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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Dílo je zpracováno na základě smlouvy o dílo ze dne 25.7.2017, vedené u zhotovitele pod číslem 

171213 a u objednatele pod číslem OCHR-HPOO/SOD/002236/2017/Fal.  

Identifikační údaje objednatele: 

Statutární město Olomouc  

Horní náměstí 583 

779 00 Olomouc 

IČ: 00299308 

DIČ: CZ00299308 

 

Zástupce statutárního orgánu: 

ve věcech smluvních: JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora 

ve věcech technických: Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce 

Ing. Josef Faltys, specialista havarijního plánování odboru ochrany Magistrátu města Olomouce 

 

Identifikační údaje zhotovitele: 

AQUATIS a.s. 

Botanická 834/56 

602 00 Brno 

IČ: 46347526 

DIČ: CZ46347526 

 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kutálek, Ing. Radek Maděřič  

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 

 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem plnění díla je zpracování Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření na území města Olomouce. Obsahem studie je analýza odtokových poměrů 

v povodí vodních toků a v přispívajících plochách kritických bodů s vysokým rizikem.  

Kritický bod – určen jako průsečík linie dráhy soustředěného odtoku s velikostí přispívající 

plochy ≥ 0,3 km2 a hranice zastavěného území obce nebo města (intravilánu), který byl analýzou 

vyhodnocen jako kritický (bylo u něj identifikováno zvýšené nebezpečí povodní z přívalových srážek). 

Přispívající plocha – povodí, jehož uzávěrový (koncový) profil je tvořen příslušným kritickým 

bodem. V praxi to znamená, že povrchový odtok ze srážky, která dopadne na území přispívající plochy, 

doteče do profilu kritického bodu (a pokračuje dále do intravilánu obce nebo města). 
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3 POPIS PROBLEMATIKY 

Povodně z přívalových srážek (přívalové povodně) jsou způsobeny krátkodobými intenzivními 

srážkami, které většinou spadnou na poměrně malé území. Tyto povodně proto představují sice lokální 

ohrožení, které ale může mít pro zasaženou lokalitu katastrofální důsledky. Většinou jde o místní 

příhody zejména ve sklonitých územích na malých vodních tocích, ale i mimo trvalou říční síť. 

V důsledku velkého povrchového odtoku během srážky dochází i k soustředění vody do jindy suchých 

úžlabí a příkopů, takže se proudící voda může objevit i v místech, kde nikdy předtím nebyla pozorována. 

Poměrně často situaci zhoršuje také vytváření bariér nebo ucpání propustků či mostních profilů. 

Rychlost odezvy povodí na tyto srážky je krátká, většinou v řádu desítek minut, maximálně jednotek 

hodin. Ničivé účinky přívalových povodní často zvyšuje nevhodné obdělávání pozemků. Sem náleží 

především pěstování širokořádkových plodin (např. kukuřice), nevhodný směr orby na svažitých 

pozemcích či rozsáhlé a ucelené, zemědělsky obdělávané plochy bez prvků k zadržení vody v krajině 

(travní pásy, remízky apod.). 

 

4 CÍL STUDIE 

Cílem celého projektu je návrh preventivních protipovodňových opatření nejen u vybraných 

problematických vodních toků, ale i v přispívajících plochách vybraných kritických bodů ve správním 

území statutárního města Olomouce a jeho místních částech. 

Opatření budou sledovat několik cílů:  

• zachycení vody v krajině 

• zabránění vzniku soustředěného povrchového odtoku 

• neškodné odvedení povodňových odtoků z přívalových srážek mimo zastavěné území 

• zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech) 

• ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravy vodních toků 

 

5 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Studie odtokových poměrů řeší problematiku odvedení srážkových vod na celkem 18 dotčených 

katastrů obcí a místních částí Olomouce, a to Bukovany u Olomouce, Bystrovany, Dolany u Olomouce, 

Droždín, Hněvotín, Chválkovice, Křelov, Lošov, Neředín, Nová Ulice, Radíkov u Olomouce, Samotíšky, 

Slavonín, Svatý kopeček, Topolany u Olomouce, Ústín, Véska u Olomouce, Vojnice u Olomouce.  

Jedná se o čtyři lokality kritických bodů (KB), a to: 

• KB 41006512 – Lošovský,  

• KB 41002807 – Adamovka,  

• KB 41002913 – Nemilanka,  

• KB 41207579 – Křelovský.  

Uvedené lokality vychází z databáze míst ohrožených přívalovou povodní, vedenou pro celou 
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ČR na portálu www.povis.cz. U prvních dvou lokalit kritických bodů došlo k dalšímu dělení na dílčí části, 

nazvané kritické body doplněné (KBD). Zde budou provedeny návrhy pro tyto jednotlivé části, nikoliv 

pro celek. Kritický bod Lošovský tedy byl nahrazen pěti dílčími kritickými body, kritický bod Adamovka 

třemi dílčími kritickými body – viz následující tabulka. Přehledná situace řešeného území je uvedena 

v příloze č. 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KB – kritický bod, KBD – kritický bod doplněný 

 

 

6 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Na základě popisu stávajícího stavu a identifikace problémových lokalit byla navržena opaření. 

Cílem je splnění požadované míry ochrany před erozí půdy, povodněmi a současně dosažení dobrého 

hydromorfologického a ekologického stavu vod. V rámci této části byla navržena opatření: 

• v ploše povodí (na zemědělské půdě) – v plochách kritických bodů 

• na vodních tocích a v nivě zastavěného území 

Studie přednostně navrhovala ta opatření, která jsou financovatelná ze současně platného 

Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osy 1. 

Problematika odvedení srážkových vod byla řešena celkem na 18 dotčených katastrech obcí a 

místních částí Olomouce. Jedná se o čtyři hlavní lokality uzavřené kritickým bodem s rozdělením 

do několika menších povodí. V přispívajících plochách kritických bodů jsou navrhována opatření pro 

snížení rizika povodňových událostí, která vyplynula ze simulací srážkoodtokových a erozních procesů 

v rámci analytické části studie.  

Identifikátor plochy KB 
Plocha povodí 

P [ha] 

KB 41006512 - Lošovský 601 

• KBD Lošov - 1 5.2 

• KBD Lošov - 2 8.9 

• KBD Radíkov – 1a 47.6 

• KBD Radíkov - 1b 2.9 

• KBD Radíkov - 2 6.4 

KB 41002807 - Adamovka 549 

• KBD Droždín 61.9 

• KBD Sv. Kopeček - 1 1.0 

• KBD Sv. Kopeček - 2 2.0 

KB 41002913 - Nemilanka 204 

KB 41207579 - Křelovský 275 

Celkem 1 629 
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6.1 Návrhy opatření v ploše povodí  
 

Na základě požadavku zadavatele, byly zpracovatelem využity návrhy ze „STUDIE 

PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ NA ZPF, NA ÚZEMÍ MĚSTA OLOMOUCE“ z roku 2010 od Ing. Kataríny 

Kalivodové a kolektivu. Pro návrh opatření  byly využity návrhy z varianty „B“ a přepočítány pro dané 

pozemky. U varianty „A“ se jednalo o návrhy organizačních a agrotechnických opatření (vyloučení 

pěstování erozně nebezpečných plodin). Varianta předpokládá dodržování šetrného obdělávání půdy. 

Tato opatření jsou v praxi těžko vymahatelná a jejich realizace je plně v kompetenci hospodařících 

subjektů. Dalším důvodem proč nebyla tato varianta dále zpracovávána je předpoklad doplnění 

biotechnických variant do územního plánu města Olomouc. Tímto způsobem vznikla  varianta „C“. Tato 

varianta je totožná s var. „B“, je však doplněná o další, nově navrhovaná opatření v kritických lokalitách. 

 

Návrh protierozních opatření v řešené studii byl zaměřen na technická protierozní opatření, a to 

především na liniové prvky. Technické liniové prvky protierozní ochrany jsou trvalou překážkou 

přerušující délku svahu a napomáhající tak rozptýlení povrchového odtoku. Jsou navrhovány tak, aby 

svou lokalizací ovlivňovaly směr obdělávání pozemků a způsob hospodaření zemědělských subjektů. 

Vedle základní protierozní funkce mají spolu s doprovodnou zelení na nich rostoucí velký význam i 

z hlediska krajinně estetického, ekologického a posílení retence vody v krajině.  

 

Základní použitá biotechnická opatření: 

• Protierozní průlehy, meze, hrázky 

• Stabilizace drah soustředěného odtoku 

• Zasakovací a sedimentační pásy 

Souhrn navržených opatření je uveden v následujících tabulkách. 
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Biotechnická (liniová) opatření na území města Olomouce – Varianta „B“ 

Druh PEO Katastrální území Kód PEO 
 Výměra 

[ha] 
Počet 

návrhů 

PRU - průlehy 

Droždín P003, P005 
 0,5890 2 

Lošov P007B 
 0,5750 1 

Celkem 
 1,1640 3 

SDSO - stabilizace 
dráhy soustředěného 
odtoku 

Lošov S007 
 0,5930 1 

Radíkov S008  0,3210 1 

Slavonín S016 
 0,3770 1 

Topolany S023, S024, S025 
 3,4200 3 

Celkem 
 4,7110 6 

ZPAS - zasakovací, či 
sedimentační pásy 

Droždín 
Z016, Z017B, Z018B, Z019, 
Z020B, Z021B, Z022B 

 
5,2030 7 

Křelov Z108  2,3030 1 

Lošov 
Z043, Z044, Z045, Z047B, 
Z048B, Z050B 

 
4,8630 6 

Slavonín Z080, Z081, Z082  2,1030 3 

Svatý Kopeček Z042B  0,6290 1 

Topolany 
Z090, Z091, Z092, Z096, 
Z098, Z100B, Z101B, Z109 

 
9,5310 8 

Celkem  24,6320 26 

 
Celková bilance  30,5070 35 

 

 

 

Plošná opatření (TTP) na území města Olomouce – Varianta „B“ 

Druh PEO Katastrální území Kód PEO 
Výměra 

[ha] 
Počet 

návrhů 

TTP - plošné ochranné 
zatravnění 

Droždín T007B, T009B 9,1623 2 

Lošov 
T013B, T014B, T015B, 
T016B, T017B, T018B 

15,8867 6 

Droždín, Lošov T012B 1,6591 1 

Radíkov T020B 0,5050 1 

Topolany T031B 1,1774 1 

Celkem 28,3905 11 

 
Celková bilance 28,3905 11 
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Biotechnická (liniová) opatření na území města Olomouce – Varianta „C“ 

Druh PEO Katastrální území Kód PEO 
Výměra 

[ha] 
Počet 

návrhů 

PRU - průlehy, mez, 
hrázka 

Droždín P003, P005 1,0070 2 

Lošov P007B, P013, PM014, PH015 0,7327 4 

Radíkov PM011, PM012 0,2720 2 

Celkem 2,0117 8 

SDSO - stabilizace 
dráhy soustředěného 
odtoku 

Lošov S007 0,5930 1 

Radíkov S008 0,3210 1 

Slavonín S016 0,3770 1 

Topolany S023, S024, S025 3,4200 3 

Celkem 4,7110 6 

ZPAS - zasakovací, či 
sedimentační pásy 

Droždín 
Z016, Z017B, Z018B, Z019, 
Z020B, Z021B, Z022B 

5,2030 7 

Křelov Z108 2,3030 1 

Lošov 
Z043, Z044, Z045, Z047B, 
Z048B, Z050B 

4,8630 6 

Radíkov Z114, Z115 0.9161 2 

Slavonín Z080, Z081, Z082, Z113 2,5665 4 

Svatý Kopeček Z042B 0,6290 1 

Topolany 
Z090, Z091, Z092, Z096, Z098, 
Z100B, Z101B, Z109, Z112 

10,5955 9 

Celkem 26,1600 30 

 
Celková bilance 32,8827 44 

 

Plošná opatření (TTP) na území města Olomouce – Varianta „C“ 

Druh PEO Katastrální území Kód PEO 
Výměra 

[ha] 
Počet 

návrhů 

TTP - plošné ochranné 
zatravnění 

Droždín T007B, T009B 9,1623 2 

Lošov 
T013B, T014B, T015B, 
T016B, T017B, T018B, T02C 

16,1009 7 

Droždín, Lošov T012B 1,6591 1 

Radíkov T020B, T01C 0,8595 2 

Topolany T031B 1,1774 1 

Celkem 28,9214 13 

 
Celková bilance 28,9214 13 

 

Situace návrhu protierozních opatření by měla být podkladem pro zpracování 

Komplexních pozemkových úprav, kde v Plánu společných zařízení mohou být opatření 

konkrétněji upřesněna či doplněna dalšími protierozními opatřeními.  
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V návaznosti na řešení protierozních opatření na zemědělské půdě v povodí tzv. kritických bodů 

byly podrobně řešeny další navazující protipovodňová opatření. Jedná se o návrhy poldrů, průlehů, dále 

jsou navrženy přehrážky, stupně a prahy na vodních tocích a svodnice vody na lesních a polních 

cestách. Konkrétně byly navrženy následující opatření v těchto lokalitách: 

• KBD Lošov 2 – v severovýchodní části obce na polní cestě, která je kolmá k ulici 

Lenhartova byly navrženy 3 ks ocelových svodnic pro svedení vody z této polní cesty. 

V současném stavu při větších deštích zde dochází ke koncentraci povrchového odtoku 

a většina vody je pak odváděna zrychleným odtokem přímo do obce. 

• KBD Radíkov 2 – v této lokalitě se jedná o návrh šesti svodnic, tři svodnice jsou navrženy 

do místní zpevněné újezdové cesty a další tři budou umístěné do polní zatravněné cesty 

mezi újezdem a navazujícím polem. 

• KBD Droždín – na lesní cestě vedoucí ve svahu nad levým břehem vodního toku 

Adamovka je navrženo celkem 10 ks ocelových svodnic vody. Jedná se o cestu, na které 

dochází při větších deštích ke koncentraci povrchového odtoku a tím také k postupné 

erozi cesty. Na toku Adamovka je navržena stabilizace dna a zmenšení sklonu nivelety. 

Celkově je zde navrhnuto 11 dřevěných prahů s 1 srubovou přehrážkou. 

• KBD Sv. Kopeček – 1 – na severovýchodním konci zástavby městské části Svatý 

Kopeček navazuje na ulici Pod Hvězdou lesní cesta. Jedná se o nezpevněnou, poměrně 

svažitou cestu. V případě intenzivnějších srážek supluje cesta koryto a dochází zde 

k rýhové erozi a odvádění dešťových vod prostřednictvím této cesty dále do obce a 

k ohrožení přilehlé zástavby. Pro eliminaci nežádoucího současného stavu zde byly 

navrženy svodnice, které převedou vodu do navazujícího zalesněného terénu za cestou, 

kde pak může dojít k jejímu zasakování. 

• KBD Sv. Kopeček – 2 - další lokalitou na Sv. Kopečku, kde byly řešeny nevyhovující 

odtokové poměry, je širší území v prostoru u vstupu do ZOO. Zde jsou opatření členěna 

do dvou samostatných stavebních celků – lokality parkoviště a lokality dětského hřiště, 

při ulici Darwinova a K Hájence. V lokalitě Parkoviště je navržena soustava 2 retenčních 

nádrží s regulovaným odtokem a odlučovačem ropných látek. V lokalitě Hřiště je navržen 

liniový terénní průleh včetně dvou přehrazení s regulací a drobnými stavebními úpravami 

v okolí průlehu. Regulovaný odtok ze soustavy retenčních nádrží a průlehu bude sveden 

do stávající dešťové kanalizace. Návrhový regulovaný odtok je celkem 2,5 l/s. 
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6.2 Návrhy opatření na vodních tocích 

V rámci studie proveditelnosti byla provedena analýza a následně i návrh opatření 

na stanovených úsecích vodních toků Adamovka, Nemilanka, Stouska a Křelovský potok. 

 

Adamovka (IDVT 15001356) 

Návrhy protierozních a protipovodňových opatření v přispívající ploše kritického bodu na toku 

Adamovky jsou popsány v návrzích opatření v ploše povodí (kapitola 6.1.1). Byla zde navržena jak 

protierozní opatření na zemědělské půdě a lesních cestách, tak i opatření navrhovaná na vodním toku 

Adamovka.  

Na okraji katastrálního území Droždín protéká severojižním směrem vodní tok Adamovka. Jedná 

se o drobný tok s poměrně vysokým sklonem nivelety dna. Koryto je převážně zahloubené do okolního 

terénu, bez úprav a opevnění. Je zde navrženo 11 dřevěných prahů o výšce 0,25 m, jejichž účelem je 

zadržení transportovaného sedimentu a stabilizace dna koryta, aby nedocházelo k jeho dalšímu 

zahlubování. 

Dále je zde navržena srubová přehrážka o výšce 1 m, která má za úkol ve vzniklém prostoru 

zadržovat splaveniny, které jsou v současné době unášeny do nižší části tohoto toku. Dno koryta bude 

nad a zejména pod přehrážkou opevněno kamenným záhozem. 

 

Nemilanka (IDVT 10189783) 

Na tomto toku bylo řešeno několik opatření, která byla však na základě detailnějšího rozpracování 

a majetkoprávního vypořádání upravena či ponechána pouze ve studii proveditelnosti. Jedná se 

o následující opatření v těchto lokalitách: 

• Lokalita Balcárkova – byla navržena retenční nádrž o objemu 535 m3 (pro zadržení 5-

letého návrhového deště o délce trvání 12 hodin) s vtokovým objektem do zatrubněné 

Nemilanky. Nad nádrží byla navržena plocha s trvalým travním porostem a dřevinnou 

vegetací pro omezení splachů erozního materiálu ze svažitého pole nad nádrží. Celý 

prostor byl koncipován jako lokální biocentrum ÚSES navazující na stávající vzrostlou 

vegetaci. V současné době v lokalitě probíhá realizace developerského projektu a je zde 

plánována i další rozsáhlá výstavba s nárůstem zpevněných ploch, výsadbou náhradní 

parkové vegetace místo stávající krajinné zeleně. Tím dojde k významné změně 

charakteru území a změně odtokových poměrů v řešeném povodí poldru. Z tohoto 

důvodu je nutné celé širší zájmové území řešit komplexně v úzké koordinaci 

s navazujícími rozvojovými projekty. 

• Přehrážky na toku Nemilanka - dalším z navrhovaných opatření, která se v této studii 

na toku Nemilanka řešila, bylo vytvoření retenčního prostoru v korytě pro zdržení vody a 

transformaci průtoků v úseku toku u obchodních center. Na základě posouzení několika 

variant řešení, kdy by bylo mimo jiné nutno přeložit také inženýrské sítě, bylo na jednání 

s objednatelem dohodnuto, že se toto opatření nebude dále rozpracovávat. Náklady 

na realizace opatření by byly nepřiměřeně vysoké vzhledem k dosaženému přínosu 

(nízkému transformačnímu efektu). 

• Poldr pod hvězdárnou - navrhované řešení poldru bylo variantně upravováno – 

v návaznosti na majetkoprávní vypořádání, obdržené podklady a nové požadavky. 
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I přes aktuální negativní stanovisko několika dotčených majitelů pozemků, bylo 

dohodnuto, že v projektu bude doloženo optimální řešení bez ohledu na nedořešené 

majetkoprávní vztahy a že poldr bude dořešen na úrovni konceptu DUR. U poldru lze 

očekávat, že jeho realizace bude možná v navrhované, nebo částečně modifikované 

variantě, po vyřešení vztahů s vlastníky několika klíčových parcel. 

• Zkapacitnění propustků - v zájmovém úseku Nemilanky se nachází tři nekapacitní 

betonové trubní propustky DN 750 mm. Zpracovatel studie modelově prověřoval ve více 

variantách odtokové poměry v dotčeném území po provedení zkapacitnění těchto 

propustků. Zkapacitnění propustků má opodstatnění, zlepší stávající poměry a bude 

rozpracováno do konceptu DUR. Jde o dva ze tří propustků – propustek pod sjezdem 

z D46 bude upraven v rámci stavby „Slavonín – zkapacitnění propustku“ (DSP, 04/2013). 

• Retenční prostor Zolova - Vybraná varianta je řešena na úrovni konceptu DUR, společně 

s poldrem Pod Hvězdárnou a dvěma propustky na toku Nemilanka. Návrh umožňuje 

realizaci kterékoliv z těchto tří staveb (poldr Pod Hvězdárnou, dva propustky, retenční 

plocha Zolova) samostatně, bez ohledu na výsledek procesu majetkoprávního 

vypořádání ostatních dvou staveb. Výsledná korekce původního záměru tak představuje 

rozvolnění koryta se zatápěním zahloubeného retenčního prostoru a liniovou ochranu 

(zídku) na hranicích území. Vybřežené vody budou soustředěny do ústí zatrubněného 

úseku Nemilanky bez možnosti regulace odtoku. Varianta navrhuje ke stávajícímu korytu 

Nemilanky nové rozvolněné koryto vedené přes řešenou plochu. Dojde k částečnému 

ohraničení zídkou, zahloubení retenční plochy a k její revitalizaci. 

 

LB přítok Nemilanky (IDVT 10204158) 

V této lokalitě bylo řešeno zlepšení ekologického stavu stávajícího toku. Také zde byla 

posuzována variantní řešení protipovodňové ochrany. Byly zde počítány rozlivy při průtocích Q5, Q20 a 

Q100 pro současný stav a pro návrhovou variantu s mostky, popřípadě s propustky DN 1200, místo 

stávajících nekapacitních propustků v prostoru nad ulicí Jižní. 

Po obsáhlé diskuzi na kontrolních dnech mezi zástupci projektanta a investora došlo ke shodě, 

že je vhodnější provést zkapacitnění propustků v lokalitě ul. Jižní a zlepšit tak odtokové poměry 

v lokalitě směrem k Povelu. V rámci návrhu opatření na toku se posuzoval i vliv navrhovaného opatření 

na zástavbu níže po toku, směrem k městské části Nemilany. Bylo dohodnuto tento prostor ponechat 

jako prostor pro veřejnou rekreaci a přirozený rozliv zvýšených průtoků, jak bezejmenného LB přítoku, 

tak vlastní Nemilanky. 

Horní úsek nad ulicí Jižní – jedná se o občasný tok bez pramene, který je vodný jen ve srážkovém 

období. V bezdeštném období se zde nachází pouze výrazně zahloubené, suché koryto. Celkově je 

nutno nově revitalizované koryto navázat na další koncepce plánované v této oblasti. Navrhuje se 

provést mělčí a širší koryto. Revitalizované koryto bude dle prostorových poměrů rozvlněno. Dále se 

zde navrhuje výsadba doprovodných porostů a zatravněných pásů, včetně zatravnění obou berem 

mělkého koryta (kynety). V málo vodném období bude koryto současně sloužit i jako zasakovací pás 

pro vody z navazující komunikace a dalších zpevněných ploch.  
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Stouska (IDVT 10195343) 

Tok Stouska v pramenné oblasti a Křelovský potok dříve sloužily převážně jako odvodňovací 

kanály. Proto jsou tyto toky napřímeny a zahloubeny. Na toku Stouska, v horní části toku, jsou navrženy 

3 dřevěné stupně sloužící k zadržení sedimentů a vody v tůních. Díky stupňům se dno toku časem 

zazemní a tím dojde ke snížení sklonu nivelety dna. Stávající vegetaci v korytě i ve dně navrhujeme 

ponechat z důvodu přirozeného zpomalování vody a sedimentů před obcí Topolany.  

V navazujícím úseku toku Stouska až po obec Topolany byly posuzovány varianty dvou suchých 

nádrží pro transformaci povodňových průtoků pro ochranu intravilánu Topolan. Jedná se o Poldr Letiště 

situovaný v lokalitě u nadjezdu dálnice D35 naproti letišti Olomouc, sloužící k zadržení zejména vod 

z prostoru letiště a navazujícího rozvojového území. Podrobně byl řešen samostatnou studií 

„Hydrotechnické posouzení stávajícího a návrhového řešení suché nádrže Stouska včetně biologického 

hodnocení a provedení hydromorfologické a majetkoprávní analýzy“ poldr Stouska nad obcí Topolany, 

který byl navržen v několika variantách – v návaznosti na majetkoprávní projednávání. Jde o údolní 

suchou nádrž, jejímž účelem je zadržení vod z přívalových dešťů v povodí Stousky nad profilem hráze. 

Zadržený objem vody by pak byl postupně odváděn neškodným průtokem dále po toku do obce 

Topolany.  

V intravilánu obce Topolany není možné provést revitalizaci koryta z důvodu ohraničení toku 

komunikací a zástavbou. Z tohoto důvodu je zde navržena nová výsadba doprovodné vegetace 

s pročištěním koryta toku a zrušením uměle vytvořeného vzdutí. 

 

Křelovský potok (IDVT 10186387) 

Do obce Topolany přitéká od severu Křelovský potok. Jedná se o tok, jehož trasa kopíruje trasu 

silnice mezi obcemi Křelov a Topolany. Vzhledem k absenci pramene dochází k častému vysychání 

tohoto toku. Po křížení s touto komunikací je koryto dotované vodou z odvodnění okolních 

zemědělských pozemků. Stávající koryto také téměř v celé trase funguje jako silniční příkop. 

Na základě požadavků objednatele je navržena revitalizace tohoto nepřírodního koryta, 

spočívající v odklonění trasy od komunikace, jejím rozvlnění a zejména změně příčného profilu. 

Stávající hluboké koryto bude zasypáno a nahrazeno mělkým miskovitým korytem, které bude zajišťovat 

vybřežování do širších berem. Nová trasa bude doplněna výsadbou břehových porostů.  
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6.3 Vyhodnocení 

Cílem této kapitoly je zhodnotit efektivnost opatření z hlediska jejich účinnosti a zároveň 

z hlediska realizovatelnosti.  

Realizovatelnost jednotlivých opatření je ovlivněna jednak stávajícími územně technickými 

limity a zejména výsledky majetkoprávního vypořádání. Zatímco omezující limity v území (především 

existence stávajících inženýrských sítí a soulad s platnou územně plánovací dokumentací) bylo možné 

v řadě případů zahrnout do navrhovaného řešení, v případě řešení majetkoprávních vztahů tomu tak 

často nebylo – i přesto, že na problematických lokalitách navrhl zpracovatel studie řadu variantních 

řešení, které vycházely vstříc zájmům vlastníků pozemků. Velká část navrhovaných opatření je 

majetkoprávně obtížně průchozích či neprůchozích. Kapitola obsahuje také vyhodnocení dalších 

oblastí, jako hodnocení vlivu navrhovaných opatření na hydromorfologický stav, hydrotechnické 

posouzení, analýzu odtokových poměrů po navrhovaných opatření a návrh výsledné koncepce. 

Výsledná koncepce navrhovaných opatření v řešených lokalitách je dána výsledkem procesu 

hledání optimálního řešení v rámci omezujících limitů a vazeb v území. Bohužel na některých lokalitách 

nebylo možné najít žádné reálně proveditelné řešení, i přes zpracování mnoha kompromisních variant, 

která vycházely vstříc požadavkům vlastníků pozemků a dalších subjektů. Omezující limity v území 

(především existence stávajících inženýrských sítí, soulad s platným územním plánem a se zájmy 

ochrany životního prostředí) bylo možné ve většině případů zahrnout do navrhovaného řešení. 

V případě řešení majetkoprávních vztahů tomu tak většinou nebylo, i přes intenzivní snahu objednatele 

a zpracovatele studie, opakovanou korespondenci s vlastníky nemovitostí, veřejná projednání a řadu 

navazujících osobních jednání s jednotlivými subjekty.  

Z těchto důvodů bylo dohodnuto, že navrhovaná opatření v některých lokalitách není možné 

v současné době dopracovat do úrovně konceptu DUR, ale zůstanou rozpracována v podrobnosti 

na úrovni studie proveditelnosti, často ve více variantách. 

Na několika dalších lokalitách je realizovatelnost opatření podmínečná a vyžaduje dokončení 

majetkoprávních jednání s klíčovými vlastníky. Přesto bylo dohodnuto, že tato opatření budou 

dopracována do konceptu DUR. Jedná se především o revitalizaci Křelovského potoka, retenční prostor 

Zolova a poldr Pod Hvězdárnou.  

Výsledná koncepce je tak, v souladu se zadávací dokumentací, členěna do tří lokalit se 

samostatně zpracovaným konceptem DUR. Jedná se lokality Svatý kopeček, Slavonín a Topolany. 

Samostatně je vedena výsledná koncepce navrhovaných opatření v ploše povodí. 

Výsledná koncepce opatření na přispívajících plochách vymezených kritických bodů 

představuje navrhovaná varianta „C“. Předkládaná varianta zahrnuje návrhy biotechnických opatření 

převzaté z var. „B“, doplněné o další liniová i plošná protierozní opatření, zejména v přispívajících 

plochách kritických bodů, kde dochází k odtoku většího množství vody a sedimentu z polí a následně 

dochází k ohrožení obydlených částí území. Konkrétní zpracování je popsáno u každé lokality zvlášť 

v kap. B.1. Navrhovaná opatření budou uplatněna v územním plánu města Olomouce. Předkládaná 

biotechnická opatření je možné realizovat v rámci komplexních pozemkových úprav. 
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6.4 Koncept DUR 

Koncept DUR byl zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do konceptu 

DUR byly dopracovány následující návrhy: 

Lokalita Topolany (zahrnuje Křelovský potok a tok Stouska): 

• V lokalitě Křelovský potok je navržena revitalizace koryta vodního toku, pročištění stávajících 

propustků a výsadba doprovodných porostů. Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů 

podle jednotlivých toků.  

• V lokalitě Stouska jsou v horní části toku navrženy dřevěné prahy v korytě. V obci pak bude 

realizována dosadba břehových porostů, zrušení provizorního vzdouvacího objektu a celkové 

pročištění koryta. 

 

Lokalita Slavonín 

Dokumentace řeší návrh suché retenční nádrže – poldr v lokalitě Pod Hvězdárnou. Dále je 

v lokalitě Zolova (v horní části Slavonína) navrženo zkapacitnění toku Nemilanky, jedná se zejména 

o zkapacitnění stávajících propustků a zatrubnění v říčním km 5,335 – 5,400, místní úprava toku 

Nemilanky a protipovodňová zídka. Účelem stavby je zvýšení ochrany okolních nemovitostí (pozemků, 

komunikací) před rozlivy.  

 

Lokalita Svatý Kopeček 

Stavba je rozčleněna do dvou samostatných stavebních celků – lokalita Parkoviště – a lokalita 

Hřiště, opatření na toku Adamovka a řešení svodnic na polních cestách. 

• V lokalitě Parkoviště je navrhnuta soustava 2 retenčních nádrží (RN 1, RN 2) včetně 

propojovacího potrubí, pásových uličních vpusti (PV 1 a PV 2) a bodových uličních vpusti (V1–

V6), dále odtok do stávající dešťové kanalizace s regulací a odlučovačem ropných látek (ORL) 

včetně obtoku.  

• V lokalitě Hřiště je navrhnut průleh včetně dvou přehrazení s regulací a drobnými stavebními 

úpravami v okolí průlehu. 

• Další lokalitou je tok Adamovka, kde je navrženo 11 dřevěných prahů o výšce 0,25 m, jejichž 

účelem je zadržení transportovaného sedimentu a stabilizace dna koryta toku, aby nedocházelo 

k jeho dalšímu zahlubování. Dalším navrhovaným opatřením na toku Adamovka je umístění 

srubové přehrážky o výšce 1 m, která má za úkol ve vzniklém prostoru zadržovat splaveniny, 

které jsou v současné době unášeny do nižší části tohoto toku. 

• Návrh svodnic na polních či lesních cestách - konkrétně na lesní cestě v k.ú. Droždín, dále na 

lesní cestě v městské části Svatý Kopeček a dále na nezpevněné cestě v obci Droždín, na polní 

cestě v lokalitě Lošov (cesta kolmá k ulici Lenhartova), na polní a újezdové cestě v lokalitě 

Radíkov 

 

 

  



 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
na území města Olomouce – Souhrnná zpráva navrhovaných opatření 

171213 

 

Copyright © AQUATIS a.s. 

souhrnna_zprava.docx strana 14 

 

7 POUŽITÉ PODKLADY 

Studie je zpracována na základě dokumentace projektového záměru „Studie odtokových 

poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce“, květen 2016.  

Dokumentace byla vypracována v souladu s Metodikou MŽP, která stanoví postup při 

navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření a Metodikou „Návrh a realizace suchých nádrží 

z pohledu technickobezpečnostního dohledu“. 

Další konkrétní podklady využité pro vypracování studie jsou uvedeny v každé dílčí zprávě 

předkládané dokumentace. 

 

 

7.1 Vazba projektu na koncepční dokumenty 

Studie je zpracována v návaznosti na následující koncepční dokumenty v působnosti 

Olomouckého kraje i v rámci působnosti České republiky a právní předpisy, a to: 

• Koncepce protipovodňové ochrany Olomouckého kraje 

• Zásady územní rozvoje Olomouckého kraje 

• Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR 

• Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy blízkými opatřeními 

v České republice 

• Plán dílčích povodí* 

• Národní plán povodí Dunaje 

• Plán pro zvládání povodňových rizik 

• Usnesení vlády České republiky ze dne 29. července 2015 č. 620 k přípravě realizace 
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody 

• Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ("Rámcová směrnice")  

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik ("Povodňová směrnice") 

 

*Analýza odtokových poměrů včetně návrhu protipovodňových opatření v přispívajících 

plochách kritických bodů a v povodí vodních toků ve správním území statutárního města je zahrnuta 

v listu opatření – Protipovodňová opatření v OsVPR – Záměry navrhovatelů MOV217502 pro vodní 

útvar MOV_2530, MOV_0510. 
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8 HARMONOGRAM PRACÍ 

Práce na studii byly zahájeny v srpnu 2017 sběrem dat a terénním průzkumem. Analytická část 

včetně všech požadovaných příloh byla zpracována v termínu 25.3.2018. Po tomto datu byly 

vypracovány konkrétní návrhy opatření, které byly projednány s vlastníky dotčených pozemků během 

léta a podzimu roku 2018. Po vyhodnocení realizovatelnosti navrhovaných opatření byl dopracován 

konečný návrh studie s vyhotovením konceptu DUR k datu závěrečného plnění studie (srpen 2019). 

Během zpracování studie probíhaly pravidelné kontrolní dny se zadavatelem a odborným 

garantem studie. V průběhu zpracování zakázky bylo nutné vypracovat několik variant řešení 

navrhovaných opatření či již navržená opatření následně upravit dle výsledků dalších omezujících 

podmínek (projednání s vlastníky, limity území či nová výstavba obytné čtvrti „Vila Park“, atd).  

 

 

 


