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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:

Chodovský potok, studie záplavového území aktualizace, areál Ligneta, km 6,0 – 6,8

Popis:

Aktualizace záplavového území včetně aktivní zóny
podél vodního toku Chodovský potok pod obcí Mírová,
v oblasti areálu společnosti Ligneta

Dotčené obce

Mírová

Katastrální území

Mírová [695556]

Obec s rozšířenou působností

Karlovy Vary

Kraj :

Karlovarský

Vodoprávní úřad příslušný ke
stanovení ZÚ

Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad
Karlovarského kraje

Vodní tok:

Chodovský potok (IDVT 10100277)

Řešený úsek

PF45 – PF50, ř.km 6,003 – 7,024

Správce toku:

Povodí Ohře, státní podnik

Č. hydrologického p.

1-13-01-1470

Objednatel:

Schmid Petr
Severní 872/15
36 005 Karlovy Vary

Zpracovatel:

Ing. Petr Klimeš
M-HYDRO (sdružení OSVČ)
Pohnertova 1120
182 00 Praha 8
IČ: 06293816
(: 770 778 430
e-mail : klimespetr@email.cz
*ČKAIT – 0009745*
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství
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2. ZADÁNÍ
V rámci úpravy areálu společnosti Ligneta u obce Mírová (okres Karlovy Vary) došlo
k úpravě části levobřežního inundačního území Chodovského potoka, v ř.km 6,3 – 6,4. Na
Chodovském potoce byla v roce 2004 zpracována studie záplavového území firmou VODNÍ
CESTY, a.s., v této době nebylo ještě úprava toku v okolí areálu Ligneta provedena a tak
rozsah vyhlášeného záplavového území tuto změnu nereflektuje. Vliv úpravy území na
odtokové poměry byl posouzen v rámci samostatné studie „Areál Ligneta - posouzení vlivu
úprav areálu na odtokové poměry Chodovského potoka“ VODNÍ CESTY, a.s., 2014.
Předkládaná studie upravuje rozsah nového záplavového území vůči původnímu
záplavovému území z roku 2004 a to na základě aktuálního zaměření lokality (po
provedených úpravách) a i na základě dalších změn v území (vývoj morfologie koryta) jež se
za období cca 10 let mohli objevit.
Aktualizace záplavového území v okolí areálu společnosti Ligneta spočívá ve
stanovení nového záplavového území na základě aktuálních hydrologických dat a to pro
průtoky Q5, Q20 a Q100, včetně stanovení aktivní zóny Q100 dle „Metodiky stanovení aktivní
zóny záplavového území“ jež vydalo Ministerstvo zemědělství v roce 2005.
V předkládané studii je zhodnocen současný stav protipovodňové ochrany
příbřežních pozemků (záplavová území při průtocích Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna pro Q100),
včetně hydraulického posouzení jednotlivých objektů na toku.
Součástí posouzení je také upozornění na kritická místa při průchodu extrémních
povodní v budoucnu a doporučení pro zvýšení protipovodňové ochrany.

výřez z přehledné mapy (zdroj www.mapy.cz)
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3. PODKLADY
•

•
•

•

•

•

Pro zpracování předkládané studie byly použity následující podklady:
[2] „Areál Ligneta - posouzení vlivu úprav areálu na odtokové poměry Chodovského
potoka“ VODNÍ CESTY, a.s., 2014
[1] „Stanovení záplavového území toku Chodovský potok“ VODNÍ CESTY, a.s., 2004
hydrologické podklady
◦
údaje o N-letých vodách – Chodovský potok, ČHMÚ, 2004 a 2011
◦
údaje o N-letých vodách – Chodovský potok, ČHMÚ, 09/2014
polohopisné a výškopisné podklady
◦
geodetické zaměření toku, 09/2014
◦
geodetické zamření toku ze studie [1]
◦
digitální model reliéfu území ČR, DMR 4G, © ČÚZK, 2011
mapové podklady
◦
rastrové mapové dílo ZM 1:10 000 (ZABAGED), © ČÚZK, 2015
◦
barevné ortofoto ČR, © ČÚZK, 2015
fotodokumentace z prohlídek toku, 2014

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TOKU
4.1

STRUČNÝ POPIS TOKU

Chodovský potok pramení v Krušných horách západně od obce Poušť ve výšce
665 m.n.m. Do řeky Ohře ústí z levé strany v Karlových Varech - Dvorech v nadmořské
výšce 370 m.n.m. Délka toku je cca 20,6 km, plocha povodí 105 km2.
Významné přítoky: přítok od Jenišova, Vlčí (Jimlíkovský potok), Vintířovský potok,
Tatrovický potok.
Historické povodně:
Dne 12. 3. 1981 kulminovala v korytě Chodovského potoka dle dnešních hodnot
hydrologických údajů cca pětiletá povodeň (zdroj Povodí Ohře s.p.) v kombinaci s cca
desetiletou povodní v řece Ohři.

4.2

POPIS ŘEŠENÉHO ÚSEKU
Popis řešeného úseku je udáván ve směru po proudu.

koryto vodního toku:
Koryto Chodovského potoka je v daném úseku zemní ze strmými zemními břehy. V
oblasti levého břehu podél areálu Ligneta je koryto opevněno těžkým kamenným záhozem,
jež chrání násyp areálu. Podél areálu je koryto přímé bez meándrů. Pod areálem koryto
obtéká ostroh skalního výběžku a míří k soutoku s Včím potokem. V tomto úseku je koryto
silněji zarostlé a dno mírně kamenité. Nad areálem Ligneta je koryto zemní na obou březích.
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ř.km 6,254 PF_1001 (pohled po proudu)

ř.km 6,254 PF_1001 (pohled proti proudu)

koryto v PF 1006 km 6,414 (pohled po proudu, r. 2014)

inundační území:
Koryto potoka je v řešeném úseku vedeno v sevřenějším kaňonu a to zejména v
oblasti areálu Ligneta a následného skalního ostrohu. Hrana kaňonu je na levé straně
tvořena silnicí II/222, na pravé straně pak hranou pole. Dno kaňonu je tvořeno zanedbanými
loukami, svahy jsou pak porostlé lužním lesem, který v užších místech dosahuje až ke
korytu (pod areálem a nad areálem). Areál Ligneta na levém břehu je v úrovni komunikace
II/222.

ř.km 6,414 PF 1006 (pohled po proudu, r. 2014)
ř.km 6,313 PF 1003 (pohled proti proudu)
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zástavba:
V řešeném úseku se nachází na levém břehu areál společnosti Ligneta, jež je tvořen
rozsáhlejší parkovací plochou a několika budovami. Areál je však výrazně nadvýšen nad
koryto potoka. Nejbližší obytná zástavba se nachází až u obce Mírová a to v ř.km 6,85 a
dále proti proudu. Nejbližší přemostění toku je až silniční mostek v obci Mírová v ř.km 7,0

Zástavba v Mírové, ř.km 6,98 PF 50
(pohled po proudu)

Silniční mostek Mírová, ř.km 7,0
(pohled z pravého břehu)

vodní plochy a významné objekty na toku:
V řešeném úseku se nenachází žádné vodohospodářské objekty ani vodní plochy.

4.3

STANIČENÍ

Pro účely posouzení [2] a této studie bylo staničení prvního profilu řešeného úseku
PF_45 převzato ze SZÚ Chodovského potoka [1] z roku 2004, kde byla osa nakreslena nad
mapou ZABAGED. Tato osa je dle ortofotomapy a geodetického zaměření (JTSK,
tachymetrické zaměření lokality) značně nepřesná a to zejména z důvodů provedení změny
trasy toku v rámci provedení úprav areálu Ligneta, kdy došlo ke zkrácení levostranného
oblouku toku (oblouk je stále patrný na mapě ZM 1:10 000 – viz přílohy). Proto byla
v daném úseku vytvořena nová osa, která začíná dolním profilem PF_45, ř.km. 6,003. Od
tohoto profilu bylo vygenerováno nové staničení nad novou osou až do koncového profilu
PF_50, ř.km. 6,978, kde se napojuje na původní osu. Díky zpřesnění průběhu osy, jež bylo
provedeno i mimo provedené úpravy došlo ke změněn staničení původních profilů, jež jsou
rovněž převzaty do výpočtu a to následujícím způsobem:

Profil

původní staničení
(SZÚ 2004)

NOVÉ STANIČENÍ

PF_45

6,003

6,003

PF_46

6,459

6,414

PF_47

6,655

6,596

PF_48_L

6,815

6,766

PF_49

6,921

6,870

PF_50

7,024

6,978
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Chodovský potok km 6,0 - 7,0
Přehledný podélný profil
401,00
400,00

Výška (m n. m.)

399,00
398,00
397,00
396,00
Dno

395,00

Hladina Q100

394,00
393,00
6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

Staničení (km)
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6,6

6,7

6,8

6,9

7,0
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4.4

CELKOVÁ SITUACE 1:10 000
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5. HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Aktuální hydrologická data pro potřeby posouzení úpravy [2] a této studie stanovení
záplavového území byla určena ČHMÚ, pobočka Plzeň. Data byla vyhotovena dne 18. 9.
2014. Pro porovnání uvádíme i starší hydrologické údaje.
N-leté průtoky v m3/s
tok
profil
Chodovský p.
Nad přítokem od
Jenišova
(2004)
Chodovský p.
Nad přítokem od
Jenišova
(2011)
Chodovský p.
Nad Vlčím potokem
(2004)
Chodovský p.
Nad Vlčím potokem
(2011)
Chodovský p.
Nad Vlčím potokem
(2014)
IV. třída přesnosti

km2

Q1

97,75

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

16,8

25,2 38,5 50,1 63,2

82,3

98,7

96,92

16,6

24,8 38,0 49,6 62,5

81,7

97,9

69,19

13,0

19,6 30,4 40,0 50,7

66,7

80,2

70,32

13,9

20,6 31,6 41,2 52,0

68,0

81,5

68.48

9,36

14,0 21,4 27,9 35,1

45,8

54,8

Uvedené údaje nepočítají s transformací průtoků vlivem rozlivů či
velkých nádrží a rybníků.

6. TOPOGRAFICKÁ DATA
6.1

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Pro potřeby posouzení [2] a této studie bylo použito jak původní zaměření potoka
z roku 2004 v místech mimo předmětnou úpravu toku. Toto zaměření pak bylo doplněno
v místě úpravy podrobným geodetickým zaměřením (2014)
Původní zaměření ze SZÚ [1] bylo užito pro profil PF 45 jež je pod soutokem s Vlčím
potokem v ř.km 6,00 a příčné řezy PF 47, 48_L, 49 a 50. Zaměření provedla společnost
InterGeos v roce 2004.
Aktuální geodetické zaměření provedené úpravy koryta a to včetně levé i pravé
inundace v úseku ř.km 6,25 – 6,41, tedy v úseku přilehlého areálu Ligneta provedla v září
2014 geodetická kancelář März – Buchta - Skořepa, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary.
Zhotoven byl polohopisný a výškopisný plán výše uvedené zájmové lokality.
souřadnicový systém: JTSK
třída přesnosti: 3
použité přístroje a pomůcky: přístroj TRIMBLE 5503Dr, Leica.
použité údaje: digitální katastrální mapa.
polohové bodové pole: bodové pole pro určení transformačního klíče.
výškové bodové pole: bodové pole pro určení transformačního klíče.
měřítko grafické přílohy: 1:200
výškový systém: Bpv
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Postup prací:
bodové pole: metodou GNSS určeny souřadnice stanovisek 4001-4003 s kontrolním
zaměření bodu 4005, určeného v předchozích zakázkách v lokalitě.
podrobné měření: polární metodou zaměřeno těleso vodního toku a plocha v jeho
okolí. Měřeny břehy potoka, dno, terénní hrany.
výpočetní práce: výpočty byly provedeny na PC programem WKOKEŠ.
zobrazovací práce: grafická příloha v měřítku 1:200 kreslena programem WKOKEŠ.
Účelová mapa je doplněna výřezem digitální katastrální mapy.
Zpracováno ve formátu digitální mapy VYK.

6.2

VÝŠKOPISNÉ PODKLADY – DMR

Pro potřeby zákresu záplavového území bylo výše uvedené zaměření doplněno
výstupy z leteckého laserového skenování, tzv. digitální model reliéfu 4. generace (DMR4).
Tato data byla použit i pro zpracování posouzení [2]. Data byla k dispozici na celém
řešeném úseku. Tento v současné době nejpřesnější možný výškopisný podklad byl využit
pro účely matematického modelování. Vhledem k charakteru řešeného toku – údolí se
silným lužním porostem, vykazují uvedená data značnou výškovou odchylku v řádech
vyšších desítek cm.

6.3

MAPOVÉ PODKLADY

Pro potřeby tvorby studie záplavového území byla k dispozici „Základní mapa České
republiky 1 : 10 000 (ZABAGED)“ - stav aktualizace r.2015 v rastrové podobě a dále
barevná ortofotomapa (©ČÚZK) - stav aktualizace r.2015. Oba podklady poskytl ČÚZK.

7. MATEMATICKÝ MODEL - HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
7.1

METODIKA VÝPOČTU

Ze zobrazených, geodeticky zaměřených, bodů byly vybírány body vytvářející
jednotlivé příčné profily tak, aby v maximální možné míře postihovaly složitost proudění
převedenou do 1D matematického modelu. Tyto profily byly automaticky načteny do
matematického modelu HYDROCHECK, verze 5.0 (ustálené nerovnoměrné proudění), ve
kterém proběhlo další upřesňování tvarů některých profilů podle poznatků z terénního
průzkumu.
Takto upravené profily byly dále rozděleny na dílčí úseky s rozdílnými hydraulickými
charakteristikami (zejména podle tvaru příčného profilu a u mělčích profilů i podle změn
drsností). Dílčí úseky se počítají samostatně a celoprofilové hodnoty jsou z nich následně
vypočteny jako vážené průměry přes modul průtoku jednotlivých částí příčného profilu.
Tento způsob výpočtu odstraňuje chybné deformace konsumpčních křivek a křivek rychlostí
způsobené náhlým nárůstem hodnoty omočeného obvodu v úrovni vylití vody do
inundačního území a také chyby při průměrování rozdílných drsnostních charakteristik v
jednotlivých profilech.
Z příčných profilů objektů, byly ve výpočetní trati vytvořeny objekty typu jezové
těleso, široká koruna či výtok otvorem. Tyto objektové profily jsou pak vloženy mezi korytové
profily dolní a horní vody. Program pak automaticky odvozuje ze spodního profilu úroveň
- 10 -
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dolní vody pro uvažování vlivu zaplavení, horní profil pak slouží pro promítnutí hladiny z
objektového profilu a k následným dalším výpočtům metodou po úsecích. Ve
výpočtových tratích jsou v některých případech uvedeny i konsumpční křivky objektů
případně i korytových profilů, kde dochází k bystřinnému proudění. Dále jsou pro
přehlednost v tratích zadány výšky mostovek (nejnižší úroveň spodní hrany). Některé profily
byly pro potřeby výpočtu upraveny a jsou v názvu označeny písmenem „v“, jde zejména o
profily, kdy za břehovou hranou dochází k výraznému poklesu terénu a program by i při
nižších průtocích nesprávně počítal s plochou za břehovou hranou. Originální neupravené
profily jsou rovněž součástí tratě, ale program s nimi nepočítá (nejsou označeny pro
výpočet), slouží tak pouze pro představu, jak profil skutečně vypadá a pro tisky příčných
řezů.
Výpočtová trať je funkční v celém rozsahu N-letých průtoků. Drsnost je zadána
s ohledem na nejvíce nepříznivý případ, tedy pro vegetační období.
Systém číslování řezů je protiproudní - rostoucí se vzrůstající kilometráží.
Vypočtené úrovně hladin vycházejí z předpokladu ustáleného nerovnoměrného
proudění (N-leté průtoky ČHMÚ). Při reálné povodňové situaci (nelze dostatečně přesně
odhadnout) může dojít podle intenzity srážek k významným transformacím průtoků vlivem
rozlití do inundačního území nebo naopak ke zvýšení max. průtoků při provalení ucpaných
mostních objektů. Výpočet rovněž nepostihuje situace zacpání mostních objektů plávím a
následné vzdutí hladiny před mostem.
Ve výpočtové trati se lze seznámit se všemi zadanými hydraulickými parametry,
podrobně prohlížet a tisknout výsledky výpočtů (konsumpční křivky objektů, podélné profily,
příčné profily) v rozsahu N-letých průtoků. Velmi užitečné jsou také informace o rozdělení
rychlostí a hloubek v každém profilu (svislicové rychlosti), rychlost šíření povrchového
znečištění při zadaném průtoku atd.

Výpočetní trať je funkční v rozsahu N-letých průtoků. Není určena
k výpočtu průtoků menších než Q1 a větších než Q100 – v hodnotách dle výše
uvedené tabulky průtoků.
7.2

VÝPOČETNÍ TRAŤ
Výpočetní trať je převzata z posouzení [2] z roku 2014, vzhledem k tomu že již

další terénní úpravy od této doby neproběhly, byla trať ponechána beze změny, neboť již
původní trať uvažovala s návratem silného břehové porostu.
Výpočtová trať je funkční v celém rozsahu N-letých průtoků. Drsnost je zadána
s ohledem na nejvíce nepříznivý případ, tedy pro vegetační období – viz. dále.
Výpočetní trať je omezena pouze na řešený úsek a je tak pouze výřezem původní
výpočetní tratě z původní studie [1] zahrnující delší úsek Chodovského potoka. Pro výpočet
sestavené tratě zobrazující dnešní stav byl použit rozsah tratě mezi profily PF_45 – PF_50
mezi něž byly vloženy profily z podrobného zaměření označené PF_1001 - 1006. Profil
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PF_46 byl nahrazen novým profilem z aktuálního geodetického zaměření PF_1006.
Všechny profily v trati pro dnešní stav mají upravené staničení na základě nově vytvořené
osy – viz výše.

Profily 1002 – 1005 zobrazují změněný stav koryta. Profily 1001 a 1006 jsou
v místě bez úprav.
Výpočetní trať začíná v km 6,003 v příčném řezu PF45, jež je umístěn dostatečně
daleko pod posuzovaným místem. Konec výpočetní tratě je umístěn do profilu, kde se již vliv
provedené úpravy v okolí areálu Ligneta neprojevil. Trať je tak ukončena v PF50 v km
6,978. Výpočetní trať tak zahrnuje úsek km 6,003 – 6,978, přičemž areál Ligneta se nachází
v km 6,3 – 6,4. Nové řezy z roku 2014 jsou označeny 1001 – 1006, původní řezy převzaté
ze studie [1] mají ponechané číslovaní.
Systém číslování řezů je protiproudní - rostoucí se vzrůstající kilometráží.
Vypočtené úrovně hladin vycházejí z předpokladu USTÁLENÉHO
NEROVNOMĚRNÉHO PROUDĚNÍ (N-leté průtoky ČHMÚ). Při reálné povodňové situaci
(nelze dostatečně přesně odhadnout) může dojít podle intenzity srážek k významným
transformacím průtoků vlivem rozlití do inundací nebo naopak ke zvýšení max. průtoků při
provalení ucpaných mostních objektů. Výpočet rovněž nepostihuje situace zacpání mostních
objektů pláví a následné vzdutí hladiny před mostem.
Sestavená výpočtová trať je odevzdána v souboru: Ligneta_2017.hcw
Veškeré prezentované výsledky zobrazují stav po úpravě koryta a inundace v
km 6,3 – 6,4.
Ve výpočtové trati se lze seznámit se všemi zadanými hydraulickými parametry,
podrobně prohlížet a tisknout výsledky výpočtů (konsumpční křivky objektů, podélné profily,
příčné profily) v rozsahu N-letých průtoků. Velmi užitečné jsou také informace o rozdělení
rychlostí a hloubek v každém profilu (svislicové rychlosti), rychlost šíření povrchového
znečištění při zadaném průtoku atd.

7.3

STANOVENÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK

Úrovně hladin v jsou vypočteny pro aktuální průtoky stanovené ČHMÚ v roce 2014.
Průtoky nepočítají s transformačním účinkem rozlivů v údolních nivách.
Předkládaný výpočet řeší pouze dílčí část toku od soutoku s Vlčím potokem až pod
obec Mírová.
Jako dolní okrajová podmínka byla převzata konzumpční křivka v počátečním profilu
PF_45, jež byla převzata z původní studie záplavového území Chodovského potoka [1] z
roku 2004 a nachází se pod soutokem s Vlčím potokem.
Jelikož se nové hydrologické údaje výrazně odlišují od údajů z roku 2004, byla tak
pro porovnání přepočtena i původní výpočetní trať, jež byla zpřesněna vložením nového
řezu PF_1001, jež je v místech, kde ještě nebyly prováděny úpravy koryta.
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Použité hodnoty průtoků (m3/s) ve výpočetní trati
Úsek (km)

Úsek (profily)

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

6,003

PF45

16,8

25,2

38,5

50,1

63,2

82,3

98,7

6,254 – 6,978

PF_1001 - PF50

9,36

14,0

21,4

27,9

35,1

45,8

54,8

Ve výpočetní trati je již zadána celá výpočetní škála průtoků Qn, včetně startovací
hladiny reprezentované vstupní konsumpční křivkou KK45, je pouze nutné označit, které
průtoky se mají právě počítat a zadat rozsah výpočtu. Následně proběhne výpočet
nerovnoměrného proudění v celém posuzovaném úseku. Jelikož v některých úsecích
dochází k bystřinnému proudění je třeba nastavit typ proudění na „smíšené“, jinak může
dojít k selhání výpočtu.
Výpočetní trať je funkční v rozsahu N-letých průtoků. Není určena k výpočtu
průtoků menších než Q1 a větších než Q100 – v hodnotách dle výše uvedené tabulky
průtoků.
Před výpočty bylo použito následující výpočetní nastavení:
výpočet ztrát třením: zt-K
výpočet drsnosti: mocnina 1,5
okrajová podmínka: žádná (jen konsumpční křivky)
proudění: smíšené

7.4

STANOVENÍ DRSNOSTÍ

Drsnost je zadána s ohledem na nejvíce nepříznivý případ, tedy pro vegetační
období.
Odhad drsností pro N-leté průtoky
n=0.030 ÷ 0.040

drsnost dna

drsnost svahů

drsnost v inundaci

beton

n=0.018 ÷ 0.025

dlažba na sucho

n=0.020 ÷ 0.035

tráva

n=0.030 ÷ 0.045

keře, vrbičky, stromy

n=0.045 ÷ 0.085

tráva

n=0.030 ÷ 0.045

pole

n=0.030 ÷ 0.05

les

n=0.070 ÷ 0.090

lužní les

n=0.090 ÷ 0.120

zahrady podle hustoty

n=0.045 ÷ 0.065

zahrady s ploty kolmo na tok

n=0.070 ÷ 0.100, nebo zadáno
jako pasivní území
n=0.020 ÷ 0.035

silnice, cesty
domy

zadáno jako pasivní území
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8. ZPŮSOB VYMEZENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ A AKTIVNÍ ZÓNY
Rozsah záplavového území je stanoven dle platné vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 236/2002 Sb. pro nerovnoměrné ustálené proudění, což znamená,
že nezohledňuje délku trvání povodně ani objem povodňové vlny. Proto i v místech širokých
rozlivů hladina odpovídá stanovenému průtoku ČHMÚ, jež nezohledňují transformaci
povodňové vlny, ke které může dojít.
Pro zpracování záplavového území bylo k dipozici podrobné geodetické zaměření
řešené lokality, barevná ortofotomapa a výškopisné údaje z leteckého snímkování v podobě
digitálního modelu reliéfu 4. generace DMR 4g.
Z výpočtové trati byly exportovány body průniků úrovní vypočtených hladin a průniků
hladin energie s terénem v příčných profilech do GIS programu. Na základě těchto údajů, a
morfologie terénu patrné ze zaměření byl proveden zákres záplavového území
s přihlédnutím k dig. modelu reliéfu.
Nový zákres se od původního zákresu záplavového území [1] odlišuje zejména
z důvodů změny trasy koryta v oblasti areálu Ligneta a použití přesnějších podkladů
(podrobné zaměření a barevná ortofotomapa) na rozdíl dříve použitých map ZM 1:10 000
z roku 2004. Rovněž výsledné úrovně hladin se výrazně liší od původních hladin [1]
vzhledem ke změně hydrologických údajů. Výsledky jsou uvedeny v celkových
výsledkových tabulkách v kapitole Přílohy.
Aktivní zóna záplavového území je definována vyhláškou Ministerstva životního
prostředí č. 236/2002 Sb., „o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování
záplavových území“ jako „území v zastavěných území obcí a v územích určených
k zástavbě podle územních plánů jež při povodni odvádí rozhodující část celkového
průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí“. Aktivní zóna se
stanovuje pro ustálený průtok Q100. Při konstrukci aktivní zóny bylo postupováno dle
doporučení „Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území – Ministerstvo
zemědělství ČR“. Hlavní kriterium pro rozšíření aktivní zóny mimo vlastní koryto, je
převádění podstatné části průtoku – cca 80 % a dále vztah hloubky a rychlosti podle Finka a
Bewicka. Tato kriteria byla uplatněna na celé délce řešeného úseku toku, a to i
v inundačním územím bez zástavby. Dále je aktivní zóna rozšířena o zvláště nebezpečná
místa a místa se stagnující vodou, ale hloubkou větší než 1,5 m, jež přímo navazují na
aktivní zónu stanovenou dle předchozích kritérií. Do aktivní zóny jsou zahrnuty i přímo
protékané náhony a plochy protékaných nádrží a vodních ploch. Do aktivní zóny bylo
v souladu s „Metodikou“ nutno zahrnout i „ostrovy“, které jsou sice svou výškovou
úrovní mimo záplavové území, ale v případě průchodu povodní by nebylo možno
takováto území evakuovat (jedná se zejména o oboustranně obtékané hráze toku, hráze
nádrží, pilíře či osamocená vyvýšená místa apod.).
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Stanovení aktivní zóny v závislosti na hloubce a rychlosti dle Finka a Bewicka

V řešeném úseku se jako rozhodující kritérium pro stanovení rozsahu AZZU
uplatnilo právě kriterium dle Finka a Bewicka. Tok proudí v daném úseku v sevřeném
údolí bez větších plochých rozlivů, proto je rozsah AZZU téměř totožný s rozsahem záplavy
Q100, pouze v některých částech byla vynechaná místa s hloubkou <0,2m a to v pouze
v případě, že se jednalo o větší plochy.
Záplavové území je zpracováno v souladu s Vyhláškou č. 236/2002 Sb., avšak
vhledem k možné polohové chybě v zákresu vodního toku v řešeném úseku v mapovém
podkladu ZM 1:10 000, byl tento nahrazen barevnou ortofotomapou.
Na základě dohody se správcem toku Povodí Ohře s.p. je napojení
aktualizovaného záplavového území a aktivní zóny na původní zákres, převzatý ze
studie z roku 2004 [1] poskytlo Povodí Ohře s.p., provedeno „ostře“ tedy bez pozvolného
přechodu, to znamená, že v zákresu záplavového území se vyskytují na začátku a konci
aktualizovaného úseku výrazné skoky. Zákres je tak proveden s ohledem na skutečně
vypočtené hodnoty a tvar terénu dle posledních zjištění a není tak deformován při snaze
o plynulé napojení na starší verze zákresu, jež mohly být stanoveny i pro jiné hodnoty
průtoků (v tomto případě je rozdíl hodnot průtoků zanedbatelný – viz. kap. Hydrologické
údaje).

9. POPIS PRŮBĚHU POVODNĚ
9.1

ODHAD PRŮBĚHU PRŮTOKU Q5 - pětiletý (směrem po proudu)

km 7,00 – 6,33 PF_50 – PF_1004 , tedy v úseku od silničního mostku v obci Mírová
až po začátek areálu Ligneta je koryto nekapacitní a dochází k rozlivům do
inundace, jež je tvořena neobdělávanými loukami a lužním lesem. Objekty
zasaženy nejsou.
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km 6,33 – 6,25 PF_1004 - PF_1001, v úseku podél areálu Ligneta je koryto
kapacitní, nedochází ani k zaplavení louky na pravém břehu.
km 6,25 – 6,00 PF_1001 – PF_45, koryto obtéká sklaní výběžek na levém břehu, na
pravém břehu se voda částečně vybřežuje do hustých porostů lužního lesa.
9.2

ODHAD PRŮBĚHU PRŮTOKU Q20 - dvacetiletý (směrem po proudu)

km 7,00 – 6,33 PF_50 – PF_1004 , tedy v úseku od silničního mostku v obci Mírová
až po začátek areálu Ligneta je koryto nekapacitní a dochází k rozlivům do
inundace, jež je tvořena neobdělávanými loukami a lužním lesem. Objekty
zasaženy nejsou.
km 6,33 – 6,25 PF_1004 - PF_1001, v úseku podél areálu Ligneta je koryto již
nekapacitní a dochází k rozlivům na louku na pravém břehu.
km 6,25 – 6,00 PF_1001 – PF_45, koryto obtéká sklaní výběžek na levém břehu, na
pravém břehu se voda vybřežuje do hustých porostů lužního lesa.
9.3

ODHAD PRŮBĚHU PRŮTOKU Q100 - stoletý (směrem po proudu)

km 7,00 – 6,33 PF_50 – PF_1004 , tedy v úseku od silničního mostku v obci Mírová
až po začátek areálu Ligneta je koryto zcela nekapacitní a dochází k rozlivům
do inundace, jež je tvořena neobdělávanými loukami a lužním lesem. Na levém
břehu rozliv zasahuje až k zástavbě pod obcí Mírová, obytné budovy zasaženy
nejsou.
km 6,33 – 6,25 PF_1004 - PF_1001, v úseku podél areálu Ligneta je koryto již
nekapacitní a dochází k rozlivům na louku na pravém břehu. Vlastní areál na
levém břehu je dostatečně nadvýšen a k jeho zaplavení nedojde.
km 6,25 – 6,00 PF_1001 – PF_45, koryto obtéká sklaní výběžek na levém břehu, na
pravém břehu se voda vybřežuje do hustých porostů lužního lesa.
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PF 1001, km 6,25 zaplavené louky na pravém PF 1005, km 6,375 areál na levém břehu je
břehu
dostatečně vysoko nad Q100

10. DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY
V řešeném úseku nedochází ani při proudění Q100 k zaplavení budov, mostů
nebo obdobných staveb. Rozlivy zasahují přirozenou inundaci tvořenou převážně
lužním lesem. Tyto rozlivy nejsou škodlivé a není nutné je technickými prostředky
omezovat.
Pro zajištění dlouhodobé stability svahů okolí areálu Ligneta se proto pouze
doporučuje udržovat břehové opevnění v dobrém stavu, aby nedocházelo
k podemílání svahů.

11. VÝSTUPY
11.1 TIŠTĚNÉ VÝSTUPY
Celková situace řešeného úseku
1: 10 000
Situace se zákresem ZÚ do barevné ortofotomapy
1:2 500
Situace se zákresem ZÚ do základní mapy - ZBAGED,
1:2 500
Podélný profil Chodovského potoka km 6,0 – 7,0
1:5000/100
Uvedené výstupy jsou přiloženy v příslušných kapitolách „Přílohy“ této zprávy.

11.2 DIGITÁLNÍ VÝSTUPY
Celá studie je odevzdána i v digitálních souborech a to jednak veškeré dokumenty
ve formátu pdf, a dále pak ve zdrojových formátech. Jedná se o tyto soubory:
GIS soubory

formát

popis

GEO_vrst_09_2014

ESRI (*.shp)

vrstevnice

GEO_hrany_09_2014

ESRI (*.shp)

linie geodetického zaměření

GEO_body_09_2014

ESRI (*.csv)

body výškopisu

OSA_Chodovsky_p_2017

ESRI (*.shp)

osa celého toku po úpravě r. 2017

Profily_Chodovsky_p_Ligneta_2017

ESRI (*.shp)

příčné profily s údaji o hladinách

Stan10_Chodovsky_p_2017

ESRI (*.shp)

staničení po 10 m
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Stan100_Chodovsky_p_2017

ESRI (*.shp)

staničení po 100 m

Stan1000_Chodovsky_p_2017

ESRI (*.shp)

staničení po 1000 m

Zatop_005_Chodovsky_p_Ligneta_2017

ESRI (*.shp)

rozsah zátopy Q5, řešený úsek

Zatop_020_Chodovsky_p_Ligneta_2017

ESRI (*.shp)

rozsah zátopy Q20, řešený úsek

Zatop_100_Chodovsky_p_Ligneta_2017

ESRI (*.shp)

rozsah zátopy Q100, řešený úsek

Zatop100_aktivni_Chodovsky_p_Ligneta_2017

ESRI (*.shp)

rozsah aktivní zóny Q100, ř. úsek

Texty
Technicka_zprava_Chodovsky_p_Ligneta_2017

odt, docx

technická zpráva

Chodovsky_p_Ligneta_vysledky_2017

xls

psaný podélný profil Q1 - Q100

Výkresy
Podelny_PF_Chodovsky_p_Ligneta_2017

dxf (Acad12), dwg výkres podélného profilu

Pricne_rezy_Chodovsky_p_Ligneta_2017

dxf (Acad12), dwg výkresy příčných řezů

Výpočet
Ligneta_2017

hcw

výpočetní model Hydrocheck 5

Fotodokumentace
Ligneta_xxx

jpg včetně
info

exif fotodokumentace toku

12. ZÁVĚR
Výsledkem „Chodovský potok, studie záplavového území - aktualizace, areál
Ligneta, km 6,0 – 6,8“ bylo stanovení hydraulických parametrů proudění za extrémních
povodní spolu s vymezením rozsahu záplavových území při průtocích Q5, Q20 a Q100 a
stanovení aktivní zóny záplavového území při průtoku Q100.
Důvodem aktualizace je provedená směrová úprava koryta toku v okolí areálu
Ligneta v v km 6,3 - 6,4. Rozsah aktualizace byl zvolen s ohledem na vliv provedené
změny v území jak ve směru po proudu tak ve směru proti proudu.
Součástí studie jsou výkresy podélného profilu a příčných řezů se zakreslenými
úrovněmi vypočtených hladin. Součástí studie je také upozornění na kritická místa při
průchodu extrémních povodní v budoucnosti a doporučení pro zvýšení protipovodňové
ochrany.
Po provedení výpočtů a zákresu záplavového území lze konstatovat, že kapacita
koryta Chodovského potoka v okolí areálu Ligneta je cca Q20, v úseku nad areálem
pak pouze Q2 – Q5, rozlivy jsou však přirozené do okolní inundace tvořené lužním lesem.
Podrobný popis průběhu povodně je uveden v samostatné kapitole „9. Popis
průběhu povodně“. Popis je uveden ve směru po proudu a je vázán primárně na staničení
toku s připojenou informací o číslech jednotlivých profilů.
Výpočtová trať je funkční v rozsahu N-letých návrhových průtoků. Ve výpočtové trati
se lze seznámit se všemi zadanými hydraulickými parametry, podrobně prohlížet a tisknout
- 18 -
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výsledky výpočtů (konsumpční křivky objektů, podélné profily, příčné profily, svislicové
rychlosti) v rozsahu N-letých průtoků.
Zákres záplavového území je promítnut do barevných ortofotomap a v souladu s
metodikou i do státních map ZM 1:10 000 - ZABAGED. Konstrukce záplavového území a
aktivní zóny byla však provedena na základě dostupných podkladů a to barevné
ortofotomapy, geodetického zaměření a digitálního modelu reliéfu (DMR) 4. generace,
neboť rastrová mapa nedosahuje takové přesnosti a podrobnosti.
Rozsah záplavového území je stanoven na základě výpočtu, jež nezohledňuje
možné zmenšení průtočného profilu koryta a mostních objektů plávím či větším množstvím
splavenin (nelze odhadovat). V případě ucpání mostních objektů či zmenšení průtočného
profilu koryta může dojít lokálně k rozdílným rozlivům, než které zobrazuje předkládaná
studie.
Závěrem bych rád poděkoval pracovníkům Povodí Ohře, s.p., za poskytnutí
informací a konzultací.

V Praze, říjen 2017
Ing. Petr Klimeš
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13. PŘÍLOHA „A“ – PSANÝ PODÉLNÝ PROFIL
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Chodovský potok, studie záplavového území - aktualizace, areál Ligneta, km 6,0 – 6,8, r. 2017
Profil

Staničení

Dno

LB

PB

Hl. Q1

Q1

Hl. Q2

Q2

Hl. Q5

Q5

Hl. Q10

Q10

Hl. Q20

Q20

Hl. Q50

Q50

Hl. Q100

Q100

vmax

PF45
PF_1001
PF_1002
PF_1003
PF_1004
PF_1005
PF_1006
PF47
PF48_L
PF49
PF50

km
6,003
6,254
6,279
6,313
6,330
6,366
6,414
6,596
6,766
6,870
6,978

m n. m.
393,37
394,72
395,03
395,41
395,48
395,64
395,86
396,65
397,05
397,53
397,94

m n. m.
395,54
395,65
395,80
395,84
397,79
397,75
396,95
397,83
399,17
399,22
399,79

m n. m.
395,00
396,65
396,90
397,31
397,62
397,85
397,90
397,89
399,33
399,28
399,75

m n. m.
394,86
395,97
396,32
396,83
397,03
397,36
397,47
398,05
398,81
399,12
399,42

m3/s
16,80
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36
9,36

m n. m.
395,17
396,19
396,56
397,13
397,35
397,73
397,84
398,20
399,02
399,36
399,73

m3/s
25,20
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

m n. m.
395,45
396,49
396,88
397,45
397,73
398,20
398,25
398,40
399,21
399,58
399,95

m3/s
38,50
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40

m n. m.
395,64
396,70
397,09
397,57
397,93
398,41
398,46
398,61
399,34
399,71
400,06

m3/s
50,10
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90

m n. m.
395,82
396,87
397,25
397,68
398,08
398,55
398,60
398,77
399,44
399,82
400,16

m3/s
63,20
35,10
35,10
35,10
35,10
35,10
35,10
35,10
35,10
35,10
35,10

m n. m.
396,06
397,04
397,41
397,84
398,26
398,73
398,78
398,98
399,58
399,96
400,29

m3/s
82,30
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80
45,80

m n. m.
396,24
397,15
397,53
397,96
398,39
398,86
398,92
399,13
399,67
400,07
400,38

m3/s
98,70
54,80
54,80
54,80
54,80
54,80
54,80
54,80
54,80
54,80
54,80

m/s
2,78
4,46
5,75
4,92
4,34
1,86
1,50
1,86
2,39
2,22
1,89

LEGENDA:
Staničení (km)
LB (m n. m.)
PB (m n. m.)
Hl. (m n.m.)
vmax (m/s)

staničení toku v km, použito je aktuální staničení po jeho změnně v rámci studiie, vlivem úprav toku došlo k jeho změně oproti SZÚ z roku 2004
úroveň levého břehu v m n.m.
úroveň pravého břehu v m n.m.
úroveň hladiny v m n.m.
maximální rychlost v příčném řezu při průtoku Q100

Sp. mostu
Vrch. mostu

úroveň spodní hrany mostovky, u propustků vrchol propustku
úroveň horní hrany mostovky (v nejnižším místě rozhodujícím pro přelití)

Sp. mostu Vrch. mostu
m n. m.

Poznámka

m n. m.
pod Vlčím p.LB přítok

398,99

dřevěná lávka
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14. PŘÍLOHA „B“ - SITUACE SE ZÁKRESEM ZÚ 1: 2 500
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15. PŘÍLOHA „C“ - VÝKRES PODÉLNÉHO PROFILU A PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
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Příčné profily
Srovnávací rovina

Vzdál. příč. profilů [m]

Staničení [km]

0

6.1
6.2

251

384.00

25
34
17
36

PF_1004
PF_1005

66.0

6.4

48
14.0

6.5

182

6.6
96.0

6.7

170
66.0

6.8
104

6.9
78.0

PF50

PF49

397.94

397.53

397.05

396.65

395.86

395.64

395.48

395.41

399.75

399.28

399.33

397.89

397.90

397.85

397.62

397.31

396.90

396.65

399.79

399.22

399.17

397.83

396.95

397.75

397.79

395.84

395.80

395.65

399.95

399.58

399.21

398.40

398.25

398.20

397.73

397.45

396.88

396.49

395.45

400.16

399.82

399.44

398.77

398.60

398.55

398.08

397.68

397.25

396.87

395.82

400.38

400.07

399.67

399.13

398.92

398.86

398.39

397.96

397.53

397.15

396.24

km 6,766 DŘEVĚNÁ LÁVKA

Q100 = 98,7 m3/s
Q20 = 63,2 m3/s
Q5 = 38,5 m3/s

70.0

PF48_L

PF47

PF_1006

PF_1003

30.0

6.3
13.0

395.03

394.72

395.54

Levý břeh

PF_1002

Pravý břeh
395.00

Q5 - hladina

PF_1001

Nejhlubší dno
393.37

Q20 - hladina

79.0

PF45

Q100 - hladina 2017

54.0

2.8

km 6,08 SOUTOK S VLČÍM POTOKEM

CHODOVSKÝ POTOK, STUDIE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ - AKTUALIZACE, AREÁL LIGNETA, km 6,0 – 6,8
areál Ligneta
Q100 = 54,8 m3/s
Q20 = 35,1 m3/s
Q5 = 21,4 m3/s

398.99

Q100 = 54,8 m3/s
Q20 = 35,1 m3/s
Q5 = 21,4 m3/s

108
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16. PŘÍLOHA „D“ - DOKLADOVÁ ČÁST
•

Hydrologická data N-letých vod dle ČHMÚ
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