Prahy v lesním 

úseku 
   185 000,00 K� 

5. Dopln�ní svodnic - lesní cesta   50 000,00 K� 
6. Dopln�ní výpusti v nádrži DN 600  620 000,00 K� 
7. Pro�ist�ní nádrže km 5,743 (350m3)  180 000,00 K� 
8. Nebeský rybník na Sv.Kope�ku  1 500 000,00 K� 
9. Posílení úseku DN 500 km 4,448-4,584 (136m) 830 000,00 K� 

       
       
    varianta a  9 365 000,00 K� 
    varianta b 14 195 000,00 K� 
       



Studie odtokových pom�r� v problematických �ástech m�sta Olomouce 
Studie 

D.3.1. Technická zpráva 
 

 

  

AgPOL s.r.o. 
Jungmannova 12, Olomouc 

 Str. 14 

 

3.1.2 Doporu�ení pro další stupn� PD  

P�edjednat s vlastníky soukromých pozemk�  

Podrobné geodetické zam��ení celého lesního úseku – vytvo�ení GP parcely toku.  
U jednotlivých správc� inženýrských sítí zajistit pr�b�hy jejich vedení 

 
 

4.  ZÁV�RY 
 
Zábor zem�d�lského a lesního p�dního fondu 
 
Nep�edpokládá se zábor ZPF – Adamovka protéká zastav�nou �ástí obce, v�tšinou 
v zaklenutí.  V horním úseku je nevýrazné koryto v lesním porostu s po�ínajícími stržovými 
procesy. Návrh omezuje pr�to�ný profil – dopln�ní prah� a srubových p�ehrážek a 
vytvo�ení usazovacího prostoru nad zastav�nou �ástí obce Droždín. 
LF bude omezen parcelou koryta s drobnými usazovacími prostory v ploše 4800 m2. 
 
 
 
V Olomouci, dne 23.12.2010 
ing. Rostislav Lepa� 
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