
„STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ VČETNĚ NÁVRHŮ MOŽNÝCH
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE“

A.1 ANALYTICKÁ ČÁST
Cílem analytické části bylo dostatečně prozkoumat a popsat stávající stav území z hlediska

ohrožení povodněmi. Tato studie odtokových poměrů řeší problematiku odvedení srážkových vod
na celkem 18 dotčených katastrů obcí a místních částí Olomouce.

Obrázek 1-1 Situace zájmového území

A.1.1 Popis řešeného území a analýza územně technických limitů
území

Hranice zájmového území byly zpřesněny na základě digitálního modelu reliéfu ČR
5. generace (dále DMR 5G). Analýza územně technických limitů byla provedena na základě
dostupných podkladů – Zásady územní rozvoje Olomouckého kraje, Územně analytické podklady
ORP Olomouc a územního plánu města Olomouc.

A.1.2 Biologický průzkum
Cílem byla identifikace možných vlivů spojených s realizací záměrů na zájmy hájené zákonem

o ochraně přírody a krajiny. Nad rámec požadované rešerše ze stávajících dostupných podkladů
orgánů ochrany přírody a krajiny a AOPK byl proveden rovněž terénní průzkum vodního prostředí.
Zhotovitel se zabýval posouzením možného vlivu uvažovaného záměru na zájmy ochrany přírody
s důrazem na rostliny, bezobratlé a obratlovce. Činnost zhotovitele přitom spočívala ve zjišťování a
zhodnocení výskytu rostlin a živočichů (dle limitů roční doby), zejména cenných, a zvláště chráněných
taxonů a v následném posouzení dopadů uvažovaného záměru na jejich populace v dotčené oblasti.
Současně jsou předloženy návrhy opatření zmírňující možné negativní vlivy a případné kompenzace.



A.1.3 Údaje o průtocích
Pro potřeby studie byla pro vybrané profily objednána hydrologická data od Českého

hydrometeorologického ústavu, pobočky Brno a pobočky Ostrava. Pro hydrotechnické výpočty byly
použity neovlivněné průtoky.

Tabulka 3-1 Hydrologické údaje o průtocích

Id Vodní tok Popis profilu Qa
[l/s]

QN [m3/s] plocha
povodí
[km2]1 2 5 10 20 50 100

1 Nemilanka Nemilany konec
intravilánu 16 2 3.58 6.12 8.4 10.9 14.6 17.8 10.14

2 10204158 nad ústím do
Nemilanky 3.8 0.613 1.05 1.81 2.54 3.38 4.69 5.85 2.36

3 Nemilanka Nemilanka nad LB
přítokem 10204158 - 0.845 1.5 2.56 3.55 4.65 6.34 7.82 3.45

4 Nemilanka
nad vstupem do
zatrubnění pod
Zolovu ul.

- 0.736 1.3 2.23 3.09 4.06 5.58 6.89 2.7

5 Stouska Topolany konec
intravilánu 14.1 0.85 1.3 2.4 3.6 5.2 8.1 11 9.29

6 Křelovský
p.

Křelovský p. nad
ústím do Stousky - 0.29 0.51 1 1.6 2.3 3.7 5 2.32

7 Stouska Stouska nad ústím
Křelovského p. - 0.55 0.89 1.6 2.5 3.7 5.8 8 5.86

8 Stouska nad ústím BP (od
dálnice) do Stousky - 0.14 0.25 0.51 0.83 1.3 2.1 3 1.35

9 Adamovka nad vstupem do
zatrubnění 3.7 0.601 0.986 1.57 2.06 2.59 3.35 3.98 0.8

A.1.4 Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu
Ke stanovení kapacity koryta, mostních objektů, lávek, propustků a zatrubněných úseků a

k zákresům zátopových čar pro N-leté vody při stávajícím stavu a pro následné využití při návrhu
protipovodňových opatření byl vytvořen hydrodynamický model. Byl použit jednorozměrný (1D)
matematický model HEC-RAS. Výpočet je řešen jako ustálené nerovnoměrné proudění. Výjimkou je
dolní úsek Nemilanky (km 2,537 – 4,761), který byl s ohledem na charakter záplavového území řešen
nestacionárně.

Na základě geodetického zaměření, DMR 5G, pochůzek, ověření stavu na lokalitě a
prostudování podkladů byl vytvořen výpočtový model. Příčné stavby a objekty (mosty, lávky, atd.) jsou
v modelu schematizovány tak, aby byla co nejvěrněji vystižena jejich funkce za průchodu velkých vod.
Pro účely výpočtu bylo nutno nad i pod příčný profil objektů vypracovat a přidat další výpočtový profil.
Počet příčných profilů ve výpočtovém modelu je tedy vyšší, než počet profilů geodeticky zaměřených.

A.1.5 Splaveninová analýza
Analýza byla spočítána na základě erozního ohrožení a dále zpracována přes rovnici poměru

odnosu dle Robinsona. Díky terénnímu průzkumu a dalším dostupným informacím byly určité
nepřesnosti v terénu opraveny.

Pro výpočet erozního ohrožení je v současné době využitelných řada programů. Výpočet byl
konkrétně proveden v prostředí ArcGIS s využitím programu USLE2D, který primárně slouží pro



výpočet faktoru LS. Vstupními daty  pro výpočet LS faktoru  je DMR5G, hranice jednotlivých půdních
bloků získaných z LPIS (registr půdy) a pro zpřesnění výstupů byly  využity vrstvy z databází
ZABAGED a CORINA.

Pro výpočet celkového množství splavenin, které se dostává do uzávěrových profilů bylo
potřeba zjistit, kolik erozního materiálu se ukládá v terénních depresích a jiných místech povodí
s akumulací sedimentu. Pro tento výpočet jsme využili rovnici poměru odnosu (SDR) podle
Robinsona.

Tabulka 5-1 Výsledky erozního smyvu

Identifikátor plochy KB
Plocha
povodí
P [ha]

Celková
roční ztráta

půdy
Gcelk

(t.rok-1)

Průměrná
roční ztráta

půdy
Gp

(t.ha-1.rok-1)

Poměr
odnosu
SDR [%]

Celkové množství
splavenin k

uzávěrovému profilu
S

(t.rok-1)

KB 41006512 - Lošovský 601 2 772 4.6 24 658

· KBD Lošov - 1 5.2 121 23.1 66 80

· KBD Lošov - 2 8.9 94 10.5 58 55

· KBD Radíkov – 1a 47.6 189 4.0 41 77

· KBD Radíkov - 1b 2.9 41 14.2 74 31

· KBD Radíkov - 2 6.4 77 12.0 63 48

KB 41002807 - Adamovka 549 1 907 3.5 24 461

· KBD Droždín 61.9 62 1.0 39 24

· KBD Sv. Kopeček - 1 1.0 0.002 0.002 94 0.001

· KBD Sv. Kopeček - 2 2.0 0 0 81 0

KB 41002913 - Nemilanka 204 768 3.8 30 230

KB 41207579 - Křelovský 275 2 037 7.4 28 572

Celkem 1 629 7484 7.3 - 1 921

A.1.6 Analýza odtokových poměrů
Cílem analýzy odtokových poměrů bylo vyčíslení teoretických kulminačních průtoků a objemů

přímého odtoku v 11 profilech definovaných polohou posuzovaných kritických bodů v reakci
na hypotetické N-leté srážky. Analýza odtokových poměrů byla provedena prostřednictvím
deterministického událostního srážko-odtokového modelu.

S ohledem na velikost jednotlivých zájmových povodí bylo třeba vycházet z detailních
mapových podkladů. Povaha řešené úlohy vyžadovala podrobnou znalost geometrie odvodňovaných
ploch, půdních poměrů (konkrétně hydrologických skupin půd) a způsobu využití území. Ze dvou
posledně jmenovaných parametrů lze stanovit hodnoty odtokových křivek (tzv. CN křivek). Použití
hodnot CN v rozlišení 100 x 100 m (ČHMÚ) se pro daný účel ukázalo jako málo vhodné a z hlediska
prostorové charakterizace dílčích povodí příliš hrubé. Ukázka rozdílných hodnot CN podle ČHMÚ
a vlastního podrobného stanovení je na příkladu východní části zájmového území znázorněna
na obrázku (Obrázek 6-1). Hydrologické skupiny půd byly stanoveny na zemědělsky využívaných
plochách na základě BPEJ, u lesních půd pak pomocí lesního vegetačního stupně uvedeného
v OPRL. Při stanovení kategorií využití území byly směrodatné aktuální podklady ZABAGED a LPIS,
pouze doplňkově pak databáze CORINE. Hlavním nástrojem řešení se stal software HEC-HMS, který
je uživatelsky komfortní a umožňuje výběr z řady nezbytných modelovacích technik.



Obrázek 6-1 Hodnoty CN podle ČHMÚ (vlevo) a podle podrobných podkladů (vpravo) v povodí Adamovky a
Lošovského potoka

A.1.7 Informace o KPÚ v řešeném území
Komplexní pozemkové úpravy v zájmovém území prozatím nebyly provedeny.

A.1.8 Terénní průzkum
V rámci projektu byl proveden terénní průzkum s pořízením 1 400 fotografií, které jsou součástí
fotodokumentace. Fotky byly pořízeny na třech pochůzkách ve dnech 29. 8., 30. 8. a 19. 10. 2017.
V době první a druhé pochůzky 29. 8. a 30. 8. 2018 byly téměř všechny toky vyschlé, až
na Nemilanku. U třetí pochůzky už byla hladina vidět na všech řešených tocích (až na levostranný
bezejmenný přítok do Nemilanky) díky deštivému období cca dva dny před pochůzkou.

Ostatní:
· Geodetické zaměření – zaměření bylo provedeno na následujících tocích: 10204158

v úseku od km 0,000 (ústí do Nemilanky) do km 1,510; Adamovka v úseku od km
6,581 do km 7,919; Křelovský potok v úseku od km 0,000 (ústí do Stousky) do km
1,324; Nemilanka v úseku od km 2,537 do km 4,748 a v úseku od km 5,237 do km
6,022; Stouska v úseku od km 3,238 do km 6,652

· Hydromorfologická analýza – hydromorfologická analýza byla zpracována pro toky:
Adamovku, Nemilanku, Levostranný přítok Nemilanky, Stousku a Křelovský potok.
Bylo vyhodnoceno 31 úseků s celkovou délkou 11,087 km. Stav vodních toků
a údolních niv byl vyhodnocován v souladu s Metodikou odboru ochrany vod, která
stanovuje postup hodnocení vlivů opatření na vodních tocích a nivách
na hydromorfologický stav vod.

· Analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě - použitá
metodika stanovuje míru dosažení nebo odklonu vodního toku od přirozeného
potenciálu hodnocené lokality.

· Majetkoprávní analýza – na základě katastrálních map byla provedena identifikace
vlastníků dotčených pozemků.

· Seznam dotčených organizací, seznam hospodařících zemědělců (dle registru LPIS).


