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4. 4. 4. 4. VŠEOBECNÁ ČÁSTVŠEOBECNÁ ČÁSTVŠEOBECNÁ ČÁSTVŠEOBECNÁ ČÁST    

4.1  PŘEDMĚT A CÍLE STUDIE  

Tato studie se zabývá problematikou odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch a 
 komunikací lokalit Horní Lán, lokality Pod Vlachovým a komunikací v okolí rychlostní 
komunikace R46 do recipientu popř. do veřejné kanalizace. Cílem studie je navrhnout taková 
opatření , která  zabrání škodlivým účinkům těchto vod v městské části Slavonín.  

Navržená opatření v této studii budou začleněna do projektové dokumentace pro stavební 
řízení „Protipovodňová opatření na Nemilance“. 

Upřesnění zájmové lokality studie 

� Nákupní středisko HANÁ + Aquapark (lokalita Pod Vlachovým) – jedná se o komerční 
plochy, plochy parkovišť a plochy Aquaparku, které se nacházejí vpravo od ulice 
Kafkova (orientace po směru toku Nemilanky) – pro potřeby studie jsou tyto plochy 
označeny pracovním názvem OC HANÁ 

� Nákupní středisko TESCO + další komerční plochy – jedná se o komerční plochy a 
plochy parkovišť, které se nacházejí nalevo (orientace po směru toku Nemilanky) od 
ulice Kafkova  – pracovní název TESCO 

� Přítok z horní části ulice Kafkova od křižovatky s ul. I.P.Pavlova a s ulicí Balcárkova – 
pracovní název Balcárkova  

� Sjezdy a komunikace R46 – jedná se o čtyři ramena sjezdů z rychlostní komunikace 
R46 v místě ul. Kafkova a ul. Zolova-  pracovní název R46 

Popis povodňových událostí 

V posledních 10-ti letech zasáhlo horní část zastavěného území Slavonína několik povodní, 
které bezprostředně ohrozily nemovitosti v okolí ulice Zolova.  

Dle popisu obyvatel této ulice dochází k povodňovým stavům ze čtyř hlavních směrů:  

� Hlavní tok Nemilanky  – touto problematikou se zabývá projektová dokumentace pro 
územní řízení pod názvem „Protipovodňová opatření na Nemilance“, zpracovatel 
Agroprojekt Olomouc, 11/2007. Tato dokumentace řeší zkapacitnění celého toku 
Nemilanky ve Slavoníně a Nemilanech. V horní části Slavonína se jedná zejména o 
zkapacitňování stávajících propustků a zatrubnění.  

� Odtok ze stávající reten ční nádrže R46 . Tato stávající  RN slouží pro retenci 
dešťových vod z rozsáhlých ploch rychlostních komunikací R35 a R46. Tato RN je 
však zřejmě poddimenzovaná, takže při rychlém naplnění dochází k neregulovanému 
odtoku směrem k Nemilance a ke Slavonínu. Touto problematikou se zabývá „Studie 
odtokových poměrů v povodí Nemilanky- Lokalita Horní Lán a jihozápad Slavonína“, 
zpracovatel Agroprojekt Olomouc, 2009. Tato studie navrhuje vybudování nového 
suchého poldru nad tokem Nemilankou se spodní výpustí do Nemilanky. 

� Komunikace na Nedv ězí  

� Komunikace ze strany nových nákupních center a sjez dů z R46. Touto 
problematikou se zabývá tato studie.  
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Obsahem této studie je: 

� Analyzovat příčiny povrchového toku po komunikacích směrem z nákupních center a 
sjezdů z R46 do zastavěné části Slavonína 

� Navrhnout taková opatření, která by eliminovala nebo úplně zamezila povrchovému 
odtoku, a která by umožnila bezpečně odvést povrchovou vodu z komunikací do 
koryta toku Nemilanky popř. v případě nezbytnosti do veřejné kanalizace 

� Propočet navržených opatření 

Navržená opatření budou v souladu s návrhem stavby „Protipovodňová opatření na 
Nemilance“ 

 

4.2  METODIKA  ZPRACOVÁNÍ STUDIE  

Studie byla vypracována po jednotlivých krocích, které měly za cíl jasnou specifikaci 
problémů v zájmové lokalitě a vyřešení těchto problémů formou navržených opatření.  

Při řešení studie byly provedeny následující kroky:  

1. Vytipování možných příčin problémů 

2. Posouzení stávajícího stavu. Tento proces byl proveden buď: 

- V rámci místních pochůzek 

- V rámci pozorování lokality během dešťů 

- V rámci jednání s občany Slavonína 

- Hydrotechnickými výpočty 

3. Prostudování opatření, která byla v minulosti navržena v zájmové lokalitě v rámci již 
dříve vyhotovených projektových dokumentací  

4. Návrh opatření včetně popisu a výkresové části 

5. Odsouhlasení navržených opatření zadavatelem studie a ostatními dotčenými 
stranami v rámci výrobních výborů.  

6. Vyhotovení propočtu nákladů 

 

4.3  PODKLADY  

K vypracování studie byly použity následující podklady:  

[1] Výřez z digitální mapy katastru nemovitostí – poskytnuto od objednatele 

[2] Výřez z digitální ortofotomapy zájmové lokality – poskytnuto od objednatele 

[3] Přepočet kapacity koryta vodoteče Nemilanka, studie,  Hydroprojekt Praha, 11/2006  

[4] Protipovodňová opatření na Nemilance, DUR, Agroprojekt Olomouc, 11/2007 

[5] Studie odtokových poměrů v povodí Nemilanky – lokalita Horní Lán a jihozápad 
Slavonína 
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[6] Zaměření skutečného provedení komunikací v majetku města Olomouce (ul. Kafkova a 
příjezd k Aquaparku) 

[7] Zaměření skutečného provedení komunikací a zpevněných ploch TESCO 

[8] Projektová dokumentace k vodním dílům (retenční nádrže TESCO a OC HANÁ) 

[9] Zaměření skutečného provedení stoky AII a systému odvodnění v areálu OC HANÁ 

[10] Zaměření skutečného provedení systému odvodnění v areálu TESCO 

[12] Generel odvodnění pro město Olomouc  

[13] Vlastní zaměření  

[14] Místní šetření a výrobní výbory se zadavatelem studie 

[15] Vyznačení pozemků v majetku města Olomouce – poskytnuto od objednatele 

 

5. 5. 5. 5. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHPOSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHPOSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHPOSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVUO STAVUO STAVUO STAVU    

5.1.  MOŽNÉ PŘÍČINY POVRCHOVÉHO ODTOKU 

Po prostudování dostupných podkladů byly vytipovány níže uvedené možné příčiny vzniku 
povrchového odtoku z řešených lokalit. Některé z možných příčin jsou společné pro více 
lokalit.  

a) Přetížená stoka AII   

Dešťové vody z celé rozsáhlé zájmové lokality, která je dnes tvořena zejména zpevněnými 
plochami a střechami, jsou odváděny pouze jednou páteřní stokou AII DN 1000. Při poměrně 
velkém sklonu má tato stoka kapacitu cca 2930 l/s (převzato z Generelu kanalizace). Už 
však i Generel z roku 2004 avizoval při zapojení nových zpevněných ploch ve výhledu průtok 
stokou (v místě kruhového objezdu) téměř 2100 l/s.  

Pokud je v době přívalových dešťů stoka AII značně přetížena (natlakována), a čára hladiny 
se ve stoce přiblíží terénu, může to způsobovat:  

� Snížení kapacity vpustí či dokonce výron z dešťových vpustí, které jsou na stoku 
přímo napojeny – vpusti na ul. Kafkova  

�  Zhoršení odtokových poměrů z retenční nádrže u areálu Porsche- odtok z této RN 
může být negativně ovlivněn zaústěním do „natlakované“ stoky AII – teoreticky by 
pak mohl nastávat výron přes dvě níže umístěné vpusti, které jsou napojeny do 
systému odvodnění HANÁ.   

Způsob ověření 

Hydrotechnické posouzení celého systému odvodnění v zájmové oblasti + vizuální 
pozorování při deštích.  
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b) Poddimenzování pr ůměru potrubí systému deš ťového odvodn ění OC HANÁ + 
TESCO 

V některých úsecích mohou být dešťové stoky obou nákupních center poddimenzované a 
dochází v nich během přívalových dešťů k tlakovému režimu, kdy čára hladiny vystupuje nad 
terén.  

Způsob ověření 

Hydrotechnické posouzení celého systému odvodnění v zájmové oblasti 

c)  Nedostate čná dimenze odtoku potrubí z RN OC Haná  

Maximální regulovaný odtok z RN má být dle podkladů 330 l/s, což přesahuje kapacitu 
odtokového potrubí DN400. Toto odtokové potrubí se tedy tlakuje a v případě souběhu 
s případným zahlcením stoky AII může přes napojenou splaškovou kanalizaci, na které jsou 
umístěny v místě kruhového objezdu i dvě vpusti, docházet k výronům přes tyto vpusti. Dále 
bude nutné zjistit, jakým způsobem je docíleno požadovaného průtoku 330 l/s  a vliv max. 
hladiny v RN na tento odtok úrovně vpustí.  

Způsob ověření 

Hydrotechnické posouzení celého systému odvodnění v zájmové oblasti a vizuální kontrola 
nastavení regulace odtoku z RN OC HANÁ.  

d) Nevhodné umíst ění prvk ů odvodn ění  

Prvky odvodnění (vpusti, liniové žlaby) mohou být vzhledem ke sklonu komunikací nevhodně 
umístěny, takže se do nich dešťová voda nedostane a obtéká je.  

Způsob ověření 

Místní pochůzka během dešťů.  

e) Nesoulad návrhových kapacit prvk ů odvodn ění  

Při přívalových deštích o vysokých intenzitách mohou být prvky odvodnění (vpusti, liniové 
odvodňovací žlaby) přehlceny a nejsou schopny veškerou vody přijímat. Nesoulad mezi 
kapacitou dešťových stok a prvků odvodnění.   

Způsob ověření 

Místní pochůzka a hydrotechnický výpočet hltnosti existujících prvků.  

f) Chybějící prvky odvodn ění – všechny lokality 

Prvky odvodnění chybí nebo jsou umístěny v nedostatečném počtu.  

Způsob ověření 

Místní pochůzka.  

g) Nedostate čná údržba prvk ů odvodn ění – všechny lokality 

I v případě, pokud jsou prvky odvodnění navrženy v dostatečném místě a počtu, jejich 
funkce může být podstatně zhoršená nedostatečnou údržbou těchto prvků (zanesení a 
ucpání vtokových mříží).  

Způsob ověření 

Místní pochůzka.  
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5.2. POSOUZENÍ KAPACITY STOKOVÉ SÍT Ě  

Celá zájmová oblast byla rozdělena na 3 základní části: 

� Systém dešťové kanalizace lokality OC HANÁ (po vtok do RN OC HANÁ) 

� Systém dešťové kanalizace TESCO (po vtok do RN TESCO) 

� Horní úsek stoky veřejné jednotné kanalizace AII (od konce stoky na ul. Balcárkova 
po šachtu A2171 v místě prodejny OPEL (počátek obydlené části Slavonína) včetně 
bočních regulovaných přítoků z RN + boční přítoky z uličních stok 

 

Systém deš ťové kanalizace OC HANÁ  

Závěr: Původní návrh dešťové kanalizace byl proveden v pořádku a v souladu s ČSN, celý 
systém je schopen odvádět dešťové vody až do návrhového průtoku s periodicitou p=0,5 
(opakování 1 x za dva roky – cca dvouletý průtok) s 15-ti min. intenzitou deště 139 l/(s.ha)-1. 
Prakticky ve všech profilech je zachováno proudění o volné hladině, v některých úsecích 
dochází k mírně tlakovému režimu, které však nemůže vyvolat výrony dešťové vody 
z kanalizace na terén.  

Pro vyšší N-leté průtoky ve stokách již není rezerva, takže pro tyto extrémní průtoky je nutné 
počítat, že se tyto „nadbytečné“ vody dostanou povrchovým odtokem do Nemilanky.  

Základní zjištěné parametry ploch do dešťové kanalizace: 

Celková plocha povodí S : 12,01 ha 

Suma redukovaných ploch Sr : 9 ha 

Průměrný odtokový součinitel Ψ : 0,75 ,  

Pozn.: 

Při výpočtu uvažováno střechy Ψ=0,9, zpevněné pozemní komunikace (asfalt, dlažba atd.)  
Ψ=0,8, zelené plochy dle spádu Ψ=0,1 až 0,2) 

Doba dotoku td : cca 5 minut 

Maximální návrhový průtok (přítok na RN OC HANÁ) : 1250 l/s 

 

Systém deš ťové kanalizace TESCO  

Platí totéž, co je uvedeno u OC HANÁ.  

Základní zjištěné parametry ploch do dešťové kanalizace: 

Celková plocha povodí S : 2,7 ha 

Suma redukovaných ploch Sr : 2,07 ha 

Průměrný odtokový součinitel Ψ : 0,77 ,  

Doba dotoku td : cca 5 minut 

Maximální návrhový průtok (přítok na RN TESCO) : 290 l/s  

Pozn. k výpočtu: Všechny střechy nákupního centra TESCO včetně zadních zásobovacích 
ploch jsou zaústěny přímo do stoky AII mimo RN. Tyto plochy jsou započítány do povodí 
stoky AII.  
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Horní úsek stoky AII  

Závěr: Výpočty ukázaly, že v současné době je dimenze potrubí dostatečná a maximální 
průtoky pro návrhový déšť p= 0,5 dosahují cca 50 % celkové kapacity stoky AII. Takže ani u 
této stoky pro běžné návrhové průtoky nehrozí výron vod z kanalizace na terén a na 
komunikace.  

Důležité upozornění: V rámci této studie byl posuzován jen horní úsek  stoky, který je ve 
značném sklonu a který má proto vysokou kapacitu. Ve středním a dolním úseku směrem k 
ČOV je však kapacita stoka AII vlivem malého sklonu omezená.  

Z toho vyplývá důležitý závěr – pro další výhledovou výstavbu v horní části Slavonína, 
zejména pro stavby s velkými plochami zpevněných ploch (střechy, parkoviště atd.) musí být 
důsledně uplatňován požadavek na hospodaření s dešťovými vodami v místě vzniku, resp. 
musí být odtok dešťových vod regulován (retenční nádrže, regulace odtoku atd.). V opačném 
případě dojde ve střední a dolní části stoky AII k vyčerpání kapacity stoky se všemi 
negativními vlivy (rozliv vod na terén, zatápění suterénů nemovitostí atd.)   

Základní zjištěné parametry ploch do stoky AII: 

Celková plocha povodí S : 11,45 ha 

Suma redukovaných ploch Sr : 4,96 ha 

Průměrný odtokový součinitel Ψ : 0,43  

Při výpočtu uvažováno střechy Ψ=0,9, zpevněné pozemní komunikace (asfalt, dlažba atd.)  
Ψ=0,8, zelené plochy dle spádu Ψ=0,1 až 0,2, oblast zástavy ul. Balcárkova globální 
Ψ=0,35, oblast zástavy ul. I.P.Pavlova a Nad Lánem globální Ψ=0,25 (větší převaha zahrad) 

Doba dotoku td : cca 5 minut (od konce stoky AII po šachtu A2171) 

Maximální návrhový průtok (po šachtu A2171) : 1000 l/s  

Pozn.: Při výpočtu byl uvažován max. přítok z RN OC HANÁ 210l/s, z RN TESCO 90l/s dle 
současného nastavení škrcení regulačních uzávěrů.  

 

Vlastní výpočty kapacit potrubí jsou doloženy v příloze A.3 Hydrotechnické výpočty. 

 

5.3. HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ RN 

Retenční nádrž OC HANÁ  

Při místní prohlídce vnitřku nádrže bylo zjištěno, že současné přivření regulačního šoupátka 
WAGU PRO DN 400 činí 14 cm.  

Tomuto přivření byl orientačním výpočtem stanoven max. odtok 200 – 210 l/s při max. 
naplnění nádrže (hl. vody 3,5m).  

Pro stávající přivření regulačního uzávěru DN 400 a pro výše stanovený návrhový přítok byl 
dle ČSN 75 6261 Dešťové nádrže provedeno posouzení stávajícího objemu RN.  

Stávající objem RN včetně retence ve stoce DN1200 byl dle podkladů (skutečné provedení 
stavby) stanoven na V= 790 m3.  

Potřebný objem byl v souladu s ČSN výpočtem hledán racionální metodou jako maximální 
hodnota pro různé doby trvání deště pro periodicitu p=0,5. Požadovaný objem byl výpočtem 
stanoven V = 1300 m3.  
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Možné důvody rozporu mezi stávajícím objemem a ve studii vypočteným objemem:  

� RN OC HANÁ je projektem navržena na max. odtok Qo= 330 l/s, dnes přiškrceno na 
210 l/s, což ve výpočtech této studie vede k většímu potřebnému objemu 

� Projektant v původním výpočtu patrně uvažoval s konstantní hodnotou odtoku. Ve 
skutečnosti při použití jednoduché regulace ve formě přiškrceného odtoku se odtok 
postupně zvyšuje v závislosti na plnění nádrže – max. hodnot odtoku dosahuje až při 
plné nádrži. Pokud je tato skutečnost ve výpočtech zohledněna, je stanovený 
potřebný objem vyšší 

� Projektant v původním návrhu počítal s maximální hloubkou vody v místě odtoku 
(3,5m) a nebylo zohledněno spádování dna RN. Ve výpočtu této studie naproti tomu 
zavedena střední hloubka 3,25 m.  

Závěr:  

RN OC HANÁ je částečně poddimenzovaná, ale lze konstatovat, že při zvýšení odtokového 
množství (doporučujeme na hodnotu Qmax= 300 l/s), bude dobře sloužit svému účelu.  

Pozn.: V rámci studie byl hydrotechnickým výpočtem ověřen pro stávající stav i pro stav 
odtoku 300 l/s chování v odtokovém potrubí DN400 z RN – v obou případech v úseku pod 
Nemilankou dochází k tlakovému proudění, ale ani v jednom případě nehrozí k vystoupení 
tlakové čáry nad úroveň terénu a tedy nehrozí výron vody ze stoky skrz poklop šachty nebo 
níže položenými vpustni, které jsou napojeny na splaškovou kanalizaci.  

 

Retenční nádrž TESCO  

Při místní prohlídce vnitřku nádrže bylo zjištěno, že současné přivření regulačního šoupátka 
WAGU PRO DN 250 činí 12,5 cm (do poloviny profilu).  

Tomuto přivření byl orientačním výpočtem stanoven max. odtok 90 l/s při max. naplnění 
nádrže (hl. vody 1,5m).  

Pro stávající přivření regulačního uzávěru DN 250 a pro výše stanovený návrhový přítok byl 
dle ČSN 75 6261 Dešťové nádrže provedeno posouzení stávajícího objemu RN.  

Stávající objem RN byl dle skutečného provedení stavby stanoven na V= 244 m3.  

Potřebný objem byl v souladu s ČSN výpočtem hledán racionální metodou jako maximální 
hodnota pro různé doby trvání deště pro periodicitu p=0,5. Požadovaný objem byl výpočtem 
stanoven V = 240 m3.  

Závěr:  

RN TESCO je navržena v souladu s ČSN 75 6261 a její objem je pro napojenou plochu 
dostačující. Přivření regulačního uzávěru DN 250 splňuje požadavek na max. odtok 90 l/s.  

 

Vlastní výpočty posouzení RN jsou doloženy v příloze A.3 Hydrotechnické výpočty. 
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5.4. HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ 

Dalším cíle této studie bylo ověření, zda kapacita stávajících odvodňovacích prvků v zájmové 
lokalitě odpovídá kapacitě stokové sítě. Jinými slovy, zda počet a umístění odvodňovacích 
prvků ze zpevněných ploch (komunikace, parkoviště) umožní vtok dostatečného množství 
dešťové vody do stokové sítě tak, aby byla v maximální míře využita kapacita systému 
stokové sítě (dešťová kanalizace + stoka AII + retenční nádrž).  

Za tímto účelem byly v rámci místních pochůzek lokalizovány a zakresleny všechny prvky 
povrchového odvodnění.  

V případě zpevněných ploch OC HANÁ a TESCO se jedná o typové vpusti 500 x 500 a 
prvky liniového odvodnění (žlaby ACO DRAIN + betonové štěrbinové žlaby).  

Při posouzení byly uvažovány následující hltnosti:  

Uliční vpust 500 x 500 : 10 l/s (dle literatury se hltnost dešťové vpusti pohybuje v závislosti 
na sklonu a umístění 10 – 25 l/s) 

Liniové odvodnění: pro 1 odtok DN 150 z liniového prvku uvažována kapacita 10 l/s – 
odhadnuto z podkladů výrobce ACO DRAIN a za předpokladu, že sklony žlabů a umístění 
žlabů jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami výrobce.  

Závěr: 

� Parkoviště a komunikace OC HANÁ – výskyt vpustí + liniového odvodnění. Návrhové 
odtoky pro periodicitu deště p=0,5 z jednotlivých kanalizačních okrsků jsou schopny 
vpusti a liniové odvodnění pojmout s velkou rezervou. 

� Příjezdová komunikace od kruhového objezdu po Aquapark + parkoviště Aquapark - 
výskyt vpustí + liniového odvodnění. Návrhové odtoky pro periodicitu deště p=0,5 
z jednotlivých kanalizačních okrsků jsou schopny vpusti a liniové odvodnění pojmout. 
Parkoviště před Aquaparkem s rezervou, příjezdná komunikace prakticky bez 
rezervy.  

� Parkoviště + komunikace TESCO -  

– výskyt vpustí + liniového odvodnění. Návrhové odtoky pro periodicitu deště p=0,5 
z jednotlivých kanalizačních okrsků jsou schopny vpusti a liniové odvodnění  pojmout 
s malou rezervou. 

� Komunikace Kafkova, Zolova -  

– výskyt vpustí. Návrhové odtoky pro periodicitu deště p=0,5 z jednotlivých 
kanalizačních okrsků jsou schopny vpusti pojmout, prakticky však bez rezervy. 
Případné úniky budou podchyceny příčným odvodněním v místě za podjezdem pod 
R46 – viz kapitola Návrh opatření, opatření III.B.2.   

Poz. k výše uvedenému posouzení:  

Vzhledem k množství odvodňovacích prvků nebylo možné posuzovat každou jednotlivou 
vpust. Výše uvedené posouzení je tedy globální a předpokládá:  

- Vpusti jsou správně umístěné z hlediska spádových poměrů ploch. Ve 
skutečnosti bylo zjištěno v rámci místní pochůzky, že malý počet vpustí je 
nevhodně umístěn z hlediska proudu povrchového odtoku 

- Všechny vpusti a prvky liniového odvodnění jsou plně funkční, zejména pak že 
jsou plně průchodné a nezanesené. Skutečný stav je popsán níže.  
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Závěr:  

Nebudou-li prvky liniového odvodnění zanesené a budou-li plně funkční, počet a umístění 
těchto prvků umožní vtok dešťových vod do stokové sítě minimálně pro deště s periodicitou 
p=0,5 (dvouletý déšť). Navržená kapacita těchto prvků povrchového odvodnění je tedy 
v souladu s navrženou kapacitou stokové sítě. V několika kritických místech je nutné uliční 
vpusti nebo liniové žlaby doplnit nebo zvýšit jejich kapacitu – viz kapitola Návrh opatření.  

 

5.5. POPIS ODVODNĚNÍ SJEZDŮ Z R46 

V rámci místní pochůzky byl zjištěn stávající stav odvodnění sjezdů z rychlostní komunikace 
R46 v místě ulic Kafkova a Zolova (Slavonín).  

Dle informací zadavatele tyto sjezdy nejsou v majetku města a ani ŘSD.  

Jedná se o celkem 4 ramena sjezdů: 

� Rameno č.1 - od benzinky OMV  

Část dešťových vod je zavedeno do vpustí systému odvodnění OMV ( stoka DN300) a pak 
mimo veřejnou kanalizaci do Nemilanky. V dolní části na ½ komunikace chybí vpust a tedy 
dochází k povrchovému odtoku po silnici směr ul. Zolova.  

Závěr:  

Pro dvouletý návrhový déšť není tento sjezd podstatným zdrojem povrchového odtoku-  
pokud budou vpusti čisté.  

� Rameno č.2 – ze směru prodejny PORSCHE  

Sjezd odvodněn spádováním směrem do silničního příkopu, který je zaústěn do Nemilanky. 
Spádování komunikace poměrně jasné a výrazné, větší část vod se opravdu dostanou po 
délce sjezdu do příkopu, pouze menší část na komunikaci Kafkova a poté pod mostem na 
Slavonín.  

Závěr:  

Pro dvouletý návrhový déšť není podstatným zdrojem povrchového odtoku-  malé povodí + 
jasné spádování komunikace do příkopu.  

� Rameno č.3 – ze směru prodejny OPEL  

Větší část dešťových vod do vpustí systému odvodnění sjezdu a pak do veřejné kanalizace – 
stoka AII.  Některé vpusti v dolní části sjezdu totálně zanesené a 1 vpust nevhodně 
umístěná.  

Závěr:  

Pro dvouletý návrhový déšť není podstatným zdrojem povrchového odtoku- malé povodí a  
vpusti musí být čisté.  

Případné úniky z ramen č.1 a č.2 budou podchyceny v rámci opatření III.B.2.  

 

� Rameno č.4 – ze směru retenční nádrže R46  

Dnes bez prvků povrchového odvodnění, spádování sjezdu nejasné a nevýrazné, voda se 
nemůže dostat do silničního příkopu nebo přímo do Nemilanky – ověřeno pozorováním 
během dešťové události. Existuje oprávněné podezření, že tento sjezd odvodňuje i značnou 
část komunikace R46, čemuž napovídá podélné spádování R46, které převažuje nad 
příčným spádem komunikace směrem do krajnice.  
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Závěr:  

Ze všech čtyř sjezdů se jedná o nejvíce nebezpečný sjezd z hlediska zdroje povrchového 
odtoku směrem do zástavby Slavonína. Potvrzeno obyvateli Slavonína při pozorování během 
povodní. V rámci opatření nutno vody podchytit a zavést do Nemilanky – viz kapitola Návrhy 
opatření, opatření III.B.1.  

 

5.6. SYSTÉM ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE UL. ZOLOVA  

Jedná se o část ulice Zolova v úseku od ramen sjezdů č.3 a č.4 po křižovatku ve Slavoníně 
(dům rodiny Dobrovských).  

Povrchové vody od nákupních center (kruhového objezdu) a všech 4 ramen sjezdů tečou 
pod podjezdem R46 nejprve po obou stranách komunikace Zolova a poté v mírné zatáčce u 
Pneuservisu PROKSCH jsou vzhledem k jednostrannému spádu komunikace vedeny na 
stranu směrem k zahradám, kde vtékají do silničního příkopu.  

Tento příkop je veden až do místa zatrubněné Nemilanky, kde je krátkým propustkem 
zaústěn do šachty Nemilanky.  

V případě větších průtoků je však příkop zahlcen a přelévá se do zahrad ve směru 
přirozeného spádu a dále do Nemilanky 

Zjištěné nedostatky při pochůzce a jednání s místními obyvateli: 

- Propustky příkopu jsou vesměs DN400, pouze jeden je DN200 – nekapacitní a 
způsobuje vzdouvání 

- Propoj z příkopu do Nemilanky je pouze DN150, naprosto nekapacitní a způsobuje 
vzdouvání do zahrad 

- Z druhé strany ul. Zolovy, ze strany příjezdu od Nedvězí, má být komunikace 
odvodněna také do silničního příkopu a dále do Nemilanky. Odvodnění dle obyvatel 
špatně řešeno, při přívalových deštích se voda dostává zejména do nemovitosti č.o. 
26A (budova vedle domku Dobrovských). V rámci VV bylo domluveno, že tato část již 
není součástí této studie, na základě usnesení Rady města Olomouce ze dne 
8.3.2011 bude problematika této lokality řešena samostatně odborem investic.  

 

5.7. ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY SYSTÉMU ODVODNĚNÍ V ZÁJMOVÉ 
LOKALIT Ě  

V rámci studie byly zjištěny některé zásadní nedostatky, které se negativně projevují při 
přívalových deštích.  

A. Provozní nedostatky  

A.1 Stávající stav vpustí a liniového odvodnění 

Po prohlídce většiny prvků odvodnění bylo konstatováno, že stávající údržba těchto prvků je 
prakticky nulová.  

Uliční vpusti – u min. 80% vpustí jsou záchytné koše těsně pod  terén zaplněny sedimenty, u 
některých jsou splaveninami dokonce přicpány i vtokové mříže.  

Žlaby lin. odvodnění – v mnoha místech, zejména pak v místech největšího povrchového 
toku, jsou vtokové mříže ucpané, v odtokových žlabech jsou sedimenty.  
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Výše uvedený stav je jak na parkovištích a komunikacích soukromých investorů, tak i na 
veřejných komunikacích ve správě města.  

Dle našeho názoru zásadní d ůvod , proč systém odvodnění nefunguje a dochází 
k povrchovému odtoku – kapacita (hltnost) prvků povrchového odvodnění je tímto 
zanesením dramaticky snížena, takže dešťová voda se nemůže dostat do systému 
odvodnění a nemůže tak být využita navržená kapacita stok a RN.  

A.2 Retenční nádrž TESCO 

V současné době je prakticky mimo provoz a její stávající činnost není v souladu 
s provozním řádem.  

V současné době je hned u vtoku plně otevřen uzávěr DN250, který má být dle PŘ uzavřen. 
Protože se tento uzávěr nachází před dělící příčkou RN, žádná voda se nedostane do vlastní 
retenční nádrže.  

Kapacita takto otevřeného uzávěru je při výšce vodního sloupce 1,5 m Q=170 l/s, takže 
nedochází k regulaci odtoku z RN a vlastní retence je prakticky nulová. Negativní vliv 
zejména na průtokové poměry ve stoce AII – zejména pak střední a dolní úsek AII.  

A.3 Retenční nádrž OC HANÁ 

Uzávěr DN400 je příliš uzavřen, současné škrcení na max. 200 l/s „zmenšuje“ objem RN při 
přívalových deštích, při extrémních deštích, které se budou blížit k p=0,5 by objem nádrže 
nemusel stačit.  

Dnes toto vyšší škrcení nemá žádné negativní vlivy, protože dešťové vody se přes zanesené 
vpusti a liniové žlaby do dešťové kanalizace nedostanou.  

A.4 Znečištění otevřeného toku Nemilanky a příkopů podél silnice 

V celém úseku podél nákupních center je otevřený tok Nemilanky silně znečištěn odpadky – 
zejména pak PET lahve, sáčky, polystyrén, posečená tráva atd.  

Při bleskové povodni se tyto plovoucí odpadky dostanou před nátoky do propustků a 
zatrubnění Nemilanky. Zde tyto vtoky ucpou a dojde k rychlému vybřežení vod mimo koryto. 
Dle názoru a zkušeností obyvatel Slavonína jedna z hlavních příčin poslední povodně 
v loňském roce.  

 

B. Nedostatky v systému odvodn ění obchodních center  

B.1 Plochy OC HANÁ 

� Odvodnění ploch benzinky TESCO 

Během dešťů bylo pozorováno, že přes plochy této benzinky se na veřejné komunikace a do 
míst kruhového objezdu dostává silný proud vody.  

Příčiny:  

- Zanesené vpusti a ucpané štěrbiny betonových štěrbinových žlabů v kanalizačním 
okrsku benziny Tesco 

- Páteřní dešťová přípojka DN250 je na hranici své kapacity (celkový návrhový odtok 
z plochy benzinky cca 22 l/s) 

- Poslední štěrbinový žlab, který má zamezovat odtoku z plochy na veřejnou 
komunikaci, je navržen nevhodně. Vzhledem ke spádu, úzké štěrbině a množství vod 
nemůže tento žlab, ani když bude čistý, zachytit povrchový tok – voda ho „přeskočí“.    

� Ostatní – další nedostatky jsou odstraňovány samotným developerem – tam, kde 
voda natékala přímo do provozoven, jsou dodělávány postupně odvodňovací žlaby.  
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B.2 Plochy OC TESCO 

Zásadní nedostatky, které by vedly ke zjevnému úniku vod z parkovišť na veřejné 
komunikace, nebyly zjištěny (kromě ucpaných vpustí).  

Koncepční nedostatek v tomto okrsku je, že rozsáhlé plochy všech střech nákupního 
střediska TESCO jsou zaústěny přímo do stoky AII mimo retenční nádrž. Tento stav však již 
nebude pravděpodobně možné napravit. Tato skutečnost nemá sice přímý vliv na povodně v 
horním Slavoníně, vede ale ke zbytečnému okamžitému odtoku do stoky AII.  

Celkový přítok do AII z ploch TESCO při návrhovém dešti 

Střechy obchodního domu Tesco (okrsek 4A+13A): 264 l/s 

Regulovaný odtok z RN Tesco : 90 l/s (uvažována správná funkce RN) 

CELKEM (při činnosti RN Tesco):  354 l/s 

Celkem v současné době  při vyřazení RN Tesco z provozu 264 + 170= 434 l/s, což je téměř 
polovina průtoku v AII (šachta A 2171) 

 

C. Nedostatky v systému odvodn ění veřejných komunikací  

Jedná se o komunikaci ul. Kafkova a Zolova. Výčet je proveden od křižovatky Kafkova x 
I.P.Pavlova směrem dolů přes kruhový objezd a ul. Zolovu až k nemovitosti p. Dobrovského. 

C.1 Horní úsek ul Kafkova – od I.P.Pavlova až po propustek Nemilanky v místě vjezdu do 
zásobovacího parkoviště TESCA 

V tomto úseku je komunikace vyspádovaná oboustranně do silničních příkopů. Ve 
skutečnosti voda teče soustředěným tokem v rigolu těsně vedle krajnice komunikace.  

Příčina : konfigurace terénu neumožňuje plošný odtok do silničních příkopů.  

Vliv na povrchový odtok na Slavonín: minimální, protože se voda nakonec dostane z pravé 
strany komunikace do Nemilanky a z levé strany do vpustí a dále do kanalizace – stoky AII.  

Důsledek: Neustálé větší a větší obnažování krajnice komunikace, nebezpečí praskání 
asfaltového krytu u kraje komunikace 

C.2 Střední úsek ul. Kafkova až pod kruhový objezd 

Kruhový objezd je osazen ze všech stran poměrně velkým počtem vpustí. Nicméně některé 
vpusti jsou obtékány (zejména proudem vody z horní části Kafkovy). Únik povrchové vody 
směrem na Slavonín. 

C.3 Ul. Kafkova – křižovatka před podjezdem R46 

Jedná se o křižovatku v místě sjezdu z R46 -  ramena č.1 a č.2 

Jediná vpust, která se na této křižovatce nachází, je nevhodně umístěna a je obtékána. 
Pozorován únik povrchové vody na Slavonín.  

C.4 Ul. Zolova – křižovatka za podjezdem R46 

Jedná se o křižovatku v místě sjezdu z R46 -  ramena č.3 a č.4 

Umístění stávajících vpustí na straně ramene č.3 (sjezd od areálu OPEL) nezaručuje 
maximální odvedení toku z komunikací do Nemilanky resp. do stoky AII.  

Ze strany sjezdu ramene č.4 chybí jakékoliv prvky odvodnění, vody z tohoto sjezdu tečou po 
komunikaci ul. Zolova.  
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C.5 Ul. Zolova – zbývající úsek 

Jedná se o úsek od autobazaru až ke křižovatce ve Slavoníně, kde stojí dům Dobrovských.  

V tomto úseku je od pneuservisu PROKSCH silnice vyspádovaná na pravou stranu směrem 
do zahrad. Vedle komunikace je silniční příkop s nekapacitním propustkem DN200 a 
nekapacitním propojem do Nemilanky DN150.  

 

D. Nedostatky u Nemilanky  

Klíčové z hlediska ohrození nemovitostí rozlivem je v tomto horním úseku toku  Nemilanky 
nekapacitní propustek DN600 pod sjezdem z R46 – rameno č.4.  

Zde dochází při vyšších průtocích v Nemilance (od cca Q1) k prvnímu vybřežení, kdy se tok 
dostává na komunikaci ul. Zolova a poté se přes zahrady opět vrací do koryta Nemilanky 
v místě vtoku do zatrubnění.  

Příčiny:  

- Malý profil propustku, nebyl navržen v souladu s TP 83 Odvodnění pozemních 
komunikací na Q100 

- Vtok do propustku bez jakékoliv ochrany, ucpává se odpadky z horního toku  

- Trasa Nemilanky se v tomto místě lomí, úroveň levého břehu je snížená a 
nasměrovaná přímo do ul. Zolova 

Popis dalších nekapacitních profilů je popsán v DUR stavby „Protipovodňová opatření na 
Nemilance“.  

 

6. PROJEDNÁNÍ STÁVAJ6. PROJEDNÁNÍ STÁVAJ6. PROJEDNÁNÍ STÁVAJ6. PROJEDNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVUÍCÍHO STAVUÍCÍHO STAVUÍCÍHO STAVU    

6.1. JEDNÁNÍ S OBČANY SLAVONÍNA  

V rámci zpracování studie bylo provedeno místní šetření s občany z horní části Slavonína, 
kteří jsou povodňovými stavy nejvíce ohroženi.  

Jejich postřehy lze shrnout do následujících bodů:  

� Do výstavby sjezdů z dálnice a obchodních center k žádným povodňovým stavům 
v lokalitě nedocházelo 

� Jedná se o bleskové povodně, které přicházejí ze strany ul. Kafkova, sjezdu z dálnice 
nebo popř. ze strany stávající retenční nádrže vedle R46.  

� V loňském roce se jednalo o povodňovou vlnu ze strany obchodních center a sjezdu 
z R46, kdy se po komunikaci Kafkova směrem na Slavonín valil proud vody o výšce 
v řádu desítek centimetrů 

� V místě pneuservisu PROKSCH se proud vody z komunikace stáčel a přes silniční 
příkop se valil do zahrad ke korytu Nemilanky 

� Voda byla rozlita po ploše zahrad a dostala se až k zástavbě p. Dobrovského. 
V zahradách vzniklo jedno veliké jezero.  

� Během přívalových dešťů dochází pravidelně k ucpání vtoku do zatrubněné 
Nemilanky, také propoj DN150 se silničního příkopu do Nemilanky se často ucpává.  
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� Údržbu vtoků do propustků a zatrubnění provádějí v současné době prakticky občané 
svépomoci. 

� Občané žádají urychlenou nápravu a chtějí být průběžně informováni o 
připravovaných opatřeních 

 

6.2 JEDNÁNÍ S AGPOL OLOMOUC  

V rámci zpracování studie došlo k jednání s autorem DUR stavby „Protipovodňová opatření 
na Nemilance“ Ing. Lepařem (AGPOL Olomouc). DUR stavby byla vypracována 07/2007.  

Hlavním cílem setkání bylo: 

� Informovat projektanta DUR o zamýšlených doprovodných opatřeních v horní části 
Nemilanky 

� Zjistit, do jaké míry bylo v DUR uvažováno při stanovení návrhových průtoků 
s odtokem ze zpevněných ploch obchodních center 

Ohledně návrhových průtoků bylo zjištěno následující:  

- Návrhové průtoky k jednotlivým profilům byly stanoveny ČHMÚ 

- Při stanovení návrhových průtoků nebylo uvažováno, že část vod odvádí kanalizace 
mimo povodí Nemilanky  

Tato skutečnost je na straně bezpečnosti, na druhé straně však ČHMÚ většinou stanovuje 
průtoky jako odtok neovlivněný, tedy bez detailního rozboru zpevněných ploch.  

 

7. NÁVRH OPATŘENÍ7. NÁVRH OPATŘENÍ7. NÁVRH OPATŘENÍ7. NÁVRH OPATŘENÍ    

7.1 ROZDĚLENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

Navržená opatření jsou rozdělena z hlediska priority a možné realizace:  

I.  Okamžitá opatření – nutno provést ihned 

II. Opatření bez vazby na Nemilanku – možné provést ještě před realizací stavby 
„Protipovodňová opatření na Nemilance“. Vazba s touto stavbou minimální.  

III. Opatření s vazbou na Nemilanku – nutné provést v rámci realizace stavby 
„Protipovodňová opatření na Nemilance“. Přímá vazba s touto stavbou.  

IV. Ostatní opatření – nemají vliv na protipovodňovou ochranu Slavonína z hlediska 
povrchového odtoku, bez vazby i na stavbu „Protipovodňová opatření na Nemilance“ 

Z hlediska provádění jsou opatření rozdělena na:  

A. Opatření provozní povahy 

B. Opatření investiční povahy 
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7.2 OKAMŽITÁ OPAT ŘENÍ 

A. Opat ření provozní povahy  

I.A.1. Vyčišt ění všech uli čních vpustí a prvk ů liniového odvodn ění na ve řejných 
komunikacích  

Čištění musí být prováděno pravidelně a zejména pak po přívalových deštích.  

I.A.2 Vyčišt ění všech uli čních vpustí a prvk ů liniového odvodn ění na soukromých 
komunikacích a pozemcích  

Čištění musí být prováděno pravidelně a zejména pak po přívalových deštích. Týká se i 
sjezdů z R46.  Musí být stanoven systém kontroly a případná penalizace ze strany města 
popř. státní správy.  

I.A.3 Uvedení činnosti RN Tesco do souladu s Provozním řádem  

Nutno uvést do činnosti RN dle Provozního řádu RN. Před uvedením do provozu musí být ze 
dna RN odstraněny všechny nečistoty, zbytky zvětralého betonu atd. Odtok prázdnění 
závlahové sekce RN musí být trvale uzavřen. Po dešťové události a po vyprázdnění RN musí 
vlastník nebo provozovatel zajistit vyčištění nádrže. Nutno stanovit systém kontroly činnosti 
RN popř. penále ze strany orgánu státní správy.  

I.A.4 Zvětšení regulovaného odtoku z RN OC HANÁ na projektov aný stav 

Stávající škrcení odtoku z RN OC HANÁ zvýšit na projektovaný stav. Doporučujeme 
nastavení hodnoty max. odtoku na 300 – 330 l/s.  

I.A.5 Údržba a čišt ění horního úseku koryta Nemilanky 

Otevřené koryto Nemilanky musí být pravidelně zbavované plovoucích odpadků a látek – 
PET lahve, sáčky, odpadky, posečená tráva atd. Dle § 50 vodního zákona „jsou vlastníci 
pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků udržovat břehy koryta vodního toku ve 
stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé 
předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů ….“  

Kromě toho musí vlastníci přilehlých pozemků vedle Nemilanky udržovat obecný pořádek na 
svých plochách, neboť při přívalových deštích se odpadky vlivem povrchového odtoku a 
větru dostávají do koryta Nemilanky.  

 

B. Opat ření investi ční povahy  

I.B.1 Zamezení povrchového odtoku z areálu benzinky  TESCO 

Výměna nevhodně navrženého betonového štěrbinového žlabu na výjezdu z benzinky za 
liniový žlab o vyšší hltnosti. Min. šířka žlabu 200 mm – vzhledem k intenzitě provozu se 
předpokládá s využitím odvodňovacího systému ACO DRAIN Monoblock RD 200.  

Nový žlab musí jednoznačně zamezit povrchovému odtoku ze soukromého pozemku na 
veřejné komunikace.  

Liniové žlaby odvodn ění 

Typ žlabu: Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 200 v monolitickém 
provedení, třída zatížení F900. 

Materiál žlabu : polymerický beton 

Sestava jednoho žlabu:   

- - 6x žlab F900 stavební délky 1,0m = celkem 6,0m 
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- Na jednom konci bude osazen revizní žlabové těleso Monoblock RD 200 s litinovým 
roštem GGG, třída F900 s přetvarovaným DN150 pro spodní odtok. Stavební délka : 
0,66 m  

Světlá šířka žlabu : 200 mm  

Výška žlabu (stavební) : 330 mm  

Požadovaná třída zatížení žlabu : F 900 

Uložení žlabů do živičné komunikace: dle technologických předpisů výrobce na základě 
požadované třídy zatížení 

Délka  žlabu celková: 6 + 0,66 = 6,66 m 

Sklony žlabů : ve shodě s příčným sklonem komunikace 

Způsob odtoku ze žlabů: spodní odtok DN150 do koncové šachty stoky DN 400  

Způsob zaústění do stoky DN 400 : do skruže lomové  šachty do vyvrtaného otvoru – 1 x 

 

7.3.  OPATŘENÍ BEZ VAZBY NA NEMILANKU 

B. Opat ření investi ční povahy  

II.B.1. Silni ční příkop – zkapacitn ění propustku 

Dle závěrů této studie bude nutné stávající propustek DN200 nahradit propustkem min. 
DN400. Tímto opatřením se sjednotí kapacita celého příkopu s ostatními propustky. Délka 
propustku 5,0m. Propustek slouží pro sjezd do zahrady.  

V délce cca 20 m před propustkem je nutné uvažovat se snížením nivelety koryta příkopu, 
který je tvořen melioračními tvárnicemi.  

 II.B.2. Silni ční příkop – zkapacitn ění propoje do zatrubn ěné Nemilanky 

Silniční příkop podél ul. Zolovy je z obou stran vyspádován do míst k zatrubnění Nemilanky. 
Zde jsou vody ze silničního příkopu zaústěny do zatrubnění Nemilanky prostřednictvím 
propoje DN150. Tento propoj je zaústěn do šachty a je naprosto nekapacitní.  

Tato studie navrhuje zvětšit tento propoj na DN500 a vtok do propoje zabezpečit česlicovou 
mříží.  

 

7.4.  OPATŘENÍ S VAZBOU NA NEMILANKU 

B. Opat ření investi ční povahy  

III.B.1 Zkapacitn ění a úprava propustku pod sjezdem z R46 

Zkapacitnění (zvětšení) profilu propustku je součástí DUR stavby „Protipovodňová opatření 
na Nemilance“. V rámci této studie v tomto místě navrhujeme doplňující opatření, které by 
znamenalo zvýšení ochrany zástavby Slavonína proti povrchovému toku dešťových vod po 
komunikacích.  
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Jedná se o následující opatření:  

- Nad vlastním propustkem bude vytvořen záchytný systém liniového odvodnění 
problematického sjezdu z R46 – rameno č.4. Bude se jednat o dvě řady liniových 
odvodnění š. 300 mm ACO DRAIN Monoblock, odtoky ze žlabů zaústěny do 
rekonstruovaného propustku pod sjezdem z dálnice.   

- Před vtokem do rekonstruovaného propustku jsou navrženy ručně stírané šikmé 
česle.. Cílem je centrálně odstranit plovoucí předměty z úseku toku, kde se vyskytuje 
nejvíce těchto předmětů – podél nákupních center. Tato ochrana bude sloužit i pro 
další následující propustky a vtoky do zatrubnění, které jsou dále po toku. Výhodou 
odstranění plovoucích nečistot v tomto místě je dobrý přístup z veřejného prostranství 
k údržbě (čištění) česlí a možnost využití poměrně velkého prostoru mezi tokem a 
komunikací.  

- Drobná úprava (navýšení) levého břehu mezi tokem a komunikací – vyšší ochrana 
před přelitím z koryta na komunikaci 

Popis stávajícího stavu 

Podélný sklon komunikace v místě opatření : cca 5 procent 

V místě opatření je jednostranný levostranný příčný sklon komunikace cca 3 procenta 

Šířka komunikace : cca 8,0m   

Pozn.: Uvedené sklony a ostatní výškové údaje vychází z dostupných podkladů, které 
nemusí být přesné. V rámci dalších stupňů musí být v rámci přípravných prací sklony i kóty 
ověřeny přesným geodetickým zaměřením.  

Parametry technického návrhu 

 Liniové žlaby odvodn ění 

Typ žlabu: Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 300 v monolitickém 
provedení, třída zatížení F900. 

Materiál žlabu : polymerický beton 

Sestava jednoho žlabu:   

- - 4x žlab F900 stavební délky 2,0m = celkem 8,0m 

- Na níže umístěném konci žlabu bude osazeno revizní žlabové těleso Monoblock RD 
300 s litinovým roštem GGG, třída F900 s přetvarovaným DN300 pro spodní odtok. 
Stavební délka : 0,75 m  

Světlá šířka žlabu : 300 mm  

Výška žlabu (stavební) : 600 mm  

Požadovaná třída zatížení žlabu : F 900 

Uložení žlabů do živičné komunikace: dle technologických předpisů výrobce na základě 
požadované třídy zatížení 

Délka 1 žlabu: 8 + 0,75 = 8,75 m 

Celková délka obou žlabů : 17,5 m  

Sklony žlabů : ve shodě s příčným sklonem komunikace 

Způsob odtoku ze žlabů: spodní odtok DN300 

Celkový počet odtoků z obou žlabů: 1 x 2 (z jednoho níže umístěného konce žlabu) = 2 
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Způsob zaústění do rekonstruovaného propustku: shora potrubím DN300 do předem 
připraveného otvoru v tubusu + zapravení otvoru 

 

Zemní práce, oprava komunikace atd.: Tyto práce je nezbytné provést i pro výměnu 
propustku v rámci stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“.  

 

III.B.2. Záchytné liniové odvodn ění u podjezdu R46 

V rámci studie navrhujeme doplnit stávající systém podchycení povrchových vod obou 
nákupních center a dvou ramen sjezdů z R46 o liniové odvodnění pod podjezdem R46. Toto 
odvodnění bude provedeno napříč celé komunikace ul. Zolova a bude zaústěno do 
Nemilanky.  

Hlavní cíle navrženého opatření 

Hlavním cílem tohoto odvodnění je podchytit povrchové vody z dešťů, které přesahují 
návrhový déšť s periodicitou vyšší než p=0,5, na který je navržen systém odvodnění obou 
nákupních center a odvést tyto vody mimo komunikaci ul. Kafkova ul. Zolova do koryta 
Nemilanky. Umístění záchytné linie až pod podjezdem R46 na začátku ul. Zolova dále 
umožní zachytit povrchový odtok z ramene č.1 a č.2 sjezdu z rychlostní komunikace R46.  

Toto liniové odvodnění bude také sloužit pro podchycení povrchového odtoku po komunikaci 
i pro menší intenzity dešťů pro případy, kdy z jakéhokoliv důvodu (např. zanesené vpusti) 
dojde k odtoku dešťových vod mimo stávající systém odvodnění OC HANÁ i OC TESCO 
resp. ramen sjezdu z R46. 

Tímto opatřením bude výrazně eliminován povrchový odtok po ul. Kafkova a ul. Zolova 
směrem na Slavonín ze směru OC HANÁ, OC TESCO a ze směru ramen sjezdů z R46 

Technický návrh tohoto opatření musí zajistit, aby navržené řešení bylo vysoce kapacitní a 
musí zabezpečit podchycení co největšího podílu povrchového odtoku. Dalším požadavkem 
na žlaby liniového odvodnění je vzhledem k intenzívnímu provozu vysoká třída zatížení – 
F900.    

Popis stávajícího stavu 

Podélný sklon komunikace v místě opatření : 1,6 procenta 

Příčné sklony komunikace v místě odvodnění (střechovitý sklon na obě strany komunikace 
s nejvyšším bodem uprostřed komunikace): 

- Na levou stranu (směrem ke stoce AII) : cca 0,8 procenta 

- Na pravou stranu (směrem k Nemilance) : cca 2 procenta 

Pozn.: Uvedené sklony a ostatní výškové údaje vychází z dostupných podkladů, které 
nemusí být přesné. V rámci dalších stupňů musí být v rámci přípravných prací sklony i kóty 
ověřeny přesným geodetickým zaměřením.  

Popis technického návrhu 

Pro toto důležité podchycení povrchového odtoku jsou navrženy dva příčné žlaby liniového 
odvodnění, které budou od sebe vzdáleny v osové vzdálenosti 1,8 m od sebe. Sklony žlabů 
napříč komunikací jsou dány příčným sklonem komunikace.  

Oba žlaby budou na levé straně lícovat s obrubníkem, na pravé straně pak budou zataženy 
až za krajnici do míst zpevněné plochy.  

Odtoky z tohoto liniového odvodnění budou zaústěny do dešťové stoky DN500, která je 
navržena mezi liniovými žlaby.  
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Koncová šachta navržené stoky DN500 bude umístěna na rozhraní komunikace a chodníku 
a bude opatřena obrubníkovou vpustí s integrovanou obrubníkovou stružkovou mříží. Toto 
opatření podpoří zvýšení účinnosti zachycení povrchových vod v místě obrubníku, kde je 
soustředěn největší proud vody z komunikace.  

Druhá revizní a lomová šachta bude umístěna mimo komunikaci, na pravé straně na horní 
hraně svahu Nemilanky.  

V této lomové šachtě se potrubí DN500 lomí a je vedeno směrem do koryta Nemilanky 
nejprve potrubím DN500, které v místě průniku se svahem toku bude zavázáno do 
betonového bloku. Tento betonový blok (výustní objekt) bude navazovat na rekonstruované 
opevněná dna i svahů Nemilanky, které bude provedeno v rámci DUR „Protipovodňová 
opatření na Nemilance“. V stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“ je navrženo i 
prohloubení dna koryta Nemilanky o cca 0,50m.  Zaústění do Nemilanky bude provedeno 
pod úhlem 45° vzhledem k ose toku. 

Doprovodným opatřením bude vytvoření snížené zpevněné plochy mimo komunikaci, plocha 
bude lemována silničními obrubníky.  

Parametry technického návrhu 

 Liniové žlaby odvodn ění 

Typ žlabu: Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 300 v monolitickém 
provedení, třída zatížení F900. 

Materiál žlabu : polymerický beton 

Sestava jednoho žlabu:   

- - 3x žlab F900 stavební délky 2,0m = celkem 6,0m 

- Na obou koncích bude osazen revizní žlabové těleso Monoblock RD 300 s litinovým 
roštem GGG, třída F900 s přetvarovaným DN300 pro spodní odtok. Stavební délka : 
0,75 m , celkem 2 x 0,75m = 1,5 m 

Světlá šířka žlabu : 300 mm  

Výška žlabu (stavební) : 600 mm  

Požadovaná třída zatížení žlabu : F 900 

Uložení žlabů do živičné komunikace: dle technologických předpisů výrobce na základě 
požadované třídy zatížení 

Délka 1 žlabu: 6 + 1,5 = 7,5 m 

Celková délka obou žlabů : 15,0 m  

Sklony žlabů : ve shodě s příčným sklonem komunikace 

Způsob odtoku ze žlabů: spodní odtok DN300 

Celkový počet odtoků z obou žlabů: 2 x 2 (z obou konců žlabu) = 4 

Způsob zaústění do stoky DN 500 : do koncové resp. lomové šachty do dna do předem 
připraveného otvoru – 4 x 

Dešťová stoka DN500 

Materiál stoky pod komunikací: železobetonové kanalizační hrdlové trouby DN500  (z 
důvodu vyšší vrcholové pevnosti) 

Materiál stoky mimo komunikací: např. sklolaminátové DN500  (z důvodu snadnějšího 
zaříznutí do sklonu svahu) 
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Sklon stoky : 10 promile 

Uložení stoky : dle technologických předpisů výrobce 

Celková délka stoky : cca 9,5 m 

Koncová šachta stoky  

Poklop: typová litinová obrubníková vpust s integrovanou obrubníkovou stružkovou mříží      
( např. poklopy Vlček, typ Nisa) 

Tělo šachty: zákrytová ŽB deska atypická ( otvor vzhledem k obrubníkové vpusti nutno 
přizpůsobit skruži pro vpust na DN500) + horní skruž pro uliční vpusti 

Dno šachty: typová prefabrikovaná šachta o průměru Ø1,0m s odtokem DN500. Bez 
stupadel. 

Hloubka šachty: cca 1,25m  

Lomová šachta stoky  

Poklop : typový min. únosnosti C250 

Tělo šachty : typová přechodová skruž 

Dno šachty: typová prefabrikovaná šachta o průměru Ø1,0m s vtokem i výtokem DN500. 
Bez stupadel. 

Hloubka šachty: cca 1,30m  

Výustní objekt 

Konec potrubí DN500 bude v místě průniku se svahem stabilizován pomocí betonového 
bloku. Obrys bloku musí korespondovat s průběhem svahu koryta, blok nesmí činit 
hydraulickou bariéru v toku.  

Opevnění koryta Nemilanky 

Dno i svah koryta toku v místě zaústění dešťových vod bude opevněno dlažbou do betonu. 
Toto opevnění bude provedeno v souvislosti se zamýšleným prohloubením dna koryta 
Nemilanky dle stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“.  

Doprovodná opat ření 
- Vybourání a znovuzřízení asfaltové kom. včetně podkladních vrstev : cca 22 m2 

- Vybourání stáv. obrubníků v délce cca 4m 

- Zásah do chodníku (dlažba 400 x 400) v ploše cca 6m2 
- Rozšíření a úprava zpevněné plochy: plocha cca 6 m2 

Parametry kapacity návrhu 

Kapacita dešťové stoky DN500 : cca 380 l/s (v tlakovém režimu ještě vyšší) 

Kapacita navržené obrubníkové vpusti : cca 10 l/s 

Kapacity žlabů liniového odvodnění (celkem) : 4 x 40 l/s = 160 l/s 

Celková kapacita všech navržených prvků odvodnění : 160 l/s (žlaby)+10 l/s (vpust) = 170 l/s 

 

Časová vazba realizace v souvislosti se zkapacitněním Nemilanky 

Opatření III.B.2 může být provedeno až po zkapacitnění propustku DN600 pod sjezdem 
z R46 (opatření III.B.1.). V opačném případě by došlo k vylití těchto podchycených vod na ul. 
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Zolova před tímto nekapacitním propustkem. Pro zaústění povrchových vod je nutné provést 
zahloubení koryta dna dle stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“.  

Pokud by došlo k realizaci opatření III.B.1.ve střednědobém horizontu, doporučujeme 
provést toto liniové odvodnění pod kruhovým objezdem současně se zkapacitněním 
propustku DN600 (včetně zahloubení koryta Nemilanky).  

 

7.5.  OSTATNÍ OPATŘENÍ 

IV.B.1. Úprava krajnice ul. Kafkova pro snadn ější odvod vody  

Během dešťů v horní části ul. Kafkova se voda plošně nemůže dostat do silničních příkopů a 
nastává soustředěný tok podél krajnice komunikace. Návrh úpravy a zpevnění této krajnice 
tak, aby se voda plynule dostávala do těchto příkopů.  

Toto opatření nemá přímý vliv na povrchový tok, jedná se spíše o ochranu krajnice 
komunikace před vymletím.  

 

8888. DOPORUČENÍ PRO DAL. DOPORUČENÍ PRO DAL. DOPORUČENÍ PRO DAL. DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ STUPEŇ DUR ŠÍ STUPEŇ DUR ŠÍ STUPEŇ DUR ŠÍ STUPEŇ DUR 

„PROTIPOVODŇOVÁ OPAT„PROTIPOVODŇOVÁ OPAT„PROTIPOVODŇOVÁ OPAT„PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘENÍ NA ŘENÍ NA ŘENÍ NA 

NEMILANCE“ NEMILANCE“ NEMILANCE“ NEMILANCE“     

Cílem této studie není revize opatření, která byla navržena v DUR stavby „Protipovodňová 
opatření na Nemilance“.  

Během zpracování této studie se ukázaly některé náměty, které by měly být zohledněny 
v rámci zpracování dalšího stupně stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“. Všechny 
tyto náměty se týkají pouze horního toku Nemilanky v úseku zájmového území studie. 

Jedná se o:  

� Ověřit návrhové průtoky ČHMÚ, zejména pak s ohledem na fakt, že nezanedbatelná 
část vod je z oblasti odváděna jednotnou kanalizací mimo povodí Nemilanky. Na 
druhou stranu zohlednit existenci rozsáhlých zpevněných ploch – odtok z povodí je 
silně ovlivněný zpevněnými plochami.  

� Doplnění česlí a úpravy vtoku do propustku pod sjezdem z R46 – viz opatření III.B.1 

� Dle DUR je kapacita navrženého propustku pod sjezdem z R46 dimenzována na Q20 
bez rezervy. Dle TP 83 Odvodnění pozemních komunikací se jedná o návrhovou 
kategorii komunikace I. nebo II. Pro tyto komunikace je požadována dimenze 
propustku na Q100. Proto v dalších stupních PD doporučujeme zvětšit kapacitu 
navrženého propustku, což bude k dobru věci i pro opatření III.B.2. 

� Doporučujeme v rámci dalšího stupně stavby „Protipovodňová opatření na 
Nemilance“ znovu prověřit možnosti výstavby suchého poldru na pozemcích z části 
stejných a z části sousedících s pozemky dle návrhu Hydroprojektu (HDP).  

Zdůvodnění návrhu suchého poldru:  

Studie HDP z roku 2006 doporučuje vybudovat v zahradách za domkem Dobrovských suchý 
poldr, pro návrhový průtok Q20 o objemu 7 550 m3.  

V DUR z roku 2007 se tento poldr již nevyskytuje.  
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Dle našeho názoru je toto území svojí konfigurací velmi vhodné pro vytvoření suchého 
poldru. V současné době při povodních zde vlastně poldr již existuje, byť v divoké formě - 
hráz je tvořena zástavbou na ul. Zolova. Při výstavbě poldru by tedy šlo zejména o ochránění 
zástavby zemní hrází s regulovaným odtokem.   

Výhody poldru:  

- Zamezení bleskových povodní, po dobu plnění by měli obyvatelé určitý čas na 
přípravu na povodeň 

- Růst hladiny by mohl být sledován kontinuálně měřícím zařízením, které by na 
základě gradientu rychlosti růstu bylo schopno vyhodnocovat a ohlašovat nebezpečí 
povodní 

- V rámci objemů poldru by došlo k určité transformaci povodňové vlny, která by 
fungovala i pro vyšší návrhové průtoky, než je Q20 – velikost transformace je nutné 
ověřit výpočtem 

- Možnost regulace odtoku do nižších partií Slavonína dle aktuálního vývoje 
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9999. ZÁVĚRY. ZÁVĚRY. ZÁVĚRY. ZÁVĚRY    A DOPORUČENÍA DOPORUČENÍA DOPORUČENÍA DOPORUČENÍ    

Tato studie prokázala, že stávající systém odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch 
nákupních center Tesco, OC Haná a přilehlých komunikací je schopné zachytit a odvést 
dešťové vody do veřejné kanalizace města Olomouce až do návrhového dvouletého průtoku 
(Q2), na který je tato kanalizace dimenzována. Tento systém je dán kapacitou dešťových 
stok, objemem retenčních nádrží a počtem odvodňovacích prvků (uliční vpusti a 
odvodňovací žlaby).  

Toto tvrzení však platí pouze v případě, že odvodňovací prvky jsou plně funkční tj. čisté a 
retenční nádrže fungují dle svých provozních řádů. Pokud jsou odvodňovací prvky zanesené 
a ucpané, dochází při přívalových deštích o již nižší intenzitě k povrchovému odtoku po 
komunikacích směrem k zastavěné části Slavonína.  

V případě přívalových dešťů vyšších než Q2, je kapacita systému dešťové kanalizace 
vyčerpána a bude docházet z těchto ploch k povrchovému odtoku do Nemilanky a po 
komunikacích směrem do Slavonína.  

U sjezdů z rychlostní komunikace R46 je z hlediska množství povrchových vod při 
přívalových deštích nejvíce nebezpečné rameno č.4 ze směru příjezdu od Prostějova.  

Celou situaci podstatně zhoršuje i stávající nekapacitní propustek DN600 na Nemilance, 
který je umístěn pod tímto sjezdem. 

Na základě zjištěných skutečností bylo v rámci této studie navrženo několik opatření, které 
sníží nebezpečí povodňových stavů vlivem povrchového toku po komunikacích ze strany od 
obchodních center a sjezdů z R46 k zastavěné části Slavonína.  

Tato opatření jsou rozdělena na:  

a) Opatření provozní povahy 

b) Opatření investiční povahy  

Opatření provozní povahy 

Mezi nejdůležitější opatření provozní povahy patří:  

� Pravidelné čištění odvodňovacích prvků (ul. vpusti a odvodňovací žlaby) v zájmovém 
území – platí jak pro komunikace a zpevněné plochy v majetku města, tak i pro 
pozemky v soukromém vlastnictví 

� Pravidelné čištění koryta toky Nemilanky od odpadků a plovoucích předmětů  
(zejména PET láhve, hadry, papíry a posečená tráva), které způsobují ucpání 
v místech zatrubnění Nemilanky 

� Pravidelné čištění přilehlých pozemků u Nemilanky od volně ležících odpadků a 
plovoucích předmětů 

� Provozování obou retenčních nádrží (RN Tesco, RN OC Haná) dle provozních řádů 

Opatření provozní povahy jsou z hlediska protipovodňové ochrany Slavonína stejně důležité 
jako opatření investiční povahy. Proto je také nutné stanovit systém a pravidla kontroly 
plnění provozních opatření. Na základě závěrů této studie je nutné ze strany města 
Olomouce vyvolat jednání s příslušnými vlastníky pozemků ohledně stanovení podmínek 
udržování odvodňovacích prvků, koryta Nemilanky a přilehlých pozemků. 

Opatření investiční povahy 

V této studii navržená investiční opatření slouží zejména k podchycení a bezpečnému 
odvedení povrchového toku z komunikací buď do systému dešťové kanalizace nebo do 
Nemilanky.  
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Nejedná se tedy o soubor opatření, které vyřeší komplexně problematiku povodní ve 
Slavoníně - ta bude vyřešena až po kompletním zkapacitnění Nemilanky v rámci stavby 
„Protipovodňová opatření na Nemilance“.  

V rámci této studie byla navržena tato hlavní investiční opatření: 

� Zamezení odtoku ze soukromých ploch na veřejné komunikace a odvedení těchto 
vod do stávající dešťové kanalizace – nutno řešit zejména u benzinky Tesco 

� Centrální podchycení všech po komunikacích tekoucích vod, které nebyly zachyceny 
systémem dešťového odvodnění - z obou nákupních center a takou dvou ramen 
sjezdů z R46. Tyto vody budou podchyceny dvěma řadami vysoce kapacitních 
liniových žlabů, které budou umístěny vedle sebe. Zachycené vody budou zaústěny 
pomocí stoky DN 500 do Nemilanky. Jako optimální se ukázalo umístění těchto žlabů 
těsně za podjezdem pod R46 na ul. Zolova. Podmínkou provedení tohoto opatření je 
současné zkapacitnění propustku DN600 pod sjezdem z R46.  

� Samostatné podchycení povrchových vod sjezdu z R46 ze směru od Prostějova. 
Vody budou stejně jako v předchozím případě podchyceny dvěma řadami liniových 
žlabů a svedeny přímo do rekonstruovaného propustku Nemilanky. Podmínkou 
provedení tohoto opatření je současné zkapacitnění propustku DN600 pod sjezdem 
z R46.  

� Doplnění objektu ručních česlí před vtokem do propustku DN600 

� Úprava silničního příkopu podél ul. Zolova – zkapacitnění jednoho propustku a 
úprava zaústění příkopu do zatrubněné části Nemilanky.  

Výše uvedené opatření mají přímý vliv na povodňovou hrozbu vlivem povrchového toku po 
komunikacích.  

Kromě těchto investičních opatření byla v rámci studie stanovena doporučení, která sice 
nemají přímou vazbu na povodňové stavy v horní části Slavonína, ale která se také týkají 
problematiky odvádění povrchových a dešťových vod ze zájmové lokality.  

Jedná se o následující doporučení:  

� Během dešťů v horní části ul. Kafkova se voda plošně nemůže dostat do silničních 
příkopů a nastává soustředěný tok podél krajnice komunikace. Nutno provést návrh 
úpravy a zpevnění této krajnice tak, aby se voda plynule dostávala do těchto příkopů.  

Jedná se o ochranu krajnice komunikace před vymletím.  

� Pro další výhledovou výstavbu v horní části Slavonína, zejména pro stavby s velkými 
plochami zpevněných ploch (střechy, parkoviště atd.) musí být důsledně uplatňován 
požadavek na hospodaření s dešťovými vodami v místě vzniku, resp. musí být odtok 
dešťových vod regulován (retenční nádrže, regulace odtoku atd.). V opačném 
případě dojde ve střední a dolní části stoky AII k vyčerpání kapacity stoky se všemi 
negativními vlivy (rozliv vod na terén, zatápění suterénů nemovitostí atd.)   

Doporučení k dalším stupňům PD „ Protipovodňová opatření na Nemilance“ 

Cílem této studie nebyla revize opatření, která byla navržena v DUR stavby „Protipovodňová 
opatření na Nemilance“. Během zpracování této studie se však ukázaly některé náměty, 
které by měly být zohledněny v rámci zpracování dalšího stupně stavby „Protipovodňová 
opatření na Nemilance“. Všechny tyto náměty a doporučení se týkají pouze horního toku 
Nemilanky v úseku zájmového území studie. 
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Jedná se o:  

� Ověřit návrhové průtoky ČHMÚ, zejména pak s ohledem na fakt, že nezanedbatelná 
část vod je z oblasti odváděna jednotnou kanalizací mimo povodí Nemilanky. Na 
druhou stranu zohlednit existenci rozsáhlých zpevněných ploch – odtok z povodí je 
silně ovlivněný zpevněnými plochami.  

� Rekonstrukci propustku pod sjezdem z R46 včetně opatření III.B.1 a III.B.2 realizovat 
v předstihu před celkovou rekonstrukcí celé Nemilanky – technicky proveditelné, 
dnes klíčová bariéra Nemilanky v horní části Slavonína 

� Oproti DUR „Protipovodňová opatření na Nemilance“ zvětšit profil rekonstruovaného 
propustku pod sjezdem z R46 dle požadavku TP 83 Odvodnění pozemních 
komunikací.  

� Doporučujeme v rámci dalšího stupně stavby „Protipovodňová opatření na 
Nemilance“ znovu prověřit možnosti výstavby suchého poldru na pozemcích z části 
stejných a z části sousedících s pozemky dle návrhu Hydroprojektu (HDP).  

� V současné době existuje několik dokumentací (studie, DUR), které se zabývají 
problematikou protipovodňové ochrany Nemilanky. Tyto dokumentace byly zhotoveny 
různými projekčními firmami v různých dobách a jejich zadání bylo mnohdy cílené na 
jiné příčiny povodní ve Slavoníně. Navržená řešení z těchto prací jsou tedy 
roztříštěná po několika dokumentacích a mnohdy jsou i protichůdná. Některá 
opatření jsou z různých důvodů v současné době již nerealizovatelná.  

Navrhujeme tedy vypracování dokumentace (studie), která by provedla rešerši těchto 
PD, veškerá navržená opatření aktualizovala a sjednotila do jednoho dokumentu. 
Tento dokument by po odsouhlasení všech zainteresovaných stran sloužil jako 
základní podklad pro zadání dalších stupňů Protipovodňové ochrany Nemilanky. 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 10.8.2011    Ing. Pavel Brtník 

                                                                                hlavní inženýr projektu 
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Příloha A.2:      FOTODOKUMENTACE 
 
Odvodn ění zpevn ěných ploch nákupních center  
 

 
 
 

 
 

Obr.1 a 2  Stávající stav vpustí na komunikacích a zpevněných plochách nákupních center – 
převážná většina vpustí i prvků liniového odvodnění je zanesená až po okraj záchytných košů. 
V tomto stavu se výrazně snižuje hltnost odvodňovacího prvku, což vede ke zvýšení 
povrchového odtoku. Aby prvky odvodnění plnily svoji funkci, je nutné dbát na jejich pravidelnou 
údržbu – viz opatření I.A.1 a I.A.2 
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Odvodn ění plochy benzinky Tesco  
 

 
 

Obr.3  Detail štěrbinového betonového odvodňovacího žlabu, který má zajišťovat zachycení 
povrchového odtoku z plochy benzinky na veřejnou komunikaci. Vzhledem ke spádu a velikosti 
plochy úzká štěrbina není schopna zachytit rychle tekoucí proud vody. V místě soustředěného 
toku u obrubníku je patrné úplné ucpání štěrbiny. Navržená výměna žlabu v rámci opatření I.B.1.  

 
 

 
 

Obr.4  Příklad možného řešení odvodnění plochy benzinky – ACO DRAIN Monoblock RD. Tento 
prvek je použit pro odvodnění plochy parkoviště Aquaparku.   
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Retenční nádrž RN OC HANÁ  
 
 

 
 

Obr.5  Detail škrcení na odtoku z podzemní retenční nádrže OC HANÁ. Škrcení prostřednictvím 
uzávěru WAGU PRO DN400.  V rámci opatření I.A.4 je nutné zvýšit odtok na projektovaný stav. 

 
Retenční nádrž RN TESCO  
 

 
 

Obr.6  Pohled na odtokovou část retenční nádrže RN Tesco. Ze stavu nádrže je patrné, že je už 
delší dobu mimo provoz. 
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Obr.7  Důvod nefunkčnosti RN TESCO – otevřený otvor prázdnění závlahové části RN. Čerpadlo 
závlahy je demontované. Nutné uvést RN opět do funkce dle provozního řádu – viz opatření I.A.3 

 

Stoka AII  
 

 
 

Obr.8  Pohled do otevřené soutokové šachty A2177 během deště. Jedná se o soutok stoky AII 
s přítokem DN 400 od RN Tesco. Z obrázku je patrné, že ani při vydatném dešti nemá v horním 
úseku stoka AII vzhledem k velkému spádu problémy s kapacitou. 
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Odvodn ění ul. Kafkova – horní úsek komunikace  
 

 
 

Obr.9  Pohled na postupné vymílání krajnice komunikace vlivem soustředěného odtoku během 
dešťů. V rámci studie je doporučeno tuto krajnici zpevnit a v hodným řešením umožnit plošný 
odtok do vedlejší příkopy – viz doporučení IV.B.1 

 

Odvodn ění ul. Kafkova – st řední úsek okolo kruhového objezdu  
 

 
 

Obr.10  Celkový pohled na kruhový objezd.  
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Obr.11  Na kruhovém objezdu je poměrně velký počet uličních vpustí. Řada z nich je však 
zanesena. Pohled na důležitou uliční vpust pod kruhovým objezdem, která je zanesena a 
nemůže tedy plnit svoji funkci.  

 

 

Odvodn ění části R46 – horská vpust  
 

  
 

Obr.12  Pohled na horskou vpust, která je umístěna před podjezdem R46. Zajišťuje převedení 
části vod z komunikace R46 do Nemilanky. Přítok do vpusti je zajištěn žlabovkami ze strany 
benzinky OMV.   
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Odvodn ění sjezdu z R46 – rameno č.4 ze směru od Prost ějova  
 

 
 

Obr.13  Pohled na zaústění sjezdu R46 ze směru od Prostějova (rameno č.4) na ul. Zolova 
během deště. Z proudů vody je patrné, že voda ze sjezdu se nedostává do Nemilanky, ale 
pokračuje směrem na Slavonín na ul. Zolova. Z pravé strany je také patrný silný povrchový přítok 
ze strany od nákupních center od ulice Kafkova. Také zde není voda schopna se dostat do 
Nemilanky.  

 

 
 

Obr.14  Pohled na nekapacitní propustek DN600 pod sjezdem z R46 – rameno č.4. V rámci 
stavby Protipovodňová opatření na Nemilance je navržená výměna tohoto propustku za větší 
profil. V rámci této studie jsou navržena doplňující opatření – česle před vtokem do zatrubnění, 
podchycení povrchového odtoku ze sjezdu pomocí liniových odvodňovacích žlabů se zaústěním 
do Nemilanky, drobné zvýšení terénu před nátokem do propustku – viz opatření III.B.1. 
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Obr.15  Příklad použití odvodňovacího prvku ACO DRAIN Monoblock RD 300, které je 
uvažováno při opatření III.B.1 a III.B.2 

 

Podchycení vod ze sm ěru od nákupních center  
 

 
 

Obr.16  V místě těsně za podjezdem pod R46 je v rámci opatření III.B.2 navrženo liniové 
odvodnění včetně odtokového potrubí do koryta Nemilanky. Toto umístění zaručí podchycení vod 
jak ze směru kruhového objezdu, tak i vod ze sjezdů z R46 – ramena č.1 a č.2.  
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Silni ční příkop podél ul. Zolova  
 
 

 
 

Obr.17  Pohled na nekapacitní propustek DN 200 pod sjezdem na zahradu. V rámci opatření 
II.B.1 je navržena výměna zo profil DN400 včetně zahloubení nivelety koryta před propustkem.  

 

 
 

Obr.18  Pohled na místo zaústění silničního příkopu do šachty na zatrubněné části Nemilanky.  
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Obr.19  Detail šachty na zatrubněné Nemilance, do kterého je prostřednictvím nekapacitního 
propoje DN150 zaústěn silniční příkop. Zaústění do šachty je patrné v dolní části obrázku. 
V rámci opatření II.B.2 je navrženo zkapacitnění propoje na DN500 včetně ochranné česlicové 
mříže.   

 
 
 
 
 



A.3 Hydrotechnické výpočty OC HANÁ pro p=0,5 Výpočet průtoku v dešťové kanalizaci

Stoka Úsek Povodí Plocha Odtok. Reduk. Suma Inten Průtok Spád Délka D DN Průtok Plnění Plnění Rychlost Čas
povodí souč. plocha r. ploch deště návrhový stoky stoky výpočt. použité 100% objemové výškové skutečná
[ha] [ha] [ha] [l/s.ha] [l/s] [%] [m] [mm] [mm] [l/s] [%] [mm] [m/s] [s]

R1 52-53 19R 0,87 0,79 0,687 8,991 139 1249,76 0,41 39,4 970 1200 2224,4 56 646 2,01 280
R1 53-54 0 0 0 8,304 139 1154,23 1,88 15,4 718 1200 4767,8 24 399 3,51 261
R1 54-55 18R 0,07 0,8 0,056 8,141 139 1131,54 1,99 44,2 705 1200 4905,4 23 389 3,56 256
R1 55-56 0 0 0 8,085 139 1123,76 2,52 19,4 677 800 1891,7 59 447 3,89 244
R1 56-57 17R 0,31 0,69 0,214 8,085 139 1123,76 3,93 10,2 631 800 2362,9 48 388 4,65 239
R1 57-58 16R 0,05 0,8 0,04 6,169 139 857,55 2,32 27,6 619 600 847,13 101 776 2,92 237
R1 58-59 15R 0,49 0,7 0,343 6,129 139 851,99 2,44 11,5 612 600 868,79 98 635 3,16 227
R1 59-60 14R 0,06 0,8 0,048 5,786 139 804,31 2,31 48,9 605 600 845,3 95 596 3,14 224

R1 60-61
13R+ 
13aR 0,71 0,84 0,596 5,738 139 797,64 4,52 12,6 543 500 729,07 109 1097 3,01 208

R1 61-62
11R+ 
12R 3,18 0,82 2,608 5,142 139 714,74 4,3 37,7 525 500 711,09 101 627 3,58 204

R1 62-63 10R 0,2 0,45 0,09 2,534 139 352,28 1,3 23,9 488 500 390,68 90 473 2,13 194
R1 63-64 9R 0,5 0,62 0,31 2,444 139 339,77 1,1 51,9 496 500 359,32 95 505 1,92 182
R1 64-65 8R 0,06 0,8 0,048 2,134 139 296,68 1,46 26,8 449 500 414,06 72 383 2,25 155
R1 65-66 7R 1,18 0,66 0,779 2,086 139 290,01 0,72 15,3 504 500 290,57 100 590 1,49 143
R1 66-67 6R 0,07 0,8 0,056 1,308 139 181,76 2,38 34,9 343 400 292,16 62 231 2,42 133
R1 67-68 5R 0,05 0,8 0,04 1,252 139 173,97 2,62 49,6 333 400 306,56 57 217 2,51 119
R1 68-69 0 0 0 1,212 139 168,41 2,49 21,7 331 400 298,85 56 216 2,43 99
R1 69-70 4R 0,6 0,72 0,432 1,212 139 168,41 3,08 25,3 320 400 332,42 51 202 2,65 90
R1 70-71 3R 0,04 0,63 0,025 0,78 139 108,36 0,83 7,27 339 300 80,02 135 1647 0,33 80
R1 71-72 2R 0,16 0,8 0,128 0,754 139 104,86 1,4 2,87 306 300 104,01 101 429 1,45 58
R1 72-73 1R 0,87 0,72 0,626 0,626 139 87,07 0,97 68,2 304 300 86,53 101 422 1,21 56

R4 54-78 20R 0,32 0,51 0,163 0,163 139 22,68 0,8 18,8 191 400 169,2 13 98 0,95 20

R5 57-80 21R 0,04 0,8 0,032 1,701 139 236,48 3,11 48,3 363 400 334,04 71 253 2,82 113
R5 80-81 22R 0,75 0,73 0,547 1,669 139 232,03 2,72 48,2 368 400 312,37 74 262 2,66 95
R5 81-82 0 0 0 1,122 139 155,93 1,58 40,5 347 400 237,97 66 239 1,99 77
R5 82-83 0 0 0 1,122 139 155,93 1,11 47,9 369 400 199,39 78 273 1,7 57
R5 83-84 23R 1,42 0,79 1,122 1,122 139 155,93 1,15 49,6 367 400 202,95 77 269 1,73 29
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A.3 Hydrotechnické výpočty TESCO pro p=0,5 Výpočet průtoku v dešťové kanalizaci

Stoka Úsek Povodí Plocha Odtok. Reduk. Suma IntenzitaPrůtok Spád Délka D DN Průtok Plnění Plnění Rychlost Čas
povodí souč. plocha r. ploch deště návrhový stoky stoky výpočt. použité 100% objemové výškové skutečná
[ha] [ha] [ha] [l/s.ha] [l/s] [%] [m] [mm] [mm] [l/s] [%] [mm] [m/s] [s]

T1 RN -3 8T 0,15 0,83 0,124 2,07 139 287,67 1,04 7,72 471 500 349,36 82 429 1,92 278
T1 3-4 0 0 0 1,945 139 270,37 0,75 10,63 488 500 296,58 91 479 1,61 274
T1 4-5 0 0 0 1,945 139 270,37 0,67 22,22 498 500 280,28 96 524 1,48 267
T1 5-6 0 0 0 1,945 139 270,37 0,58 24,14 511 500 260,73 104 795 1,23 252
T1 6-7 7T 0,04 0,9 0,036 1,337 139 185,82 0,42 33,71 470 500 221,77 84 364 1,21 233
T1 7-8 6T 0,36 0,8 0,288 1,301 139 180,81 0,67 35,56 428 400 154,81 117 1239 0,82 205
T1 8-9 5T 0,16 0,63 0,101 1,013 139 140,78 0,63 38,31 394 400 150,1 94 332 1,26 161
T1 9-10 4T 0,55 0,8 0,44 0,912 139 126,77 0,52 21,28 392 400 136,33 93 328 1,15 131
T1 10-11 3T 0,1 0,8 0,08 0,472 139 65,61 4,06 46,28 215 300 177,29 37 126 2,33 113
T1 11-12 2T 0,28 0,8 0,224 0,392 139 54,49 0,66 50,04 274 300 71,33 76 201 1,08 93
T1 12-13 1T 0,21 0,8 0,168 0,168 139 23,35 0,94 48,07 187 300 85,18 27 107 1,04 46

T3 6-14 9T 0,17 0,64 0,109 0,608 139 84,55 6,35 34,81 222 300 221,78 38 128 2,92 86
T3 14-15 10T 0,46 0,78 0,359 0,5 139 69,43 1,3 32,32 265 300 100,21 69 187 1,5 74
T3 15-16 11T 0,21 0,67 0,141 0,141 139 19,56 0,87 50,39 178 300 81,94 24 99 0,96 52
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A.3 Hydrotechnické výpočty Stoka AII, horní část pro p=0,5 Výpočet průtoku v jednotné kanalizaci

Stoka Úsek Povodí Plocha Odtok. Reduk. Suma Intenzita Voda Vody Průtok Spád Délka D DN Průtok Plnění Plnění Rychlost Čas
povodí souč. plocha r. ploch deště dešťová jiné návrhový stoky stoky výpočt. použité 100% objemové výškové skutečná
[ha] [ha] [ha] [l/s.ha] [l/s] [l/s] [l/s] [%] [m] [mm] [mm] [l/s] [%] [mm] [m/s] [s]

AII A2171-A2172 11A 0,16 0,8 0,128 4,961 139 689,52 0 1001,02 1,53 38,61 704 1000 2658,05 38 424 3,15 313
AII A2172-A2173 0 0 0 4,833 139 671,73 0 983,23 1,27 51,84 722 1000 2421,45 41 443 2,93 301
AII A2173-A2174 0 0 0 4,833 139 671,73 0 983,23 1,64 17,08 691 1000 2752,04 36 412 3,22 283
AII A2174-A2175 10A 0,04 0,8 0,032 4,833 139 671,73 0 983,23 1,36 24,97 714 1000 2505,88 39 434 3,01 278
AII A2175-A2176 0 0 0 4,801 139 667,28 0 888,78 1,29 27,86 693 1000 2440,46 36 417 2,87 269
AII A2176-A2177 0 0 0 4,801 139 667,28 0 888,78 1,32 31,79 691 1000 2468,71 36 414 2,89 260
AII A2177-A2178 9A 0,14 0,5 0,07 4,753 139 660,61 0 660,61 1,52 28,36 602 1000 2649,34 25 338 2,83 249
AII A2178-A2179 0 0 0 4,683 139 650,88 0 650,88 8,05 23,11 466 1000 6100,56 11 218 5,15 239
AII A2179-A2180 8A 0,19 0,63 0,12 4,683 139 650,88 0 650,88 2,13 50,71 566 1000 3136,72 21 307 3,19 234
AII A2180-A2181 7A 0,12 0,64 0,077 4,563 139 634,24 0 634,24 1,32 49,98 608 1000 2468,71 26 344 2,66 218
AII A2181-A2182 0 0 0 3,613 139 502,22 0 502,22 2,22 49,66 510 1000 3202,36 16 265 3,02 200
AII A2182-A2183 6A 0,11 0,62 0,068 3,613 139 502,22 0 502,22 0,52 46,24 658 1000 1548,45 32 390 1,76 183
AII A2183-A2184 5A 0,09 0,51 0,046 3,545 139 492,74 0 492,74 0,48 33,43 663 1000 1487,6 33 395 1,71 157
AII A2184-A2185 0 0 0 3,499 139 486,36 0 486,36 0,53 20,67 648 1000 1563,3 31 382 1,77 137
AII A2185-A2186 0 0 0 2,467 139 342,91 0 342,91 0,34 11,89 616 1000 1251,57 27 356 1,37 126
AII A2186-A2187 3A 0,11 0,8 0,088 2,467 139 342,91 0 342,91 0,86 6,98 520 800 1104,39 31 305 1,96 117
AII A2187-A2188 0 0 0 2,379 139 330,68 0 330,68 2,46 27,64 428 800 1869,06 18 226 2,84 113
AII A2188-A3100 0 0 0 2,379 139 330,68 0 330,68 2,32 48,2 432 800 1815,04 18 229 2,79 104
AII A3100-A3101 0 0 0 2,379 139 330,68 0 330,68 2,27 20,29 434 800 1795,36 18 231 2,77 86
AII A3101-A3102 0 0 0 2,379 139 330,68 0 330,68 2,74 10,59 420 800 1972,66 17 219 2,96 79
AII A3102-A3102a 0 0 0 2,379 139 330,68 0 330,68 2,4 22,11 430 800 1846,1 18 227 2,82 75
AII A3102a-A3103 0 0 0 2,379 139 330,68 0 330,68 0,88 14,79 511 800 1117,17 30 297 1,95 68
AII A3103-A3104 2A 5,12 0,25 1,28 2,379 139 330,68 0 330,68 0,97 49,42 502 800 1173 28 289 2,01 60
AII A3104-A3105 1A 3,14 0,35 1,099 1,099 139 152,76 0 152,76 0,58 48,42 412 800 906,64 17 220 1,37 35

R1 A2177-50 0 0 0 0,048 139 6,67 0 228,17 0,74 24,38 458 400 162,72 140 2270 0,25 145
R1 50-51 0 0 0 0,048 139 6,67 0 228,17 9,72 18,41 307 400 590,88 39 215 4,4 49
R1 51-RN Retail RN 0 0 0 0 139 0 210 210 0,5 8,24 477 400 133,68 157 3012 -0,15 0

R2 51-75 0 0 0 0,048 139 6,67 0 18,17 1,79 27,86 152 300 117,63 15 79 1,23 45
R2 75-76 12A 0,06 0,8 0,048 0,048 139 6,67 11,5 18,17 1,82 27,41 152 300 118,62 15 78 1,24 22

T1 A2175-1 RN 0 0 0 0 139 0 90 90 1,88 3,2 274 400 259,62 35 162 1,89 2

T7 A2181-23 0 0 0 0,873 139 121,35 0 121,35 22,21 4,86 226 300 414,99 29 147 5,12 94
T7 23-24 0 0 0 0,873 139 121,35 0 121,35 1,68 36,2 313 300 113,96 106 628 1,4 93
T7 24-25 0 0 0 0,873 139 121,35 0 121,35 0,99 28,29 343 300 87,42 139 1766 0,28 67
T7 25-26 0 0 0 0,873 139 121,35 0 121,35 0,6 25,15 376 300 68 178 3161 -0,55 0
T7 26-27 13A 0,97 0,9 0,873 0,873 139 121,35 0 121,35 1,36 10,29 325 300 102,51 118 1047 0,92 11

T9 A2185-29 0 0 0 1,032 139 143,45 0 143,45 4,13 5,57 289 300 178,8 80 349 2,72 6
T9 29-30 0 0 0 1,032 139 143,45 0 143,45 2,08 10,09 322 300 126,86 113 1075 1,33 4
T9 30-31 4A 1,2 0,86 1,032 1,032 139 143,45 0 143,45 0,24 8,31 473 300 42,92 334 10806 -2,24 0
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A.3 Hydrotechnické výpočty OC HANÁ Posouzení  kapacity  odvod.prvků

Intenzita návrhového deště l/s 139 15-ti min. déšť o p = 0,5 (upraveno ze zvyklostí pro výpočet v Olomouci)

Koeficient odtoku  komunikace 0,8

Hltnost uliční vpusti l/s 10 Pohybuje se od 10-25 l/s

Kapacita lin. odvodnění DN150 l/s 10 Z kapacity odtok potrubí

Kapacita lin. odvodnění DN200 l/s 20 Z kapacity odtok potrubí

Č. 

povodí Stoka

Konc. 

šachta

Poč. 

šachta Plocha

Odtok. 

koef. Odtok

Plocha 

kom.

Odtok z 

kom.

Počet 

vpustí

Kapacita 

vpustí

Počet lin. 

odvodnění

Kapacita 

lin. odvod

Kapacita 

odvodnění

Δ Kapacita -

odtok kom Pozn.

ha l/s ha l/s ks l/s ks l/s l/s l/s

19R R1 52 52 0,87 0,79 95,5 0,56 62,27 14 140,0 0 0,0 140,0 77,7 PORSCHE - střechy + část parkoviště

18R R1 55 54 0,07 0,80 7,8 0,07 7,78 2 20,0 0 0,0 20,0 12,2 Komunikace příjezdová

17R R1 56 56 0,31 0,69 29,7 0,26 28,91 6 60,0 1 10,0 70,0 41,1 PORSCHE - část

15R R1 58 58 0,49 0,70 47,7 0,11 12,23 1 10,0 1 10,0 20,0 7,8 Parkoviště zadní + střechy GIGA

16R R1 59 58 0,05 0,80 5,6 0,05 5,56 2 20,0 0 0,0 20,0 14,4 Komunikace příjezdová

14R R1 60 59 0,06 0,80 6,7 0,06 6,67 2 20,0 0 0,0 20,0 13,3 Komunikace příjezdová

13R+13aR1 60 60 0,71 0,84 82,9 0,40 44,48 13 130,0 0 0,0 130,0 85,5
Komunikace zásobovací SIKO + 

střecha

11R R1 61 61 0,77 0,73 78,1 0,69 76,73 16 160,0 3 30,0 190,0 113,3 Parkoviště areál GIGA SPORT

12R R1 61 61 2,41 0,86 288,1 1,08 120,10 9 90,0 15 150,0 240,0 119,9 Parkoviště+ střechy ASKO

10R R1 63 62 0,20 0,45 12,5 0,10 11,12 2 20,0 1 10,0 30,0 18,9 Komunikace k  Aquaparku+ KIKA

9R R1 64 63 0,50 0,62 43,1 0,37 41,14 1 10,0 7 70,0 80,0 38,9
Parkoviště areál ORESI+ JOHN 

GARFIELD

8R R1 65 64 0,06 0,80 6,7 0,06 6,67 1 10,0 0 0,0 10,0 3,3 Komunikace k  Aquaparku+ KIKA

7R R1 66 65 1,18 0,66 108,3 0,94 104,53 6 60,0 20 200,0 260,0 155,5 Parkoviště areál KIKA +DM

6R R1 67 66 0,07 0,80 7,8 0,07 7,78 2 20,0 0 0,0 20,0 12,2 Komunikace k  Aquaparku

5R R1 68 67 0,05 0,80 5,6 0,05 5,56 3 30,0 0 0,0 30,0 24,4 Komunikace k  Aquaparku

4R R1 70 69 0,60 0,72 60,0 0,50 55,60 7 70,0 11 110,0 180,0 124,4 Parkoviště vedle Aquaparku

3R R1 71 70 0,04 0,63 3,5 0,03 3,34 0 0,0 1 10,0 10,0 6,7 Prostor vedle Aquaparku

1R R1 73 72 0,87 0,72 87,1 0,48 53,38 3 30,0 2 20,0 50,0 -3,4 Bazény zohledněny v koeficientu

2R R1 72 72 0,16 0,80 17,8 0,16 17,79 4 40,0 1 10,0 50,0 32,2 Prostor vedle Aquaparku

20R R4 78 78 0,32 0,51 22,7 0,14 15,57 2 20,0 2 20,0 40,0 24,4 BENZINA TESCO

21R R5 80 57 0,05 0,80 5,6 0,05 5,56 2 20,0 0 0,0 20,0 14,4 Komunikace příjezdová

22R R5 81 80 0,75 0,73 76,1 0,29 32,25 8 80,0 1 10,0 90,0 57,8
ELEKTRO WORLD - střecha+ zad. 

komunikace

23R R5 85 85 1,42 0,79 155,9 0,48 53,38 13 130,0 0 0,0 130,0 76,6 KIKA - střechy + zad.komunikace

CELKEM 12,01 1254,64 1850,00 1071,60

CELKOVÁ REDUKOVANÁ PLOCHA 9,0
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A.3 Hydrotechnické výpočty TESCO Posouzení kapacity odv.prvků

Intenzita návrhového deště l/s 139 15-ti min. déšť o p = 0,5 (upraveno ze zvyklostí pro výpočet v Olomouci)

Koeficient odtoku  komunikace 0,8

Hltnost uliční vpusti l/s 10 Pohybuje se od 10-25 l/s

Kapacita lin. odvodnění DN150 l/s 10 Z kapacity odtok potrubí

Kapacita lin. odvodnění DN200 l/s 20 Z kapacity odtok potrubí

Č. 

povodí Stoka

Konc. 

šachta

Poč. 

šachta Plocha

Odtok. 

koef. Odtok

Plocha 

kom.

Odtok z 

kom.

Počet 

vpustí

Kapacita 

vpustí

Počet lin. 

odvodnění

Kapacita 

lin. odvod

Kapacita 

odvodnění

Δ Kapacita -

odtok kom Pozn.

ha l/s ha l/s ks l/s ks l/s l/s l/s

1T T1 13 12 0,21 0,80 23,4 0,21 23,35 0 0,0 3 30,0 30,0 6,6 Část parkoviště před TESCO

2T T1 12 11 0,28 0,80 31,1 0,28 31,14 0 0,0 8 80,0 80,0 48,9 Část parkoviště před TESCO

3T T1 11 10 0,10 0,80 11,1 0,10 11,12 3 30,0 0 0,0 30,0 18,9 Část parkoviště před TESCO

4T T1 10 9 0,55 0,80 61,2 0,55 61,16 7 70,0 8 80,0 150,0 88,8 Část parkoviště před TESCO

5T T1 9 9 0,16 0,64 14,2 0,12 13,34 4 40,0 0 0,0 40,0 26,7 Komunikace příjezdová

6T T1 8 7 0,36 0,80 40,0 0,36 40,03 2 20,0 6 60,0 80,0 40,0 Parkoviště Mc Donald

7T T1 7 6 0,04 0,90 5,0 1/2 střechy Mc Donald

8T T1 3 3 0,15 0,83 17,3 0,10 11,12 2 20,0 0 0,0 20,0 8,9 1/2 střechy Mc Donald + přilehlé

9T T3 14 6 0,17 0,64 15,1 0,13 14,46 4 40,0 0 0,0 40,0 25,5 Komunikace příjezdová

10T T3 15 14 0,46 0,78 49,9 0,39 43,37 6 60,0 3 30,0 90,0 46,6 Parkoviště

11T T3 16 15 0,21 0,67 19,6 0,17 18,90 3 30,0 3 30,0 60,0 41,1 Parkoviště

CELKEM 2,69 287,90 620,00 352,01

CELKOVÁ REDUKOVANÁ PLOCHA 2,1

Str.5



A.3 Hydrotechnické výpočty Stoka AII Posouzení kapacity odvod.prvků

Intenzita návrhového deště l/s 139 15-ti min. déšť o p = 0,5 (upraveno ze zvyklostí pro výpočet v Olomouci)

Koeficient odtoku  komunikace 0,8

Hltnost uliční vpusti l/s 10 Pohybuje se od 10-25 l/s

Kapacita lin. odvodnění DN150 l/s 10 Z kapacity odtok potrubí

Kapacita lin. odvodnění DN200 l/s 20 Z kapacity odtok potrubí

Č. 

povodí Stoka

Konc. 

šachta

Poč. 

šachta Plocha

Odtok. 

koef. Odtok

Plocha 

kom.

Odtok z 

kom.

Počet 

vpustí

Kapacita 

vpustí

Počet lin. 

odvodnění

Kapacita 

lin. odvod

Kapacita 

odvodnění

Δ Kapacita -

odtok kom Pozn.

ha l/s ha l/s ks l/s ks l/s l/s l/s

1A AII 3105 3104 3,14 0,35 152,8 Vesnická zástavba Balcárkova

2A AII 3104 3104 5,12 0,25 177,9
Vesnická zástavba IPPavlova s 

převahou zahrad

3A AII 2187 2186 0,11 0,80 12,2 0,11 12,23 2 20,0 0 0,0 20,0 7,8 Komunikace Kafkova

4A T9 31 30 1,20 0,86 143,4 0,74 82,29 8 80,0 10 100,0 180,0 97,7 Střecha Tesco + zásob plochy

5A AII 2184 2183 0,09 0,51 6,4 0,05 5,56 3 30,0 0 0,0 30,0 24,4 Komunikace Kafkova

6A AII 2183 2182 0,11 0,62 9,5 0,08 8,90 3 30,0 0 0,0 30,0 21,1 Komunikace Kafkova

7A AII 2181 2180 0,12 0,64 10,7 0,09 10,01 3 30,0 0 0,0 30,0 20,0 Komunikace Kafkova

8A AII 2180 2179 0,19 0,63 16,6 0,14 15,57 4 40,0 0 0,0 40,0 24,4 Komunikace Kafkova -kruháč

9A AII 2178 2177 0,14 0,50 9,7 0,07 7,78 3 30,0 0 0,0 30,0 22,2 Komunikace Kafkova

10A AII 2175 2174 0,04 0,80 4,4 0,04 4,45 1 10,0 0 0,0 10,0 5,6
Komunikace Kafkova -část sjezdu 

ramena OMV

11A AII 2172 2171 0,16 0,80 17,8 0,16 17,79 3 30,0 0 0,0 30,0 12,2
Komunikace Kafkova -sjezd rameno 

OPEL

12A R2 76 75 0,06 0,80 6,7 0,06 6,67 2 20,0 0 0,0 20,0 13,3 Rameno k RETAIL do splaš. Kan.

13A T7 27 26 0,97 0,90 121,3 Střecha dům HANÁ

CELKEM 11,45 689,52 420,00 248,75

CELKOVÁ REDUKOVANÁ PLOCHA 5,0
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A.3 Hydrotechnické výpočty  Retenční nádrž  OC HANÁ Posouzení  RN

Redukovaná plocha Sr ha 8,9

Maximální odtok z RN po dobu deště Qo,max l/s 50

Minimální odtok z RN po dobu deště Qo,min l/s 200

Střední odtok z RN po dobu deště Qo l/s 125

Doba dotoku vody stokovou sítí td min 5

Doba trvání deště tc min 15 20 30 40

Intenzita deště po dobu tc qc l/(s/ha) 139 133 98 78

Nutný objem retenční dešťové zdrže V m3
967 1 237 1 313 1 335

Délka RN m 23

Šířka RN m 9

Max. hloubka vody (střední) m 3,25

Objem RN m3
672,75

Profil stoky k akumulaci m 1,2

Průřez stoky DN 1200 m2
1,1304

Délka retenční nádrže m 100

Objem retence ve stoce DN1200 m3
113,04

Celkový objem retence OC HANA m3
786
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A.3 Hydrotechnické výpočty Retenční nádrž TESCO Posouzení RN

Redukovaná plocha Sr ha 2,07

Maximální odtok z RN po dobu deště Qo,max l/s 35

Minimální odtok z RN po dobu deště Qo,min l/s 90

Střední odtok z RN po dobu deště Qo l/s 62,5

Doba dotoku vody stokovou sítí td min 5

Doba trvání deště tc min 15 20 30 40

Intenzita deště po dobu tc qc l/(s/ha) 139 133 98 78

Nutný objem retenční dešťové zdrže V m3
188 241 240 226

Délka RN m 19,4

Šířka RN m 9

Max. hloubka vody (střední) m 1,4

Objem RN TESCO m3
244,44
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A.3 Hydrotechnické výpočty Sjezdy z R46 Výpočet množství dešťových vod

Periodicita p 0,5 0,2 0,1 0,05 pozn.

Uvažovaná doba trvání deště tc min 15 15 15 15

Intenzita deště po dobu trvání 

deště qc l/(s/ha) 139 206 239 272
Dle Trupla, u p=0,5 snížena ze 162 l/(s.ha) na 139 l/(s.ha) na 

základě historických výpočtových zvyklostí  v Olomouci

Přibližně N letý průtok 2 5 10 20

Rameno č.1 - OMV

Uvažovaná plocha  odvodnění S m2
0,32 Označení v situaci - 1N

Odtokový součinitel Ψ 0,66 Započítány plochy střechy OMV + zeleň + komunikace

Redukovaná plocha Sr m2
0,21

Návrhový průtok Q l/s 29 44 50 57
Část do vpustí systému odvodnění OMV a pak do Nemilanky, 

zbytek povrchový odtok po silnici

Rameno č.2 - PORSCHE

Uvažovaná plocha  odvodnění S m2
0,16 Označení v situaci - 2N

Odtokový součinitel Ψ 0,80 Započítány pouze plochy komunikace sjezdu a část R46

Redukovaná plocha Sr m2
0,13

Návrhový průtok Q l/s 18 26 31 35

Dnes bez povrchových prvků odvodnění, vyspádováno do 

silničního příkopu a poté do Nemilanky.  Určitý podíl povrchový 

odtok po komunikaci na Kafkovu

Rameno č.3 - OPEL

Uvažovaná plocha  odvodnění S m2
0,16 Označení v situaci - 11A

Odtokový součinitel Ψ 0,80 Započítány pouze plochy komunikace sjezdu a část R46

Redukovaná plocha Sr m2
0,13

Návrhový průtok Q l/s 18 26 31 35

Existence uličních vpustí a stoky, vody by se měly dostat do 

stoky AII, část však uniká na komunikaci Zolova - nevhodně 

umístěné vpusti

Rameno č.4 - R46

Uvažovaná plocha  odvodnění S m2
0,49 Označení v situaci - 3N

Odtokový součinitel Ψ 0,80 Započítány  plochy komunikace sjezdu a větší část R46

Redukovaná plocha Sr m2
0,39

Návrhový průtok Q l/s 54 81 94 107

Dnes bez povrchových prvků odvodnění, vyspádováno do 

silničního příkopu a poté do Nemilanky.  Vyspádování a terénní 

nerovnosti však neumožňují odtok přímo do Nemilanky v nístě 

propustku DN600, větší část vod se dostává na komunikaci 

Zolova
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PŘEVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z KOMUNIKACÍ LOKALIT HORNÍ LÁN A LOKALITY  POD 
VLACHOVÝM V MĚSTSKÉ ČÁSTI SLAVONÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. PROPOČET NÁKLADŮ 
 



Rekapitulace propočtu nákladů C. Propočet nákladů

Index opatření Název opatření

Cena IN (bez 

DPH) VRN (5%)

Cena celkem 

(bez DPH)

I.B.1

Zamezení povrchového odtoku z 

areálu benzinky TESCO 105 400 5 270 110 670

II.B.1

Silniční příkop – zkapacitnění 

propustku 54 000 2 700 56 700

II.B.2

Silniční příkop – zkapacitnění propoje 

do zatrubněné Nemilanky 13 750 688 14 438

Cena celkem pro zkapacitnění silničního příkopu 71 138

III.B.1

Liniové odvodnění sjezdu z R46 

včetně česlí 467 800 23 390 491 190

Propustek DN600 

Zkapacitnění a úprava propustku pod 

sjezdem z R46 954 000 47 700 1 001 700

III.B.2

Záchytné liniové odvodnění u 

podjezdu R46 488 400 24 420 512 820

Cena celkem pro zkapacitnění propustku a liniové odvodnění 2 005 710
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C. Propočet nákladů

Index navrženého opatření I.B.1

Název opatření

PROPOČET IN ZA OPATŘENÍ (bez DPH) 105 400

Popis dílčích prací a dodávek Jed.

Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Cena celkem 

(bez DPH)
Dodávka liniových žlabů š. 0,2m a hloubky 0,34m 

(ACO DRAIN MultiDrain V200) m 8 7500 60 000

Montáž liniových žlabů m 8 1000 8 000
Demontáž stávajícího štěrbinového betonového 

žlabu m 8 500 4 000
Vybourání a znovuzřízení  komunikace včetně 

podkladních vrstev m2
8 2500 20 000

Zemní práce,pažení,  zpětný zásyp, obsypy potrubí 

atd. m3
4 2200 8 800

Vybourání a znovuzřízení obrubníků m 2 800 1 600

Přepojení a stáv. vpusti do lomové šachty včetně 

přípojky DN200, zaslepení stáv. odtoku ks 1 3000 3 000

Zamezení povrchového odtoku z areálu 

benzinky TESCO
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C. Propočet nákladů

Index navrženého opatření II.B.1

Název opatření

PROPOČET IN ZA OPATŘENÍ (bez DPH) 54 000

Popis dílčích prací a dodávek Jed.

Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Cena celkem 

(bez DPH)
Dodávka a montáž ŽB potrubí DN400 hrdlové 

kanalizační m 5 2 500 12 500

Betonová čela propustku ks 2 8 000 16 000

Demontáž stáv. propustku a odvoz na skládku kpl 1 10 000 10 000
Zemní práce - výkop, obsyp nového propustku, 

násep nového sjezdu, m3
5 1 500 7 500

Snížení nivelety stávajících melioračních žlabovek 

před propustkem m 20 400 8 000

Silniční příkop – zkapacitnění 

propustku
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C. Propočet nákladů

Index navrženého opatření II.B.2

Název opatření

PROPOČET IN ZA OPATŘENÍ (bez DPH) 13 750

Popis dílčích prací a dodávek Jed.

Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Cena celkem 

(bez DPH)

Vybourání prostupu Ø600 mm do stávající 

šachty, zapravení šachty a prostupu pro 

potrubí DN500 ks 1 6500 6 500
Dodávka a montáž prostupujícího bet. potrubí 

DN500 m 1 3500 3 500
Dodávka a montáž česlicové mříže rozměru 500 x 

800 mm do rámu kg 25 150 3 750

Silniční příkop – zkapacitnění propoje 

do zatrubněné Nemilanky
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C.Propočet nákladů

Index navrženého opatření III.B.1

Název opatření

III.B.1-1 Záchytné liniové odvodnění sjezdu Z 

R46

PROPOČET IN ZA OPATŘENÍ (bez DPH) 467 800

Popis dílčích prací a dodávek Jed.

Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Cena celkem 

(bez DPH)
Dodávka liniových žlabů ACO DRAIN Monoblock 

RD 300 š. 0,3m z polymerbetonu , celková délka 

8,75m včetně jednoho revizního prvku  se 

spodním odtokem DN300 kpl 2 120 450 240 900

Montáž liniových žlabů m 17,5 2 200 38 500

Zemní práce,pažení,  zpětný zásyp, obsypy potrubí 

atd. - započítány u výměny samotného propustku m3
0 0 0

Napojení odtoku ze žlabů do propustku včetně 

potrubí DN300 ks 2 3 000 6 000
Ručně stírané česle šířky 2,5m a výšky 2,2m, šířka 

průlin 60 mm včetně rámu a osazení kg 220 150 33 000

ŽB konstrukce objektu česlí m3
11 12 000 132 000

Zábradlí výšky 1,1m pozink m 8 2 000 16 000
Dosypání zeminou a úprava terénu u zavazovacích 

čel objektu česlí m3
7 200 1 400

Liniové odvodnění sjezdu z R46
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C.Propočet nákladů

Index navrženého opatření Propustek

Název opatření

PROPOČET IN ZA OPATŘENÍ (bez DPH) 954 000

Popis dílčích prací a dodávek Jed.

Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Cena celkem 

(bez DPH)
Vybourání a znovuzřízení asfaltové komunikace 

včetně podkladních vrstev m2
48 3 000 144 000

Zemní práce - výkop stávajícícho propustku 

DN600 m3
70 1 400 98 000

Demontáž stáv. propustku DN600 délky 12m 

včetně vybourání čel kpl 1 20 000 20 000

Trouby DN 1400  (sklolam)- nový propustek *) m 12 19 000 228 000

Betonová čela propustku DN 1400 ks 2 30 000 60 000

Hutněný obsyp a zásyp propustku m3
46 1 000 46 000

Zemní práce - snížení stáv. nivelety před a za 

propustkem včetně odvozu na skládku m3
30 1 000 30 000

Opevnění dna koryta před a za propustkem - kam. 

dlažba do betonu m2
190 1 200 228 000

Doprovodná opatření (svodidla, organizace 

dopravy, převedení vody atd.) kpl 1 100 000 100 000

Pozn. *) Předběžný návrh.  Dle studie HDP byl pro 

Q20 navržen profil DN 1200. Z hlediska TP 83 byl 

odhadem navrženo potrubí  o profil vyšší

Zkapacitnění a úprava propustku pod 

sjezdem z R46
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C. Propočet nákladů

Index navrženého opatření III.B.2

Název opatření

PROPOČET IN ZA OPATŘENÍ (bez DPH) 488 400

Popis dílčích prací a dodávek Jed.

Počet 

jednotek

Jednotková 

cena

Cena celkem 

(bez DPH)
Dodávka liniových žlabů ACO DRAIN Monoblock 

RD 300 š. 0,3m z polymerbetonu , celková délka 

7,5m včetně dvou revizních prvků se spodním 

odtokem DN300 kpl 2 108 900 217 800

Montáž liniových žlabů m 15 2 200 33 000
Dodávka a montáž ŽB potrubí DN500 hrdlové 

kanalizační m 7,5 4 500 33 750

Dodávka a montáž sklolam. potrubí DN500 m 2 8 000 16 000
Koncová šachta hl. 1,25m včetně obrubníkové 

vpusti ks 1 35 000 35 000

Lomová šachta typová hl. cca 1,30m ks 1 20 000 20 000
Výustní objekt - zavázání konce potrubí do 

betonového čela ks 1 10 000 10 000
Vybourání a znovuzřízení asfaltové komunikace 

včetně podkladních vrstev m2
22 2 500 55 000

Zemní práce,pažení,  zpětný zásyp, obsypy potrubí 

atd. m3
18,75 2 200 41 250

Vybourání a znovuzřízení obrubníků m 4 800 3 200

Rozebrání a předláždění  dlažby chodníku m2
6 400 2 400

Rozšíření a úprava zpevněné plochy m2
6 1 500 9 000

Napojení odtoku ze žlabů do šachet včetně 

potrubí DN300 ks 4 3 000 12 000

Záchytné liniové odvodnění u podjezdu 

R46
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PŘEVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z KOMUNIKACÍ LOKALIT HORNÍ LÁN A LOKALITY  POD 
VLACHOVÝM V MĚSTSKÉ ČÁSTI SLAVONÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 



GAVA s.r.o. 
Šantova 10 
779 00 Olomouc                                                                                                                                                                        

GAVA s.r.o. IČO : 416 02 722   DIČ : CZ 416 02 722  TELEFON/ FAX  Firma je zapsána do 

sídlo Šantova 10 779 00 Olomouc gava.projekt@seznam.cz     585 203 054  obchodního rejstříku 
                                                                                                                                                                                      vedeného Krajským 
                                                                                                                                                                                       s o u d e m v  O s t a r vě  
                                                                                                                                                                                       oddíl C., vložka 44257 
 
 

      

            
   Dle rozdělovníku   
      
      
      
      

      

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON  (linka) MÍSTO ODESLÁNÍ (DATUM) 

  Ing.P.Brtník 585 203 054 Olomouc 11.8.2011 
 

 

VĚC: Studie „P řevedení deš ťových vod z komunikací lokalit Horní Lán -  
obchodní centrum Haná a lokality Pod Vlachovým v m ěstské části 
Slavonín“  

 

Datum VV: 10.8.2011 

Místo jednání: MMOL, odbor koncepce a rozvoje 

Přítomni : dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Stručná rekapitulace dosavadních prací, popis stávajícího stavu  

2. Konečný návrh opatření 

3. Doporučení pro další stupeň stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“ ze 
strany zpracovatele studie 

4. Ostatní 

 

1. REKAPITULACE DOSAVADNÍCH PRACÍ 
Na začátku VV bylo zejména s ohledem na přítomnou zástupkyni KMČ Slavonín provedená 
stručná rekapitulace dosavadních prací, popis stávajícího stavu a zjištěné nedostatky. 

Všechny tyto skutečnosti jsou podrobně uvedeny  v zápisu z 2.VV ze dne 27.7.2011 a 
v tomto zápisu z III.VV již nebudou opakovány.  
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2. KONEČNÝ NÁVRH OPATŘENÍ  
Předběžné návrhy opatření, které byly prezentovány na II.VV, byly částečně redukovány 
s ohledem na poměr cena x efektivita opatření. Dále byly oproti původnímu návrhu 
přejmenovány skupiny opatření – s ohledem na možné zavádějící termíny jako 
„Dlouhodobý horizont“ atd.  

Výčet konečných opatření v rámci této studie:  

I. OKAMŽITÁ OPAT ŘENÍ 
I.A.1. Vyčišt ění všech uli čních vpustí a prvk ů liniového odvodn ění na ve řejných 
komunikacích  

I.A.2 Vyčišt ění všech uli čních vpustí a prvk ů liniového odvodn ění na soukromých 
komunikacích a pozemcích  

I.A.3 Uvedení činnosti RN Tesco do souladu s Provozním řádem  

I.A.4 Zvětšení regulovaného odtoku z RN OC HANÁ na projektov aný stav 

I.A.5 Údržba a čišt ění horního úseku koryta Nemilanky 

I.B.1 Zamezení povrchového odtoku z areálu benzinky  TESCO 

Výměna nevhodně navrženého betonového štěrbinového žlabu na výjezdu z benzinky za 
liniový žlab o vyšší hltnosti. Min. šířka žlabu 200 mm – vzhledem k intenzitě provozu se 
předpokládá s využitím odvodňovacího systému ACO DRAIN Monoblock RD 200.  

Nový žlab musí jednoznačně zamezit povrchovému odtoku ze soukromého pozemku na 
veřejné komunikace.  

Diskuse k okamžitým opatřením - závěry:  

� Ve studii bude uvedeno obecné pravidlo, že pravidelné čištění odvodňovacích 
prvků a koryta toku Nemilanky musí zajistit vlastník pozemku.  

�  Odbor ochrany: U opatření I.A.5. bude doplněno, že vlastníci přilehlých pozemků 
ke korytu Nemilanky musí udržovat obecný pořádek na svých pozemcích, protože 
při přívalových deštích se odpadky vlivem deště a povrchového odtoku dostávají 
do koryta Nemilanky.  

� Na základě závěrů této studie bude ze strany města Olomouce vyvoláno jednání 
s příslušnými vlastníky pozemků ohledně stanovení podmínek udržování 
odvodňovacích prvků, koryta Nemilanky a přilehlých pozemků.  

� Rozsah Okamžitých opatření byl ze strany objednatele studie odsouhlasen 

II. OPATŘENÍ BEZ VAZBY NA NEMILANKU 
II.B.1. Silni ční p říkop – zkapacitn ění propustku 

Dle závěrů této studie bude nutné stávající propustek DN200 nahradit propustkem min. 
DN400. Tímto opatřením se sjednotí kapacita celého příkopu s ostatními propustky. 
Délka propustku 5,0m. Propustek slouží pro sjezd do zahrady.  

V délce cca 20 m před propustkem je nutné uvažovat se snížením nivelety koryta 
příkopu, který je tvořen melioračními tvárnicemi.  
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 II.B.2. Silni ční p říkop – zkapacitn ění propoje do zatrubn ěné Nemilanky 

Silniční příkop podél ul. Zolovy je z obou stran vyspádován do míst k zatrubnění 
Nemilanky. Zde jsou vody ze silničního příkopu zaústěny do zatrubnění Nemilanky 
prostřednictvím propoje DN150. Tento propoj je zaústěn do šachty a je naprosto 
nekapacitní.  

Tato studie navrhuje zvětšit tento propoj na DN500 a vtok do propoje zabezpečit 
česlicovou mříží.  

Diskuse k  opatřením bez vazby na Nemilanku - závěry:  

� Obava, zda opatření nezhorší průtokové poměry směrem po toku Nemilanky. 
Odpověď projektanta : odtokové poměry se nezhorší, neboť voda ze silničního 
příkopu se v současné době do Nemilanky přelije přes zahrady ke vtoku do 
zatrubnění, takže součet průtoků zůstane stejný jako dnes.  

� Rozsah Opatření bez vazby na Nemilanku byl ze strany objednatele odsouhlasen.  

III. OPATŘENÍ S VAZBOU NA NEMILANKU 
III.B.1 Zkapacitn ění a úprava propustku pod sjezdem z R46 

Zkapacitnění (zvětšení) profilu propustku je součástí DUR stavby „Protipovodňová 
opatření na Nemilance“. V rámci této studie v tomto místě navrhujeme doplňující 
opatření, které by znamenaly zvýšení ochrany zástavby Slavonína.  

Jedná se o následující opatření:  

- Nad vlastním propustkem bude vytvořen záchytný systém liniového odvodnění 
problematického sjezdu z R46 – rameno č.4. Bude se jednat o dvě řady liniových 
odvodnění š. 300 mm ACO DRAIN Monoblock, odtoky ze žlabů zaústěny do 
rekonstruovaného propustku pod sjezdem z dálnice.   

- Před vtokem do rekonstruovaného propustku jsou navrženy ručně stírané šikmé 
česle.. Cílem je centrálně odstranit plovoucí předměty z úseku toku, kde se 
vyskytuje nejvíce těchto předmětů – podél nákupních center. Tato ochrana by 
sloužila i pro další následující propustky a vtoky do zatrubnění, které jsou dále po 
toku. Výhodou odstranění plovoucích nečistot v tomto místě je dobrý přístup 
z veřejného prostranství k údržbě (čištění) česlí a možnost využití poměrně 
velkého prostoru mezi tokem a komunikací.  

- Drobná úprava (navýšení) levého břehu mezi tokem a komunikací – vyšší ochrana 
před přelitím z koryta na komunikaci 

Diskuse k  opatření - závěry:  

� Doporučení zpracovatele studie: 

- Zkapacitnění propustku DN600 má být provedeno v rámci stavby „Protipovodňová 
opatření na Nemilance“. Tento propustek je z hlediska povodňových stavů natolik 
klíčový, že doporučujeme provést rekonstrukci tohoto propustku dříve před 
vlastní realizací celé stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“.  

- Dle DUR je kapacita navrženého propustku dimenzována na Q20 bez rezervy. Dle 
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací se jedná o návrhovou kategorii 
komunikace I. nebo II. Pro tyto komunikace je požadována dimenze propustku na 
Q100. Proto v dalších stupních PD doporučujeme zvětšit kapacitu navrženého 
propustku, což bude k dobru věci i pro opatření III.B.2. 

 



3 

� Umístění česlí v tomto místě doporučuje po zkušenostech s minulými povodněmi i 
zástupce odboru ochrany a odboru životního prostředí 

� Projednání s vlastníkem sjezdu – dnes developer – není požadováno.  

III.B.2. Záchytné liniové odvodn ění u podjezdu R46 

V rámci studie navrhujeme doplnit stávající systém podchycení povrchových vod obou 
nákupních center a dvou ramen sjezdů z R46 o liniové odvodnění pod podjezdem R46. 
Toto odvodnění bude provedeno napříč celé komunikace ul. Zolova a bude zaústěno do 
Nemilanky.  

Hlavní cíle navrženého opatření 

Hlavním cílem tohoto odvodnění bude podchytit povrchové vody z dešťů, které přesahují 
návrhový déšť s periodicitou vyšší než p=0,5, na který je navržen systém odvodnění 
obou nákupních center a odvést tyto vody mimo komunikaci ul. Kafkova ul. Zolova do 
koryta Nemilanky. Umístění záchytné linie až pod podjezdem R46 na začátku ul. Zolova 
dále umožní zachytit povrchový odtok z ramene č.1 a č.2 sjezdu z rychlostní 
komunikace R46.  

Toto liniové odvodnění bude také sloužit pro podchycení povrchového odtoku po 
komunikaci i pro menší intenzity dešťů pro případy, kdy z jakéhokoliv důvodu (např. 
zanesené vpusti) dojde k odtoku dešťových vod mimo stávající systém odvodnění OC 
HANÁ i OC TESCO resp. ramen sjezdu z R46. 

Tímto opatřením bude výrazně eliminován povrchový odtok po ul. Kafkova a ul. Zolova 
směrem na Slavonín ze směru OC HANÁ, OC TESCO a ze směru ramen sjezdů z R46 

Technický návrh tohoto opatření musí zajistit, aby navržené řešení bylo vysoce kapacitní 
a musí zabezpečit podchycení co největšího podílu povrchového odtoku. Dalším 
požadavkem na žlaby liniového odvodnění je vzhledem k intenzívnímu provozu vysoká 
třída zatížení – F900.   Navrženy dvě řady liniového odvodnění pomocí žlabů ACO 
DRAIN Monoblock 300 se středovou sběrnou stokou DN500. Odvodnění komunikace 
bude ještě podpořeno obrubníkovou vpustí, která bude umístěna na koncové šachtě 
sběrné stoky a rigolem do Nemilanky.  

Celková kapacita všech navržených prvků odvodnění : 160 (žlaby) + 10 (vpust) = 170 l/s 

Diskuse k  opatření - závěry:  

� Obava, zda opatření nezhorší průtokové poměry směrem po toku Nemilanky. 
Odpověď projektanta : odtokové poměry se nezhorší, neboť voda z komunikací 
se v současné době do Nemilanky přelije přes zahrady ke vtoku do zatrubnění, 
takže součet průtoků zůstane stejný jako dnes. Současná retence v místě 
navrženého opatření je dnes minimální.  

� Odbor dopravy, projednání opatření: bylo domluveno, že odboru dopravy bude 
zaslán detail úpravy včetně popisu. Odbor dopravy se k navrženému opatření 
vyjádří.  

� Ze strany objednatele studie byl rozsah Opatření s vazbou na Nemilanku 
odsouhlasen.  

IV. OSTATNÍ OPATŘENÍ 
IV.B.1. Úprava krajnice ul. Kafkova pro snadn ější odvod vody  

Během dešťů v horní části ul. Kafkova se voda plošně nemůže dostat do silničních 
příkopů a nastává soustředěný tok podél krajnice komunikace.  
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Toto opatření nemá přímý vliv na povrchový tok, jedná se spíše o ochranu krajnice 
komunikace před vymletím.  

Diskuse k  opatření - závěry:  

� Bylo domluveno, že byť se nejedná o vodohospodářské opatření, bude ve studii 
ponecháno (bez propočtu nákladů) jako informace pro odbor dopravy.  

 

2. DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ STUPNĚ PD STAVBY „PROTIPOVOD ŇOVÁ 
OPATŘENÍ NA NEMILANCE“  
Zpracovatel studie doporučuje: 

� Ověřit návrhové průtoky ČHMÚ, zejména pak s ohledem na fakt, že 
nezanedbatelná část vod je z oblasti odváděna jednotnou kanalizací mimo povodí 
Nemilanky. Na druhou stranu zohlednit existenci rozsáhlých zpevněných ploch – 
odtok z povodí je silně ovlivněný zpevněnými plochami.  

� Zvětšit profil rekonstruovaného propustku pod sjezdem z R46 dle požadavku TP 
83.  

� Doporučujeme v rámci dalšího stupně stavby „Protipovodňová opatření na 
Nemilance“ znovu prověřit možnosti výstavby suchého poldru na pozemcích 
z části stejných a z části sousedících s pozemky dle návrhu Hydroprojektu 
(HDP).  

� Rekonstrukci propustku pod sjezdem z R46 včetně opatření III.B.1 a III.B.2 
realizovat v předstihu před celkovou rekonstrukcí celé Nemilanky – technicky 
proveditelné, dnes klíčová bariéra Nemilanky v horní části Slavonína 

 

Diskuse k bodu jednání – závěry:  

� Odbor koncepce a rozvoje k suchému poldru nad zástavbou Slavonína: dnes není 
v územním plánu a ani se s ním nepočítá v novém územním plánu.  

Zdůvodnění:  

- Již vydané stavební povolení na Dům nábytku, které má stát v místě nově 
zamýšleného poldru na levém břehu Nemilanky  

 

- Byla snaha navržený poldr dle HDP převážně na pravém břehu Nemilanky ze 
strany Odboru koncepce a rozvoje začlenit do územního plánu v rámci změny č. 
XIX ÚPnSÚ 

- Tuto změnu se nepodařilo prosadit z důvodu:  

o Námitky vlastníků pozemků, na kterých se měl poldr nacházet, přestože 
jsou tito vlastníci povodněmi nejvíce ohroženi  

o Řešení zpracovatele DUR stavby „Protipovodňová opatření na Nemilance“ 
Agroprojekt Olomouc, který ve svém návrhu s poldrem neuvažuje, neboť 
dle názoru projektanta je retenční objem poldru zanedbatelný.  

� Závěr přítomných k poldru – doporučení ohledně poldru ve studii ponechat, 
přestože je v současné době pravděpodobně nerealizovatelný.  
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� Doporučení zpracovatele studie: V současné době existuje několik dokumentací 
(studie, DUR), které se zabývají problematikou protipovodňové ochrany 
Nemilanky. Tyto dokumentace byly zhotoveny různými projekčními firmami 
v různých dobách a jejich zadání bylo mnohdy cílené na jiné příčiny povodní ve 
Slavoníně. Navržená řešení z těchto prací jsou tedy roztříštěná po několika 
dokumentacích a mnohdy jsou i protichůdná. Některá opatření jsou z různých 
důvodů v současné době již nerealizovatelná.  

Navrhujeme tedy vypracování dokumentace (studie), která by provedla rešerši 
těchto PD, veškerá navržená opatření aktualizovala a sjednotila do jednoho 
dokumentu. Tento dokument by po odsouhlasení všech zainteresovaných stran 
sloužil jako základní podklad pro zadání dalších stupňů Protipovodňové ochrany 
Nemilanky. 

� Doporučení byla ze strany přítomných na VV akceptována, ponechat ve studii.  

 

13. OSTATNÍ 
1. Koncept studie ze strany objednatele odsouhlasen, dopracovat do finální podoby 

s termínem odevzdání do konce srpna 2011.  

 

V Olomouci dne 11.8.2011                                                     Zapsal: Ing. Pavel Brtník 

Rozdělovník :  

MMOL – odbor koncepce a rozvoje – Ing. Polcr, Mgr. Tomčíková 

MMOL – odbor investic – Ing. Šnajdr 

MMOL , OŽP, oddělení VH – Ing. Hučínová 

MMOL, odbor ochrany – Ing. Zapletal 

MMOL, odbor dopravy – paní Škutová 

VHS Olomouc a.s. – Ing. Kožušníček  

MOVO Olomouc a.s. –Ing. Úlehla 

KMČ 23, Slavonín – paní Boková 
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Studie "Převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán -
obchodní centrum Haná a lokality Pod Vlachovým v městské části
Slavonín"

Druh jednání: Výrobní výbor - 3.W Datum: 10.8.2011

Místo konání: MMOL, odbor koncepce a rozvoje

Přítomni:

Organizace Jméno Podpis Telefon, e-mail
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Žádost o vyjádření k PD"Převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán-obchodní centrum Haná a lokality Pod Vlachovým v městské části Slavonín"ve stupni studie
Evidenční číslo dokumentu : OD-DOK/3974/2011/AŠ 

 

S T A T U T Á R N Í  MĚ S T O  O L O M O U C   
o d b o r  d o p r a v y  

o d d ě l e n í  o p r a v  k o m u n i k a c í   

7 7 9  1 1  O l o m o u c ,  H y n a i s o v a  1 0   

 
Vaše zn.  V Olomouci dne : 18.8.2011 
Č.j. : SMOl/OD/109/1433/2011/AŠ 
         SMOL/132112/2011/OD/OK/Šku 
Vyřizuje : Alena Škutová, 3. nadz. podl., dv. č. 3.10 spis. znak: 280.6 
Telefon : 588 488 254 skart. znak/lhůta: S/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Převedení dešťových vod z komunikací lokalit Horní Lán-obchodní centrum Haná a lokality 
Pod Vlachovým v městské části Slavonín", v k.ú Slavonín a k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
Vyjádření k navrženému opatření odvodnění místní komunikace na ulici Zolova v rámci studie 
 
 
Odbor dopravy Magistrátu města Olomouce zastupující statutární město Olomouc ve věci vlastnictví 
místních a části veřejně přístupných účelových komunikací, nemá námitky k navrženému příčnému 
odvodnění místní komunikace v ul. Zolova v rámci studie na výše uvedenou akci. 
Požadujeme, aby byl v projektové dokumentaci zohledněn náš požadavek na zajištění mříží na odvod-
ňovacích žlabech proti odcizení. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

Ing. Petra Pospíšilová 
                                                                                     vedoucí odboru dopravy MMOl    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
♦ GAVA s.r.o., Ing. Pavel Brtník, Tovární 41, 772 11  Olomouc 
♦ MMOl  OD-OOK   –   a/a 

 

GAVA s.r.o. 
Ing. Pavel Brtník 
Tovární 41 
772 11  Olomouc 
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