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Identifikační údaje

1.a označení díla
Název stavby:

Studie odvodnění srážkových vod ze střední části povodí „B“

Stupeň PD:

Studie

Místo stavby:

Lety

Katastrální území:

Lety u Dobřichovic [608761]

Kraj:

Středočeský

1.b objednatel díla
Obec Lety
Na Návsi 160,
252 29 Dobřichovice,
IČO: 00241393

1.c zhotovitel díla
TIMAO s.r.o.
Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice
(info@timao.cz)
IČO: 05089425
Zodpovědný projektant:

autorizace ČKAIT – IV00, II00:
osvědčení koordinátora BOZP:
Tým zpracovatelů:

DIČ: CZ05089425

Ing. Karel Kříž PhD.
č. 0012522
VUBP/119/KOO/2017

Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Bc. Pavel Otruba
Bc. Iveta Pelánová

1.d časové údaje
Datum zpracování:

říjen – prosinec 2019
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Předmět a cíle díla

Předmětem díla je popis stávajících srážko-odtokových poměrů ve střední části povodí „B“ v Letech u Dobřichovic s vytipováním
významných a problematických míst z hlediska tvorby a účinku povrchového odtoku. Na základě uvedeného popisu bude proveden
návrh nápravných opatření v podrobnosti studie.
Cílem díla je rámcový podklad pro další projekční činnost, hydrogeologický průzkum a majetkoprávní projednávání opatření snížení
problémů a rizik s odtokem srážkových vod.

3

Přehled výchozích podkladů a průzkumů
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zadání a podklady investora,
terénní průzkum a fotodokumentace (09/2019, TIMAO s.r.o.),
DOS - Rekonstrukce pěšího propojení ul. Na Skalkách a Na Výsluní (Ing. arch. Michaela Tesařová, 2017),
DSP/PDPS – Lety, ulice Mořinská (oprava škod po povodni) (Pontex, s.r.o., 11/2013),
Studie – Odvádění srážkových vod Hvězdárna – Mořinská (Ing. Jiří Jodl, 11/2012),
Studie – Usměrnění srážkových vod v lokalitě Mořinská (Ing. Jiří Jodl, 07/2014),
Závěrečná zpráva – Zjednodušený inženýrskogeologický průzkum (GEO LuCa geotechnická kancelář, 03/2010),
digitální model terénu 5G,
územní plán Lety (08/2004),
zákresy správců sítí,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. http://vumop.cz.
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Popis zájmové lokality

Zájmová oblast se nachází ve středozápadní části obce Lety, v katastrálním území Lety u Dobřichovic [608761] v okrese Praha-západ
ve Středočeském kraji.

4.a Popis zájmové lokality dle územního plánu
Ve vztahu k předmětné lokalitě byl proveden rozbor dokumentu územního plánu 08/2004.

Všeobecně obytné území

Smíšené území obytné
a občanské vybavenost

Smíšené území obytné
a rekreační funkce

Rekreační chaty
stabilizované

Pozemky plnící funkci lesa

Louky, pastviny

Orná půda

Rekreační chaty na
lesních pozemcích

Obr. 1: Územní plán: Hlavní výkres (08/2004)
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Dle územního plánu platného v době zpracování studie se uvažuje s další zástavbou na pozemcích:

všeobecně obytného bydlení (BO) o ploše cca 8,4 ha,

smíšené území obytné a občanské vybavenosti (OS) o ploše cca 1,3 ha.
Obecně se tedy uvažuje se snížením procenta propustných ploch (zvýšení procenta nepropustných ploch). Návrhem územního
plánu dojde také ke změně část orné půdy OP na louky a pastviny LP o ploše cca 4,8 ha.

Krajinná zeleň

Krajinná zeleň – návrh

Park – návrh

Lesy

Obr. 2: Územní plán: Hlavní výkres – návrh (02/2020)
Dle návrhu změny ÚP, která má být schválena v únoru 2020, je místo nahrazení ploch orné půdy loukami a pastvinami (viz obr. 1)
uvažováno s nahrazením krajinné zeleně (v menší ploše).

4.b Popis zájmové lokality dle stávající zastavěnosti
Zájmová oblast je z větší části zastavěná. Nachází se zde převažující zástavba rodinných domů a místy původní objekty pro
individuální rekreaci. RD jsou většinou vícepodlažní se zpevněnými plochami. Vjezdy k rodinným domům jsou v mnoha případech
vyvýšené nebo chráněné odvodňovacím žlabem s mřížkou proti nátoku z uličního prostoru.
4.b.a.

Dopravní infrastruktura

Do zájmového území kromě silnice č. II/116, která se nachází u severní hranice povodí, náleží místní a účelové komunikace.
Vozovky místních komunikací jsou převážně asfaltové (ul. K Libří, K Lesíku, Na Šiltovce, Na Kloubcích, Na Vrších, K Rovinám), nebo
z betonové dlažby (Růžová, Na Skalkách, Ke Hvězdárně). Zbylé komunikace jsou nezpevněné - štěrkové, kombinace s travnatými pásy
(jižní část ul. Ke Hvězdárně, Na Výsluní).
Studie odvodnění srážkových vod ze střední části povodí „B“
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Uliční prostory jsou bez chodníků, s výjimkou malé oblasti u křižovatky K Libří/Na Vrších a K Libří/ K Lesíku). Komunikace pro pěší ale
nejsou nikterak navázané a nesplňují parametry požadované normou ČSN 73 6110. Podél komunikací se tak nachází po obou stranách
zelené pásy s šíří dle místních podmínek (na řadě míst užších než 1,0 m).
Šíře komunikací je cca 5,0 – 6,0 m, jízdní pásy jsou lokálně zúženy zelenými pásy a parkovacími stáními. Štěrkové komunikace sloužící
jako příjezdy k RD a chatám pak mají šířku pouze cca 3,0 m. Provoz je zde obousměrný (na zúžených komunikacích se vozidla vyhýbají
na křižovatkách, vjezdech či zelených pásech), s výjimkou komunikace Na Kloubcích. Tato komunikace, kam zajíždí autobusy veřejné
dopravy (linky č. 451, 311 a 448) je v okruhové části jednosměrná.
4.b.b.

Technická infrastruktura

V komunikacích a přilehlých zelených pásech a plochách se nachází stávající vedení technické vybavenosti (vodovod, splašková
a dešťová kanalizace – systém s vyústěním do vodoteče pouze v ulici Růžová a odvodnění dvou UV v ulici Na Skalkách, sítě
elektronických komunikací, distribuční vedení NN a vedení VN, veřejné osvětlení). Zákresy inženýrských sítí byly na základě oficiálních
žádostí získány od příslušných provozovatelů.
Systém dešťové kanalizace je popsán podrobně v dalších kapitolách.

4.c Geologický a klimatický popis zájmové lokality
Dle závěrečné zprávy IGP (GEO LuCa, 2010) širší zájmové území náleží orograficky Poberounské vrchovině. Původně parovinný reliéf
území, jako výsledek denudačních pochodů probíhajících od mladšího paleozoika do staršího terciéru, byl po vyzdvižení Českého
masivu v době saxonského vrásnění podstatně změněn erozní činností řeky Berounky. Berounka tak vytvořila v oblasti Dobřichovic až
1 880 m širokou údolní nivu vyplněnou vlastními sedimenty. Klimaticky (dle Quitta) zájmová lokalita náleží do teplé oblasti, s průměrnou
roční teplotou vzduchu 7 – 9°C. Průměrný roční úhrn srážek je 500 – 550 mm.

Obr. 3: Poloha archivních vrtů (10/2019)
V oblasti jsou dostupné výpisy geologické dokumentace archivních vrtů GDO – 157606, 579237, 685770, 701949.
Tab. 1: Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 157606
Hloubkový interval
Stratigrafie
[m]
kvartér
0,00 – 0,20

hlína písčitá, šedá

0,20 – 1,10

hlína jemně písčitá, hnědá
štěrkopísek terasový, rezavohnědý
přítomnost: valouny max. velikost částic 10 cm
štěrkopísek terasový, světle hnědý
přítomnost: valouny max. velikost částic 7 cm
štěrkopísek slabě hlinitý, terasový, hnědý
přítomnost: valouny max. velikost částic 5 cm
paleozoikum

1,10 – 4,00
4,00 – 7,00
7,00 – 7,80
7,80 – 8,00

břidlice černošedá
Hladina podzemní vody neuvedena
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Tab. 2: Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 579237
Hloubkový interval
Stratigrafie
[m]
kvartér
0,00 – 0,20

hlína

0,20 – 10,20

štěrkopísek
proterozoikum

10,20 – 10,50

břidlice zvětralá

Hladina podzemní vody – hloubka 20 m ustálená
Tab. 3: Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 685770
Hloubkový interval [m]

Stratigrafie

kvartér
0,00 – 0,20

hlína humózní, jílovitá, hnědá

0,20 – 1,00

Hlína jílovitá, hnědošedá; příměs: kamínky
proterozoikum

1,00 – 6,00

břidlice navětralá, rozvrtaná, šedohnědá

6,00 – 10,00
břidlice navětralá, pevná, rozvrtaná, šedohnědá
Hladina podzemní vody – hloubka 5,92 m ustálená
Tab. 4: Výpis geologické dokumentace archivního vrtu GDO - 701949
Hloubkový interval [m]

Stratigrafie

kvartér
0,00 – 6,00

hlína jílovitá, písčitá, rezavohnědá

hercynské stáří vyvřelin
eluvium granodioritové, silně zvětralé, rozložené, písčité,
6,00 – 18,00
kamenité, hnědočerné
Hladina podzemní vody – hloubka 13,20 m ustálená
4.c.a.

Podmínky pro vsakování

Dle povodňového informačního systému http://webmap.dppcr.cz je pro předmětnou lokalitu zobrazena mapa potenciálního vsaku
(Obr. 3). Také dle znalosti místních podmínek, dostupných inženýrsko-geologických a hydrogeologických podkladů a průzkumů je možné
uvažovat s potenciálem a vhodnými, popř. podmíněně vhodnými podmínkami pro vsakování srážkových vod. Důkazem je řešení
odvodnění ul. Lomená pomocí vsakovacích uličních vpustí.
S ohledem na tyto podmínky je nutné klást důraz na dodržení vyhlášky č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území)
§ 20, bod (5)c, který předepisuje podmínky vymezení stavebního pozemku z hlediska vsakování nebo odvádění srážkových vod ze
zastavěných ploch nebo zpevněných ploch. Pokud se neplánuje jiné využití srážkových vod musí být řešeno:




„1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení,
není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových,
v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.“

Obdobně hovoří i vyhláška č. 268/2006 Sb. (o technických požadavcích na stavby) § 6 (4) „Stavby, z nichž odtékají povrchové vody,
vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody
zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými
opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do
povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.“
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Obr. 4: Mapa potencionálního vsaku
Při konkrétním návrhu objektů HDV (hospodaření se srážkovými vodami) je kromě součinitele filtrace nutno uvažovat i s dalšími
aspekty. Z hlediska vzájemné úrovně dna vsakovacího objektu a hladiny podzemní vody lze očekávat podmínky také vhodné. Dále je
nutné zabývat se i prostorovými nároky objektů HDV jak ve vztahu k vedení technického vybavení, vlastnických vztahům vhodných
pozemků tak i z hlediska dodržení bezpečné vzdálenosti od okolních staveb.
Dále je nutné posoudit míru rizika znečištění povrchového odtoku. V závislosti na typu plochy jsou srážkové vody z hlediska znečištění
klasifikovány v ČSN 75 9010 jako srážkové povrchové vody pro vsakování přípustné, podmínečně přípustné.
a) srážkové povrchové vody přípustné

zatravněných ploch, luk a kulturní krajiny s možným odtokem srážkových vod do odvodňovacích systémů;

střech o redukované odvodňované ploše Ared < 200 m2;

teras v obytných částech a jim podobných ploch;

komunikací pro pěší a cyklisty;

vjezdů do individuálních garáží a příjezdů k rodinným domům a stavbám pro individuální rekreaci.
b) srážkové povrchové vody podmínečně přípustné

střech o redukované odvodňované ploše Ared ≥ 200 m2;

pozemních komunikací pro motorová vozidla;

parkovišť motorových vozidel do 3,5 t a autobusů;

letištních ploch pro startování a přistávání letadel;

komunikací průmyslových a zemědělských areálů.
Pro vody přípustné je možno použít povrchová a podzemní vsakovací zařízení. Vody podmínečné přípustné smí být vsakovány
povrchově přes zatravněnou humusovou vrstvu nebo v podzemních vsakovacích zařízeních po předčištění.
Další kategorií jsou vody z potenciálně výrazněji znečištěných ploch, tj. srážkové vody potenciálně vysoce znečištěné, jejichž
vsakování vod představuje významné environmentální riziko. Za potencionálně výrazněji znečištěné plochy jsou například považovány:

plochy parkovišť u opraven vozidel a plochy opraven vozidel, autobazarů a autovrakovišť,

letištní plochy, na nichž je prováděna zimní údržba letadel (rozmrazování povrchu pomocí chemických prostředků),

plochy pro uskladnění aut (ošetřených z výroby),

plochy pro hospodaření s odpady a manipulaci s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami.
S těmito plochami v zájmovém území není uvažováno. Pokud mají být tyto vody ve výjimečných případech vsakovány, je nutné
zachytit celý jejich objem, příslušným způsobem ho předčistit, a před vypuštěním do vsakovacího zařízení prokázat jejich vyhovující jakost
vzorkováním.
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Tab. 5: Orientační klasifikace znečištění srážkových vod z hlediska znečištění (dle TNV 75 9011)
Typ plochy
- Vegetační střechy
- Střechy z inertních materiálů
- Střechy s plochou neošetřených kovových částí do 50 m2
- Komunikace pro chodce a cyklisty
- Málo frekventovaná parkoviště osobních aut
- Málo frekventované pozemní komunikace (příjezdy k domům)

Míra znečištění srážkových vod
nízká

- Střechy s plochou neošetřených kovových částí 50 m2 až 500 m2
- Středně frekventované pozemní komunikace
- (Vysoce) frekventovaná parkoviště (osobní auta a autobusy)

střední

- Střechy s plochou neošetřených kovových částí nad 500 m2

vysoká

- Vysoce frekventované pozemní komunikace
- Plochy u skladišť, manipulační plochy
- Komunikace zemědělských areálů
- Parkoviště nákladních aut
Tab. 6: Doporučené způsoby vsakování dešťových vod z různých typů ploch s ohledem na jejich znečištění (dle TNV 75 9011)
Podzemní
vsakování

Povrchové vsakování
Přes nesouvisle
zatravněnou
humus. vrstvu

Plošné
Ared/Avsak ≤ 5

Decentrální
5 < Ared/Avsak ≤ 15

Centrální
Ared/Avsak >15

Plošné

Plošné

Liniové a plošné

Bodové

Průlehy a
průlehy-rýhy

Systém průlehů,
vsakovací nádrže

Zatravňovací
tvárnice

Propustné zpev.
povrchy

Štěrkové příkopy,
potrubí, rýhy,
prostory vyplněné
štěrkem/bloky

Vsakovací šachty

Bez zatravněné
humusové vrstvy

Široké plochy a
zatrav. Příkopy

Přes zatravněnou
humusovou vrstvu

Střechy a terasy z inertních materiálů

++

++

++

o

o

++

+

Střechy neošetřených kov. částí do 50 m2

++

++

+

o

o

+

+

Komunikace pro chodce a cyklisty

++

++

+

+

+

+

-

Málo frekventované parkoviště os. aut

++

++

+

+

+

-

-

Málo frekventované pozemní komunikace

++

++

+

+

+

-

-

Středně frekventované pozemní komunikace

++

++

+

--

--

--

--

++

přípustné

+

zpravidla přípustné, popřípadě vhodné předčištění

-

problematické, nutné předčištění
nepřípustné, nevhodné způsoby uvedenými v této tabulce; vody z těchto
ploch mohou být ve výjimečných případech vsakovány po splnění
požadavků článku 5.1.2.4. z TNV 75 9011

--
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4.d Popis zájmové lokality dle erozní ohroženosti
S ohledem geomorfologické poměry v povodí se dá očekávat riziko generování významného povrchového odtoku ze
zemědělských pozemků. Ty jsou svažité směrem do intravilánu a reálně hrozí splach ornice. Jedná se především o pozemky
parc. č. 1249/1 (vlastník: Šaller Vratislav, Šaller Zbyněk), 1286/1 (vlastník: Domincová Monika Ing.) a výše položené zemědělské pozemky,
parc. č. 1289/1 (vlastník: Eliášek Michael) a výše položené zemědělské pozemky.
Na mapě níže (Obr. 4) je zobrazena přípustná míra erozního ohrožení Gp a maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu
vegetace a protierozních opatření Cp.Pp; plocha chráněné orné půdy 25 % při přípustné míře erozního ohrožení
Gp = 17-17-4 [t.ha-1.rok-1].

Obr. 5: Mapy erozního ohrožení (http://me.vumop.cz)
Zájmová oblast je erozně ohrožená, jak dokládá například událost ze dne 6. 6. 2019, kdy po přívalovém dešti nastal smyv ornice
z přilehlých pozemků osázených kukuřicí a bramborami. Následně došlo ke splachu ornice k místním komunikacím a soukromým
pozemkům, kde způsobil škody. Odnos začal na svahu pozemku parc. č. 1247/14 a pokračoval směrem do intravilánu (pozemek ze
sousedního západního povodí A).
Další událost nastala dle informací vedení obce 21.7.2019, kdy srážka vyvolala splach ornice, který z pozemku parc. č. 1249/99
(vlastník: Blažej Josef) stekl do jeho jihovýchodního cípu a dále do pozemků parc. č. 1249/132 (vlastník: SJM Doležal Petr a Doležalová
Marie JUDr.), 1249/47 (vlastník: SJM Bareš Zdeněk a Barešová Libuše), 1249/48 (vlastník: Tesař Jiří Ing., Tesařová Barbora Ing.) až do ulice
Na Vrších. Odsud odtok dále pokračoval do pozemku parc. č. 1249/110 (vlastník: SJM Benda Tomáš a Bendová Pavlína) a částečně
uličním prostorem k ul. K Libří.
Obdobné podmínky, a tedy i erozní ohroženost s možnými splachy ornice a zeminy z ploch orné půdy jsou i v severozápadní části
zájmového povodí.

4.e Hydrologický popis zájmové lokality
Povodí:






Název povodí:
Plocha povodí:
Hydrologické pořadí dílčího povodí 4. řádu:
Název hlavního vodního toku v daném povodí:
Plocha dílčího povodí:
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Jižní část zájmového území se částečně nachází v záplavovém území Berounky (průtok Q5 a Q100) viz Obr. 5 níže.

Obr. 6: Záplavové území - Berounka Q5 a Q100

5

Vyhodnocení stávajícího stavu odvodnění srážkových vod povodí B

5.a Metodika
Hranice povodí B byla vymezena podle vrstevnicového plánu a výškových bodů, které rozdělují zájmové území. Hranice byla
pomocí terénního průzkumu ověřena/zpřesněna. Stanovená hranice povodí je závislá na velikosti výpočtové srážku, resp. povrchovém
odtoku ze severně položených polí, i při větší hloubce proudění dochází k přetékání křižovatky (II/116 a III/11621) z pozemku parc. č.
1250/16 (Záhořová Miroslava Ing.,). Pro běžné návrhové průtoky je uvažováno s tělesem silnice II/116 jako severní hranice zájmového
povodí.
Při terénním průzkumu byl monitorován celkových stav povodí a byla hledána problémová místa (jak z hlediska vzniku povrchového
odtoku, jeho směřování tak i z hlediska případných škod).
Hlavní pozornost byla věnována veřejně přístupným pozemkům, především místním komunikacím. Dále byly monitorovány možné
zdroje nátoků srážkových vod ze soukromých pozemků do uličních prostorů.
Zájmové plochy byly stanoveny na základě aktuálních leteckých snímků, digitálního modelu terénu, terénního průzkumu a zaměření.
Tyto plochy byly dále rozděleny dle stávajícího typu povrchu. Plochy s dílčími povrchy se dále členily podle sklonu terénu do 5% a nad
5%. Dále byly vytipovány a vyznačeny soukromé pozemky (vjezdy na pozemky a případně střechy objektů na soukromých pozemcích),
z jejichž zpevněných ploch může odtékat srážková voda do uličních prostorů.
Celá obec byla kvůli snazší orientaci rozdělena do sítě mapových listů a jednotlivé plochy jsou označeny podle nich. Identifikátor
(název) plochy začíná podle čtverce příslušného mapového listu, ve kterém začíná levý horní roh plochy, následuje označení typu
povrchu a pořadové číslo (např. C3_AC01 – mapový list C3 – povrch asfalt – pořadové číslo 01). Při více plochách stejného materiálu
v mapovém listu se postupuje stupňováním pořadových čísel, kde se plochy postupně značí od levého horního rohu k pravému dolnímu
rohu. Ve studii jsou označeny jednotlivé dílčí povodí DP tímto značením:
u veřejných pozemků:

C3.CB01

C3.xx

x.CBx

x.x01
u soukromých pozemků:






C3.S.CB.100
C3.x.x.x
x.S.x.x
x.x.CB.x
x.x.x.100

C3
CB
01

…
…
…

ID mapového listu
materiál povrchu DP
pořadové číslo DP

C3
S
CB
100

…
…
…
…

ID mapového listu
soukromý pozemek
materiál povrchu DP
číslo popisné dané nemovitosti
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Jednotlivé plochy jsou spojeny do ucelených celků, které vyznačují jednotlivá dílčí povodí (DP) (např. P1-1). Tyto DP jsou vytvořeny
za účelem stanovení celkové odtoku. Pro tato DP byly stanoveny jednotlivé uzávěrové profily (např. UP1). Dělení povrchového odtoku
do jednotlivých uzávěrových profilů bylo stanoveno dle stávajících tvarů a stavu křižovatek (sklon, erozní rýžky, vymletí atd.). Na takto
připravených plochách byl pomocí racionální metody (R01) stanoven povrchový odtok.

Qmax  q . . A







Qmax
q
Ψ
A
Ai
i

…
…
…
…
…
…

(R01)

 



i

 Ai

Ared    A

(R02)

A

maximální odtok dešťových vod
vydatnost deště uvažované periodicity
celkový součinitel odtoku
celková plocha povodí
dílčí plocha
součinitel odtoku pro dílčí plochu

(R03)

[ l/s]
[l/s/ha]
[-]
[ha]
[ha]
[-]

Součinitel povrchového odtoku byl stanoven dle ČSN 75 9010 dle typu a sklonu povrchu (R02). Na základě znalosti velikosti povodí
a součinitele odtoku byla stanovena plocha redukovaná (R03), která se podle periodicity návrhového deště násobila příslušnou
vydatností deště dle Truplových tabulek (Trupl, 1958). Zájmové povodí se nachází mezi srážkoměrnou stanicí 27. Štěchovice a 33.
Nezabudice. Pro výpočet byly uvažovány intenzity pro stanici Nezabudice.
V souladu s ČSN 75 6101 je pro návrhový déšť uvažována doba trvání t = 15 minut. Četnost deště byla stanovena na základě normy
ČSN EN 752 (). Z té vyplývá, že pro danou zájmovou oblast je doporučená četnost mezi jednoletým (1x za 1 rok) a dvouletým (1x za 2
roky). S ohledem na extremitu srážek posledních let a klimatické změny byly pro zájmové povodí uvažovány četnosti dvouletého
a kontrolního pětiletého návrhového deště (vyšší intenzity).
Tab. 7: Doporučené návrhové četnosti při použití jednoduchých výpočetních metod (dle ČSN EN 752)
Místo
Venkovská území

Četnosti návrhových dešťů
Četnost
Pravděpodobnost
1× za „n“ roků
překročení v roce
1× za 1
100 %

Obytná území

1× za 2

50 %

Městská centra, území průmyslová a drobných provozů

1× za 5

20 %

Podzemní dopravní zařízení a podjezdy

1× za 10

10 %

Z tabelárních výstupů byly zpracovány finální grafy s okamžitým průtokem v DP pro každý uzávěrový profil.

5.b Uzávěrový profil
Uzávěrový profil (UP) je soubor několika dílčích povodí (DP). Byl vytvořen za účelem zjištění celkového odtoku v povodí. V celém
zájmovém povodí bylo stanoveno celkem 13 UP, které se dále dělí na DP. Z těchto DP se vypočítá odtok (dle popisu výše) a je postupně
sčítán. V každém UP tvořeném vlastní trasou dochází k určitým dílčím ztrátám odtoku a to buď rozvětvením do jiných ulic, odtokem
na soukromé pozemky, do vodoteče nebo vtokem do kanalizace (oddílná splašková i dešťová).
Dále byly stanoveny UP (které nejsou přímo tvořeny vlastní trasou) v místech, kde dochází k odtoku (ztrátám) na soukromé pozemky
(tvar a sklon křižovatek).

5.c Popis znázornění grafu
Výstupem jsou 2 grafy pro každý UP, který tvoří vlastní trasu odtoku.
První graf znázorňuje celkový generovaný odtok z DP QDP,i, který je vyvolán návrhovou srážkou. Tento graf udává průtok, který
je generován v příslušném DP.
Druhý graf znázorňuje postup odtoku pro každý daný UP, který je tvořen vlastní trasou odtoku. Je v něm znázorněn přítok vody
z DP výše Qin a současně i odtok vody do DP níže Qout. Z tohoto grafu jsou zřejmá místa největšího průtoku, která značí
nejproblematičtější úseky daného UP. Zároveň jsou zde zřejmá místa, kde přitéká velké množství vody z připojených úseků a kde
se na opak ztrácí množství vody z daných DP.

6

Shrnutí a vyhodnocení stávajícího stavu

6.a

Popis uzávěrového profilu UP1

Uzávěrový profil UP1 je tvořen souborem DP v rozmezí P1-9 až P1-1. V tomto UP byl postupně nasčítán odtok od nejsevernější
po nejjižnější část povodí. Jedná se o největší a nejdelší UP v celém povodí. Do UP1 náleží plochy P1-9 od křižovatky silnice č. II/116
(Hlásná Třebaň) a III/11621 (Mořina). Do P1-9 přitéká významná část vody ze západního pole (D4.FL02). U křižovatky č. II/116 s ulicí
K Libří se odtok větví do dvou částí. Část teče do UP13 (pole) a část teče dále ve směru UP1. V těchto místech většina
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povrchového odtoku přes vozovku přetéká do (UP13) pole parc. č. 1286/40 (vlastník: Šůra Daniel, Šůra Darek, Šůra Jakub), kde
odtéká jihovýchodním směrem.
Z další části pole (D4.FL) je generován odtok, který směřuje jihovýchodním směrem k zástavbě RD (č.p. 482 a 485). Odtoku do
soukromých parcel zabraňuje vyhloubený příkop, který usměrňuje vodu severně kolem pozemků parc. č. 1249/134 a 1249/135.
Ve východní části parc. č. 1249/135 (vlastník: Strnadová Jitka Ing. DiS.) je koryto zahloubeno pod podhrabovou desku oplocení
a voda se rozlévá na tento nezastavěný pozemek, kde se částečně vsakuje a částečně odtéká jižním směrem do ul. Na Kloubcích
do DP P1-7.2. Při extrémním povrchovém odtoku a zahlcení vyhloubeného příkopu může docházet k přetékání a postupnému
odtoku do DP P1-7.3 (cesty) na parc. č. 1249/149 (vlastník: IBS-ROKAL, s.r.o.), z kterého odtok směřuje do DP P1-7.2 (ulice Na
Kloubcích). Většina tohoto odtoku směřuje do pozemku parc. č. 1249/141 (vlastník: Chlad Richard) případně se zachytí v UP10
(vpusť), poškozeným silničním obrubníkem do pozemku parc. č. 1249/146 (vlastník: Kučera Martin, Ing.) nebo dále teče do pole
níže (UP13) parc. č. 1286/40 (vlastník: Šůra Daniel, Šůra Darek, Šůra Jakub). Od křižovatky ulic Na Kloubcích a K Libří ve směru ke
křižovatce Na Vrších většina generovaného povrchového odtoku v P1-7 přetéká přes vozovku také do pole níže (UP13) parc. č.
1286/40.
Přítok do UP1 tvoří přítok také z ulice Na Vrších (P1-6.1), kde se odtok začíná generovat od křižovatky ulic Ke Hvězdárně
a Na Vrších. Průtok se částečně dělí do ul. Nad Lesíkem, částečně je zachycen do betonových žlabovek a odveden do zeleně
u kontejnerových stání, částečně do cesty na pozemcích parc. č. 1209/11 (vlastník: Obec Lety) resp. 1209/13 (vlastník: Macek
Jan Ing. a Macková Petra Mgr.,) do UP8 (viz samostatná kapitola) a částečně do pozemku parc. č. 1249/124 (vlastník: ČEZ
Distribuce, a.s.). Samotný průtok v ul. Na Vrších je generován až východně od trafostanice (P1-6.1). Zásadní množství generované
vody z ul. Na Vrších v P1-6.1 odtéká v místě zpomalovacího prahu před domem s č. p. 372 na soukromý nezastavěný pozemek
parc. č. 1249/110 (vlastník: SJM Benda Tomáš a Bendová Pavlína). Zbylý odtok se drží u jižní části komunikace a na křižovatce Na
Vrších a K Libří se větví dále jižně po komunikaci ulicí K Libří a většinou přetéká vozovku do (UP13) pole parc. č. 1286/40 (vlastník:
Šůra Daniel, Šůra Darek, Šůra Jakub).
Odtok v P1-6 v ulici K Libří se drží u východní strany silnice, kde částečně přetéká na soukromou nezastavěnou parcelu parc. č.
1286/2 (vlastník: SJM Záhorňacký Michael JUDr. A Záhorňacká Eva Ing.). Zbylá část odtéká podél chodníku u RD č. p. 347 a při
větším povrchovém odtoku z části zatéká přes snížený obrubník vjezdu na soukromý pozemek parc. č. 1286/8 (vlastník: Kárník Jiří
Ing.) a z části dále do ul. K Lesíku (P1-5).
Do křižovatky ul. K Lesíku/K Libří natékají také vody z P1-5.1 a P1-5.2. Ve směru proudění je jako P1-5.2 označena oblast uličního
prostoru propoje křižovatek ul. Ke Hvězdárně/Na Vrších/Nad Lesíkem a K Lesíku/Mořinská. Do P1-5.2 přitéká část povrchového
odtoku z ul. Ke Hvězdárně – Na Vrších (z P1-6.2). V samotném UP nejsou na nezpevněné komunikacích generovány významné
průtoky (voda je vsakována buď ve štěrku nebo zelených pásech), s ohledem na výraznější podélný sklon je ale nutné
s povrchovým odtokem uvažovat. Ten se příčným sklonem komunikace částečně rozlévá do okolních soukromých zahrad, ve
směru podélného sklonu ale natéká především jižním směrem ke křižovatce K Lesíku/Mořinská, kde se odtok dále dělí (viz UP7) do
ul. Mořinská mimo zájmové povodí a do ul. K Lesíku do P1-5.1. Zde kombinací příčného a podélného sklonu odtéká východním
směrem s postupným rozlivem do zahrad při jižním okraji. Významná část průtoku odtéká na zahradu pozemků parc. č. 941/1
(vlastník: Duzbaba Lukáš, Duzbabová Gabriela), parc. č. 936/1 (vlastník: Khýr Jan., Khýrová Jana). Do východněji položených
zahrad se předpokládá částečné povrchové odvodnění vozovky generovaný pouze v oblasti těchto pozemků přes nezpevněný
nebo částečně zpevněný pás – hodnoty nátoků bude výrazně nižší než u západnějších pozemků.
Na začátku P1-5 u křižovatky ulic K Libří a K Lesíku je střešní svod z RD č. p. 506 (vlastník: SJM Cvrček Jiří a Cvrčková Eva, SJM
Jakubec David a Jakubcová Kateřina) vyústěn do uličního prostoru. Spolu s generovaným průtokem a průtokem z P1-6 je
povrchový odtok veden zelenými pásy podél vozovky ul. K Lesíku. Z jižní strany jsou vody sváděny do koryt a propustků pod vjezdy,
které jsou zřízeny podél oplocení soukromých pozemků. Při severním okraji vozovky jsou vody vedeny bez opatření a sám
povrchový odtok si erozí vytváří vlastní rýhy (hrozí podemílání vozovky). U několika poklopů šachet splaškové kanalizace jsou
zřejmá bezodtoková místa vytvořená vodní erozí. Vzdutá voda zde otvory v poklopech natéká do systému oddílné splaškové
kanalizace. V P1-4 je zaústěn dešťový svod ze střechy pergoly RD z č. p. 324 (vlastník: Rezková Jaroslava MUDr.) přímo do
komunikace. V ulici K Lesíku se odtok částečně větví do ulice Na Výsluní a zároveň přitéká z ulice Na Šiltovce. Dílčí část průtoku
odtéká do ul. Na Výsluní, částečně se rozlévá do jižního pozemku parc. č. 677 (vlastník: Kubík Martin), většina pokračuje ul. K Lesíku
dále východním směrem k ul. Růžová, kde se část odtoku větví do ul. Karlštejnská (odtok mimo zájmového povodí „B“) a část
odtéká do ul. Růžová, kde je zachycena příčným žlabem zaústěným do dešťové kanalizace.
S ohledem na větší sklony dešťové kanalizace je i jejích kapacita v trubních částech dostatečná. Orientační stanovení
kapacity trubních úseků bylo provedeno pomocí Chézyho rovnice s uvažováním rychlostního součinitele C dle Manninga se
součinitelem drsnosti n = 0,016 (starší betonové potrubí s postupnou degradací dna a stěn potrubí). Reálná kapacita systému
bude snížena místními ztrátami v objektech uličních vpustí, kde nejsou provedeny plynulé žlábky propojující přítok a odtok. Větší
sklony mají kromě pozitivního vlivu na kapacitu v trubních úsecích i vliv na provzdušnění proudu, které jejich kapacitu částečně
snižuje, ale především způsobuje abrazi (obrus stěn). Zároveň silový účinek proudící směsi dlouhodobě negativně působí i na stěny
betonových objektů uličních vpustí. Zásadní poškození bylo zjištěno u vpusti UV5, kdy je výrazně vymlet prostor pod kónickou skruží
poklopu (především směrem k č.p. 262 až cca 40 cm). Tato kaverna tvoří riziko poklesu vozovky.
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Tab. 8: Orientační stanovení kapacity dešťové kanalizace v ul. Růžová
ID
Výška poklopu
objektu
[m n. m.]

Výška dna
[m n. m.]

Délka
[m]

Sklon
[%]

DN
[mm]

Qkap
[l/s]

Vkap
[m/s]

poznámka

výusť

-

207,56

14,0

6,6

500

786

4,0

rozpadlé vývařiště – vymílání

UV1

210,93

208,48

45,4

3,1

500

536

2,7

hluboký objekt bez stupadel

UV2

211,17

209,87

17,6

2,4

400

260

2,1

UV3

211,55

210,29

28,1

2,6

400

275

2,2

UV4

212,15

211,03

19,4

2,6

300

127

1,8

UV5

212,76

211,54

63,2

7,0

300

208

2,9

podemletí skruže – havarijní stav

UV6

218,01

215,96

30,5

4,8

250

105

2,1

nelze otevřít mříž

UV7

219,47

217,41

-

-

-

-

-

140
120

119,5

Průtok [l/s]

100
80
60
40

28,2

20

9,2

9,6

8,1

10,4

P1-8

P1-7

P1-6

P1-5

16,2

11,8

4,9

0
P1-9

P1-4

P1-3

P1-2

P1-1

Obr. 7: Průtok generovaný v dílčích povodích UP1 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.
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Obr. 8: Přítok Qin a odtok Qout z dílčího povodí UP1 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.
U křižovatky ul. Růžová/Lomená se povrchový odtok částečně větví do ul. Lomené. Většina povrchového odtoku směřuje ale
směrem do ul. Na Skalkách, kde je buďto zachycena do některé z uličních vpustí, nebo v místě kontejnerového stání tříděného
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odpadu přetéká ulici a odtéká ze svahu – břehu Berounky. Voda odtékající dešťovou kanalizací je vyústěna hlouběji v břehu
Berounky (také v místě kontejnerových stání). Původní betonový objekt vývařiště je zcela rozpadlý a jeho části ve svahu posunuty
na několik míst. Toto má za následek vymílání břehu pod výustí, eroze se projevuje částečně i v samotném loži potrubí.
Z hlediska srážko-odtokových poměrů je nejhorším úsekem v tomto UP úsek P 1-3 (ulice K Lesíku), kde se generuje největší odtok
a zároveň jím protéká největší odtok v zájmovém povodí. Následující DP P1-2 (Ulice Růžová) je druhým nejhorším místem co se
týče celkového odtoku DP. Neméně ohroženy vysokým průtokem jsou i DP P1-4 (ulice K Lesíku) a P1-1(Ulice Růžová). U P1-1 a P12 je většinové množství vody odváděno dešťovou kanalizací – nejedná se tedy o celkový povrchový odtok.

6.b Popis uzávěrového profilu UP2
Jako UP2 je označen uliční prostor ul. Na Skalkách v západní větvi od křižovatky ul. Růžová/Na Skalkách (jižní část zájmového
povodí), který se nachází přímo na levém břehu Berounky. Jedná se o menší území místní, je tedy řešen pouze jako jedno DP
s označením P2-1. Veškerý průtok generovaný na komunikaci s povrchem betonové dlažby odtéká příčným sklonem do jižního
zeleného pásu a rovnoměrně odtéká do koryta Berounky. V tomto UP nebyly nalezeny žádné zásadní problémy. Orientační
hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 6 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 7 l/s.

6.c Popis uzávěrového profilů UP3
UP3 navazuje na UP1 (konkrétně P1-3 a P1-4) v křižovatkách ul. K Lesíku/Na Výsluní. Jedná se především o převážně štěrkové
účelové komunikace s kombinací travnatých pásů. V tomto UP nejsou na nezpevněných komunikacích generovány velké
průtoky (voda je vsakována buď ve štěrku nebo zelených pásech), dochází sem ale k nátoků z ul. K Lesíku. Ovlivnění je znatelné
v úseku P3-3 (u č.p. 538).
Povrchový odtok směřuje ve směru sklonu terénu do jihovýchodního cípu povodí k RD č. p. 525, kde je nasměřován do
pozemků parc č. 752/2 a 752/3 (vlastník: Obec Lety). Jedná se o úzký prostor mezi ploty soukromých pozemků sloužící jako
komunikace pro pěší. Území je v této části velmi svažité s výraznými známkami vodní eroze. Aktuálně je pro toto území zpracována
dokumentace pro ohlášení stavby „Rekonstrukce pěšího propojení ul. Na Skalkách a Na Výsluní“ (Ing. arch. Michaela Tesařová, 2017),
které uvažuje se zpevněním komunikace s vybudováním schodiště a žlábkem pro odvádění srážkových vod. Řešení každopádně
vyžaduje výrazné snížení nátoku srážkových vod do P3-1.
Pod schodištěm v napojení na ul. Na Skalkách povrchová voda natéká do dvou uličních vpustí. Ty jsou zřejmě vyústěny cca
po 30 m ve východním směrem pronikem do břehu Berounky (PVC DN 300; vystavěno v roce 2016/2017). Vyústění netvoří žádný
objekt vývařiště a kvůli tomu zde dochází k erozi svahu.
V P3-4 byl zaznamenán přítok ze zpevněných ploch soukromé parcely parc. č. 799 (Vlastník: Káchová Veronika, Svatoňová
Lenka, Turková Marie).
7
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Obr. 9: Průtok generovaný v dílčích povodích UP3 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.
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Obr. 10: Přítok Qin a odtok Qout z dílčího povodí UP3 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.

6.d Popis uzávěrového profilu UP4
Jako UP4 je označena oblast jižně pod ulicí Na Výsluní. Jedná se především o štěrkové účelové komunikace s kombinací
travnatých pásů. V tomto UP nejsou na nezpevněných komunikacích generovány velké průtoky (voda je vsakována buď
ve štěrku nebo zelených pásech). Povrchový odtok směřuje ve směru sklonu terénu jižním, resp. jihovýchodním směrem k RD č. p.
111, kde po trase průběžně odtéká do soukromých zahrad (především P4-2), které jsou ve velmi svažitém území. Vody, které se
nerozlijí po trase, dotékají na soukromý pozemku parc. č. 708 (vlastník: Pěnička Daniel Mgr.). Jedná se o borový háj; pozemek dle
katastru nemovitostí i dle územního plánu vedený jako lesní pozemek, kde se částečně zasakují či odtékají do jižně položených
zahrad (dále východním směrem).
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Obr. 11: Průtok generovaný v dílčích povodích UP4 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.
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Obr. 12: Přítok Qin a odtok Qout z dílčího povodí UP4 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.

6.e Popis uzávěrového profilu UP5
Jako UP5 je označena západní část ulice Lomená u křižovatky ul. Růžová/Lomená. Jedná se o oblast, do které mohou natékat
srážkové vody z ul. Růžová. Tento odtok je zachycen ve vsakovacích uličních vpustech. V tomto UP nebyly nalezeny žádné
zásadní problémy. Orientační hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 6 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 8 l/s.

6.f

Popis uzávěrového profilu UP6

UP6 je tvořena východní hranou křižovatky ul. K Lesíku/Růžová/Karlštejnská, tedy o západní část ul. Karlštejnská mimo zájmové
povodí „B“. Do tohoto profilu odtéká významné množství vody ze severní části vozovky z ul. K Lesíku (orientační hodnota průtoku
Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 13 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 16 l/s) a také ze zemědělských pozemků parc. č. 1289/1 a 1289/3
(vlastník: Eliášek Michael), resp. 1286/17 (vlastník: IBS-ROKAL s.r.o.).
Jak již bylo uvedeno, jedná se o oblast mimo zájmové povodí. Řešení rizik a návrh případných opatření není součástí této
studie – nutno řešit samostatně.

6.g Popis uzávěrového profilu UP7
Jako UP7 je označena západní oblast křižovatky ul. K Lesíku/Mořinská. Z řešeného povodí do ní natékají vody ze severního
směru z ul. Ke Hvězdárně (viz UP1, konkrétně P1-5.2), který se v křižovatce dělí. Velká část odtéká do UP7, tedy do ul. Mořinská
mimo zájmové povodí „B“ (orientační hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 13 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 17 l/s).
Řešení rizik a návrh případných opatření není součástí této studie – nutno řešit samostatně.
V rámci zájmového povodí je dále řešena ul. K Lesíku (viz UP1, konkrétně P1-5.1).

6.h Popis uzávěrového profilu UP8
UP8 navazuje na ulice K Rovinám a Ke Hvězdárně (P1-6.2), ze kterých se odtok dělí do několika složek (viz UP1). Jedním z nich
je nezpevněná štěrková cesta na pozemcích parc. č. 1209/11 (vlastník: Obec Lety) resp. 1209/13 a 1249/57 (vlastník: Macek Jan,
Ing. Macková Petra Mgr.,) k soukromým pozemkům a nemovitostem. Orientační hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je
7 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 9 l/s.
V tomto UP nejsou na nezpevněných komunikacích generovány velké průtoky (voda je vsakována buď ve štěrku nebo
zelených pásech). S ohledem na výraznější podélný sklon jsou ale možnosti vsakování sníženy. Voda povrchově odtéká jižním
směrem, částečně se rozlévá do níže položených zahrad. Na konci cesty se nachází uliční vpusť. K potrubí, do kterého by vpusť
měla být zaústěna, nebyly dohledány žádné podklady.

6.i

Popis uzávěrového profilu UP9

Jako UP9 je označena západní oblast křižovatky ul. Ke Hvězdárně/Na Vrších/Ke Hvězdárně. Z řešeného povodí do ní natékají
vody ze severního směru z ul. Ke Hvězdárně (viz UP1, konkrétně P1-6.2), který se v křižovatce dělí. Část odtéká do UP9, tedy do ul.
Nad Lesíkem mimo zájmové povodí „B“ (orientační hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 1 l/s a pro periodicitu p = 0,2
je 2 l/s). Řešení rizik a návrh případných opatření není součástí této studie – nutno řešit samostatně.
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Popis uzávěrového profilu UP10

UP10 se nachází v severní části zájmového povodí v jižním oblouku ul. Na Kloubcích. Do tohoto UP teče částečně generovaná
voda z P1-7.1, P1-7.2 a P1-7.3 (viz UP1). Většina tohoto odtoku směřuje do pozemku parc. č. 1249/141 (vlastník: Chlad Richard)
případně se zachytí v UP10 (vpusť), sníženým či poškozeným silničním obrubníkem do zeleného pásu pozemku parc. č. 1249/108
a dále do soukromého pozemku parc. č. 1249/146 (vlastník: Kučera Martin, Ing.) nebo dále teče do pole níže (UP13).
Hranice P10-2 začíná rozvodím ulice Na Kloubcích mezi č.p. 486 a 485 (rozvodí P10-2 a P1-7.2). Průtok se zde generuje
z asfaltové komunikace, ale dochází zde i k nátokům ze soukromých pozemků. Voda odtéká jižním směrem, kde se významné
množství rozlévá na nezastavěný pozemek parc. č. 1249/142 (vlastník: Bedřichová Marta) a dále také na nezastavěný pozemek
parc. č. 1249/144 (vlastník: Tesař Zdeněk MUDr, CSc.).
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Obr. 13: Průtok generovaný v dílčích povodích UP10 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.
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Obr. 14: Přítok Qin a odtok Qout z dílčího povodí UP10 při návrhové srážce p = 0,5 a t = 15 minut.

6.k Popis uzávěrového profilu UP11
Jako UP11 je označen soukromý pozemek parc. č. 677 (vlastník: Kubík Martin) vedený jako zahrada, který leží západně
od křižovatky ul. K Lesíku/Růžová. Do pozemku se částečně rozlévá povrchový odtok z jižní poloviny vozovky ul. K Lesíku. Orientační
hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 11 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 14 l/s.
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Popis uzávěrového profilu UP12

UP12 je soukromá štěrková komunikace parc. č. 815/1 (vlastník: Brožková Irena, Havel Ivo, Káchová Simona, SJM Kratochvíl
Jan Ing. a Kratochvílová Vladěna DiS., Pátková Františka, Skála Jakub) vedoucí k chatové oblasti. Do tohoto UP odtéká voda
z ulice K Lesíku. Orientační hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 16 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 20 l/s.

6.m Popis uzávěrového profilu UP13
Jako UP13 je označena západní hranice parc. č. 1286/40 (vlastník: Šůra Daniel, Šůra Darek, Šůra Jakub). Jedná se o významné
nezpevněné plochy vedené dle KN jako orná půda, do které odtéká významné množství vod z ul. K Libří (z velké části do něj
odtéká voda z DP P1-9, P1-8, P1-7 a P1-6 (ulice K Libří). Dále do něj z oblasti Na Kloubcích odtéká významné množství vod
povrchově přes ul. K Libří a dle informací objednatele podpovrchově vody zaústěné do UV v UP10, kdy jsou tyto uliční vpusti
napojeny do nezdokumentované dešťové kanalizace (rok výstavby 2003), která nebyla dokončena – bez vyústění končí pod
zájmovým pozemkem parc. č. 1286/40. Dešťová kanalizace funguje spíše jako retence, kdy při jejím naplnění jsou uliční vpusti
zahlceny, v nejnižší UV vody vyvěrají na povrch a přetékají ul. K Libří. Po srážkové události se vody postupně vsakují. Funkčnost a
tedy podíl na odvodnění při návrhových srážkových událostech je s ohledem na omezený retenční prostor prakticky
zanedbatelný.
Orientační hodnota průtoku Qmax pro periodicitu p = 0,5 je 162 l/s a pro periodicitu p = 0,2 je 207 l/s.

7

Návrhová opatření a rizika

V této kapitole jsou nastíněna možná opatření k jednotlivým UP a rizika vzhledem k dotčeným soukromým pozemkům. Popis
opatření odpovídá podrobnosti studie. Pro samostatný dílčí návrh je nutné zpracovat samostatnou projektovou dokumentaci
a zpřesnit potřebné podklady.
Zásadním problémem jsou splachy z polí v severozápadním cípu zájmového povodí. S ohledem na velké plochy a sklony
ploch orné půdy není možné intravilán obce účinně chránit bez zásadních změn na těchto pozemcích, především hlediska
pozemkových úprav (remízky, terénní úpravy, tedy opatřeními, která budou funkční bez ohledu na vegetační období).
Celkovému snížení ohrožení intravilánu a poškozování soukromého majetku může přispět také výběr vhodných plodin a způsob
hospodaření. Dimenzování prvků odvodnění v rámci obce na odtok z polí je velmi nehospodárný, ať z hlediska investičních
provozních nákladů, ale také z hlediska hospodaření se srážkovou vodou a ornicí.
Významným rizikem řešené oblasti je z hlediska srážko-odtokových poměrů významné využívání soukromých pozemků pro
rozliv srážkových vod, které jsou již v současném stavu či výhledu dle územního plánu v drtivé většině případů určeny k zastavění.
Zpracovateli studie není známo, v jakém pořadí a v jaké časovém horizontu bude toto měněno. Návrhová opatření se tedy budou
výrazně lišit podle možnosti jejich výhledového využití ve formě zachování zelených pásů s možností umístění objektů HDV (je tedy
nutno zvážit i odkup alespoň části těchto pozemků pro budování těchto objektů). Ve stávající zástavbě by toto ovšem mělo vliv
na uliční čáru, resp. linii plotů. Určitou možností je i odkup pásů kolmých na uliční prostor, kterým by vznikl zelený pás pro HDV
využitelný např. i jako cesta pro pěší. Pokud by byla možnost využití větších ploch těchto pozemků, nabízí se možnost vybudování
parku (toto ovšem není přímo v souladu s ÚP a jedná se o nejoptimálnější řešení hlediska HDV a komfortu pro místní obyvatele –
neřeší tržní hodnotu pozemku).
Tab. 9: Tabulka využitých soukromých pozemků k rozlivu srážkových vod z komunikací
Parcelní číslo

Vlastník

677

Kubík Martin

832

Macurová Zuzana Ing.

834

SJM Huplík Pavel Ing. a Huplíková Markéta Ing.

936/1

SJM Khýr Jan Ing. a Khýrová Jana

941/1

SJM Duzbaba Lukáš a Duzbabová Gabriela

708

Pěnička Daniel Mgr.

1249/110

SJM Benda Tomáš a Bendová Pavlína

1249/140

Chladová Sandra Bc.

1249/141

Chlad Richard

1249/142

Bedřichová Marta

1249/144

Tesař Zdeněk MUDr. CSc.

1249/146

Kučera Martin Ing.

1286/2

SJM Záhorňacký Michael JUDr. a Záhorňacká Eva Ing.

1286/8

Kárník Jiří Ing.

1286/40

Šůra Daniel, Šůra Darek, Šůra Jakub

1286/64

Boudník Michal
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Tab. 10: Tabulka ohrožených soukromých pozemků splachem srážkových vod z polí
Parcelní číslo

Vlastník

1249/77

SJM Zuska Václav a Zusková Jindřiška

1249/132

SJM Doležal Petr a Doležalová Marie JUDr.

1249/135

Strnadová Jitka Ing. DiS.

Výhledově nejrizikovějším případem je, že nebude možné využívat žádný ze soukromých pozemků. Pak by bylo nutné budovat
objekty HDV přímo v uličních prostorách, tedy v podloží vozovek. Při potenciálu vsakování toto obecně není nereálná možnost –
v konkrétních místech je však nutné provést podrobné HG průzkumy. S ohledem na to, že se jedná o vody z místních komunikací
(i když s nízkou intenzitou), mělo by k vsakování docházet přes travnaté plochy. V maximální míře by se tedy mělo zvážit doplnění
zelených pásů do vozovky (popř. rozšíření stávajících). S ohledem na strukturu uliční sítě v obci není vhodné případné
zjednosměrňování provozu. Provoz tedy bude zřejmě nutné zachovat obousměrný. Lokální zužování jsou přesto možná, např.
v dopravním režimu „Zóna 30“ je možné uvažovat s vyhýbání vozidel na určených místech. Do vzniklých zelených pásu by pak
bylo možné umístit vsakovací uliční vpusti.
Základním (obecným) opatřením je každopádně zamezení odtoku srážkových vod ze soukromých pozemků do uličních
prostor (viz kapitola 4.c.a).

7.a Návrhová opatření v UP1
V rámci nově budovaných objektů a lokalit je nutno řešit hospodaření se srážkovou vodou decentrálně, je nutno dbát na to,
aby uliční prostory byly dostatečně široké s možností umístění zelených pásů pro vsakování přes ohumusovanou vrstvu (již mít
vyřešeno v rámci případných plánovacích smluv atd).
Již realizovaná cesta na pozemcích parc. č. 1286/4 a 1286/43 (soukromá cesta) není vhodně řešená. Vyvýšené obruby
vozovky tvoří barieru rovnoměrném rozlivu a koncentrují povrchový odtok do nejnižšího místa komunikace, resp. do navazujících
níže položených pozemků (parc. č. 1286/1; vlastník: Domincová Monika Ing.).
7.a.a.

Oblast Na Kloubcích

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, zásadním problémem této oblasti jsou splachy ze zemědělských pozemků, kterým
je nutno účinně zabránit vhodnými pozemkovými úpravami.
Je doporučeno v co nejkratším časovém horizontu v kombinaci s vhodnými terénními úpravami změnit využití pozemku parc.
č. 1249/1 (vlastník: Šaller Vratislav, Šaller Zbyněk) v souladu s ÚP ze stávající orné půdy na louky a pastviny nebo dle návrhu změny
ÚP na krajinnou zeleň a plochy v maximální míře osadit vhodnými dřevinami (např. zvážit možnost využití plochy jako lesoparku
s možností odpočinku místních obyvatel s vybudováním protierozních opatření). Dále je doporučeno také v co nejkratším
časovém horizontu změnit část pozemku parc. č. 1249/99 (vlastník: Blažej Josef) z orné půdy na park (lesopark s možným funkčním
propojením s výše uvedenou plochou). Další opatření jsou závislá na harmonogramu výstavby a změn v území. Pro zemědělské
hospodaření na pozemku je nutno volit takové plodiny a způsob obdělávání, směru orby atd. tak, aby bylo minimalizováno riziko
vodní eroze a splachu k soukromým pozemkům. Při jižní hranici pole je doporučeno realizovat minimálně travnatý pás ještě před
stávajícím příkopem. Příkop by měl být pak nově zaústěn do otevřeného mělkého retenčně vsakovacího objektu na pozemku
pole tak, aby nebyl pro odvodnění využíván ani ohrožen pozemek parc. č. 1249/135.
Ve stávajícím stavu do pozemku parc. č. 1249/141 dochází k významnému rozlivu srážkových vod. Aktuálně ale na něm
probíhá výstavba a dá se předpokládat, že po výstavbě oplocení bude toto znemožněno. Při severním okraji tohoto pozemku se
nachází vzrostlé stromy v zeleném pásu, jehož zachování se přepokládá. Tyto stromy významně podporují vsakování a je nutno
maximálně chránit jejich kořenový systém (především při zemních pracích v rámci realizace oplocení).
Po realizaci plotu se povrchový odtok bude významněji koncentrovat v zúženém zeleném pásu a bude ve větším množství
odtékat k autobusové zastávce. I s ohledem na provoz autobusových linek je přímé podpovrchové vsakování rizikové. Je tedy
nutno zvážit možnost zvětšení zeleného pásu se stromy (provoz v obytné zóně bez omezení průjezdu autobusů toto umožňuje)
a do nich umístit vsakovací vpusti. Dle mapy potenciálního vsaku jsou zde již méně vhodné vsakovací podmínky. Před návrhem
je doporučeno provést v tomto místě HG průzkum.
Při severní hranici pozemku parc. č. 1249/146 se nachází cca 2 m široký pás zeleně na obecním pozemku parc. č. 1249/108,
ve kterém je dle zákresů umístěna podzemní trasa NN a VO. Ve stávajícím stavu do něj a dále do soukromého pozemku parc. č.
1249/146 natékají vody sníženým, popř. poškozeným (zřejmě úmyslně) obrubníkem. Opět zde z hlediska odvádění a vsakování
srážkových vod hrozí riziko, že tento soukromý pozemek bude zastavěn a do křižovatky ul. Na Kloubcích/K Libří bude natékat větší
množství srážkové vody. O to větší nutností je zajištění dostatečně širokého zeleného pásu na pozemku parc. č. 1286/40 (viz popis
oblasti K Libří).
Dalším výhledovým rizikem je zastavění pozemku parc. č. 1249/142 a také pozemku parc. č. 1249/144. Pozemky se nachází
v místě terénního minima a z hlediska podélného sklonu komunikace tvoří bez odtokové místo. Odtok je ve stávajícím stavu
zajištěn právě do pozemku parc. č. 1249/142. Opět se dá předpokládat, že po jeho zastavění bude nutné provedení opatření
zamezující nátoku vod z komunikace na soukromý pozemek. Při jižní okraji vozovky je dle zákresů vedena podzemní trasa NN, VO
a STL plynovodu. Zhruba v ose vozovky je pak umístěna oddílná splašková kanalizace. Oblast nad popisovaným pozemkem je
navíc v oblouku, případně zúžení vozovky je tedy s ohledem na průjezd autobusů nereálný. V této tedy bude zřejmě nutné
vybudovat dešťovou kanalizaci, jejíž trasa bude navržena v souběhu se splaškovou kanalizací východním směrem ke křižovatce
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ul. Na Kloubcích/K Libří do pozemku parc. č. 1286/40, kde by byl vybudován retenčně vsakovací objekt. Vzhledem k absenci
možnosti vsakování přes ohumusované vrstvy by před tímto objektem měl být navržen objet se sedimentačním prostorem
a nornou stěnou (viz popis oblasti K Libří).
7.a.b.

Oblast K Libří

Oblastí prochází nadzemní vedení vysokého napětí, které má ochranné pásmo definované zákonem č. 458/2000 Sb. Dle § 46
Ochranná pásma (8):
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat
hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či
majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Toto vedení tedy svým ochranným pásmem zásadním způsobem omezuje zástavbu a určuje umístnění objektů na pozemcích.
Zásadně dotčeným je pozemek parc. č. 1249/110, který je dosud nezastavěn a ve stávajícím stavu je využíván pro rozliv
srážkových vod z uličních prostor. Tím, že má být k zařízení (tedy především ke stožárům VN) zajištěn příjezd, je možné pokusit se
tyto prostory zachovat jako veřejně přístupné a opět využít pro objekty HDV (pozemky parc. č. 1286/40, 1286/41, 1286/42.
Právě pozemek parc. č. 1286/40, který navazuje na hlavní příjezdovou komunikaci K Libří bude pro zajištění odvodnění vozovky
i do budoucna velmi důležitý. Měl by být zachován podélný zelený pás pro realizaci retenčně vsakovacího příkopu. Dále je možno
předpokládat, že by v této oblasti měl být s ohledem na intenzitu dopravy (která se s ohledem na výhledovou zástavbu bude
zvyšovat jak z hlediska počtu vozidel, tak i chodců) realizován chodník. Potřeba prostoru a jeho zastavění bude závislé i
na opatřeních realizovaných v oblasti Na Kloubcích. Využití tohoto pozemku je však nutno samozřejmě řešit majetkoprávně.
Významné komplikace z hlediska zajištění zeleného pásu lze očekávat u nově odděleného pozemku parc. č. 1286/64 (vlastník:
Boudník Michal), jehož hranice probíhá v severozápadním rohu až k hraně vozovky. Přestože oplocení bude od komunikace
odsazeno pro zajištění bezpečnostního odstupu, zachování dostatečně širokého zeleného pásu pro HDV zde bude komplikované.
Další soukromý pozemek, který přímo přiléhá k východnímu okraji komunikace K Libří a odtéká do něj významné množství
srážkových vod z vozovky je soukromý pozemek parc. č. 1286/2 (vlastník: Záhorňacký Michael JUDr. a Záhorňacká Eva Ing.). I zde
by bylo vhodné zajistit zachování dostatečně širokého pásu zeleně pro HDV. V tomto úseku je navíc situace komplikovanější tím,
že hranice předmětného pozemku zasahuje u č. p. 359 až do poloviny vozovky (místní komunikace je tedy částečně na
soukromém pozemku). Zde je tedy doporučeno zajistit dostatečný prostor odkupem (opět i s ohledem na případné budování
chodníků).
Způsob ochrany pozemku parc. č. 1286/8 (vlastník: Kárník Jiří Ing.) je závislý na provedených opatřeních výše. Pro zamezení
nátoku na uvedený pozemek je každopádně doporučeno zvýšit minimální hranu nátoku (např. sklopený silniční obrubník), podél
kterého by voda odtékala do níže položené křižovatky. Pro konkrétní návrh je však nutné provést podrobnější geodetické zaměření
oblasti, kdy podle povrchových znaků je před problematickým vjezdem bezodtokové místo a voda se zde vzdouvá (tvoří se
kaluž). V rámci výhledové rekonstrukce místní komunikace je pak doporučeno niveletu vozovky urovnat menším podélným
sklonem do křižovatky (bezodtokové místo odstranit). S ohledem na popisovaný trend maximálního navyšování zelených pásů je
doporučeno zvážit funkčnost chodníku na pozemku prac. č. 1285/2 (vlastník: Kárník Jiří Ing.), který nenavazuje na žádné okolní
trasy pro pěší a jeho případné nahrazení zeleným pásem (pokud by tomu tak nebylo ani do budoucna). Zpevněná by pak byla
pouze zvýšená plocha před vjezdem a vrátky (snížení podílu nepropustných ploch a podpora vsaku přes ohumusovanou vrstvu.
Pokud by výše uvedené soukromé pozemky nebylo možné využít k dostatečně kapacitním objektům HDV a tedy ulicí K Libří
měly být sváděny vody povrchově do ul. K Lesíku, je doporučeno po trase budovat retenční objekty s regulovaným odtokem
(např. trubní retence). Aby byla zajištěna dlouhá životnost a provozní spolehlivost, je nutno počítat s nákladnějšími objekty
(investiční náklady se dají očekávat na úrovni nákladů na případný odkup části vhodných pozemků).
7.a.c.

Oblast Na Vrších

Jak již bylo popsáno výše, k zásadnímu odvodnění ul. Na Vrších dochází do soukromého, dosud nezastavěného pozemku
parc. č. 1249/110. Pokud by se nepodařilo zajistit dostatečnou plochu pro HDV i do budoucna, je zde zřejmě nutno uvažovat
s realizací dešťové kanalizace směrem k ul. K Libří. K tomuto by bylo vhodné vymezit dostatečný prostor pro podzemní retenčně
vsakovací objekt. Vzhledem k absenci možnosti vsakování přes ohumusované vrstvy by před tímto objektem měl být navržen
objet se sedimentačním prostorem a nornou stěnou (viz popis oblasti K Libří).
Umístění podélného štěrbinového žlabu by bylo v okraji vozovky komplikované z hlediska umístění stávajících sítí (podzemní
trasa VO, NN). Pro jeho realizaci by byla nutná buď změna příčného profilu komunikace (tvar „V“) kdy by byl žlab umístěn
v polovině vozovky, nebo pro umístění k jižnímu okraji bude nutná přeložka uvedených kabelových tras. Žlab by každopádně
mohl přejít ulici K Libří do pozemku 1286/64 nebo 1286/2, kde by byl proveden vhodný objekt HDV. Oba pozemky jsou však
soukromé (viz popis ul. K Libří).

Studie odvodnění srážkových vod ze střední části povodí „B“

strana 22 z 25

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ
Závěrečná zpráva
7.a.d.

zakázka č. 1906529

www.timao.cz
revize č. 002-20-01-14

Oblast K Lesíku

Opatření v této oblasti jsou závislé na možnosti realizace objektu HDV na pozemku parc. č. 708 (vlastník: Pěnička Daniel Mgr.)
(viz opatření v oblasti Na Výsluní). Pokud by tento pozemek byl využit, je možné k němu svést vody popř. jejich část z ul. K Lesíku
(buď to příčným žlabem, nebo podélnou žlabovkou při jižním okraji (u č.p. 538). Významně by se tak ulehčilo křižovatce ul.
Růžová/Karlštejnská.
Naopak, pokud by pozemek využit být nemohl, je doporučeno v křižovatce ul. K Lesíku/Na Výsluní u č.p. 538 realizovat při
jižním okraji vozovky K Lesíku podílný odvodňovací prvek, který zamezí nátokům do ul. Na Výsluní.
Opět je s ohledem na frekvenci vozidel a chodců nutno zvážit potřebu chodníku i v této oblasti. Případná realizace by měla
za následek snížení procenta travnatých (propustných) ploch a omezila by prostor pro svádění a částečné vsakování
povrchového odtoku. Pokud by chodník měl být realizován, je doporučeno uvažovat s prodloužením dešťové kanalizace v ul.
Růžová do ul. K Lesíku.
Pokud zůstane zachováno stávající využití uličního prostoru, je možné při jeho severním okraji uvažovat s návrhem retenčně
vsakovacího příkopu (s ohledem na významnější podélné sklony s přehrázkami), kam by byl průtok z výše položených ploch
zaústěn. Zde by docházelo k částečnému zpomalení odtoku a částečnému vsaku. Pro jeho návrh bude zřejmě nutné provést
přeložení distribučního vedení NN, kabelu VO. Ke vsakování by v tomto případě docházelo v těsné blízkosti oddílné splaškové
kanalizace, kdy v případě nedostatečné těsnosti systému hrozí zvýšený nátok balastních vod do systému (doporučeno prověřit
stav kanalizace). Dále je nutno s budováním propustku pod vjezdy (č. p. 335).
Mezi křižovatkami ulic Na Šiltovce je prostor pro zelený pás při severním okraji vozovky užší. Výše položené úseky tedy zřejmě
bude nutné před horní křižovatkou zaústit do nově navržené kanalizace, zmiňovaný zelený pás v tomto úseku pak upravit také
jako retenčně vsakovací pás (bez zaústění vod z horních částí povodí). Byla by do něj svedena voda ze severní poloviny vozovky.
Před dolní křižovatkou Na Šiltovce by pak byla osazena uliční vpusť, která by byla zaústěna do nové DK.
7.a.e.

Oblast Růžová

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, především UV5 je v havarijním stavu, kdy vzhledem k vymleté kaverně hrozí sednutí
vozovky. Je doporučeno provést kamerovou inspekci kanalizace v celém úseku a rozhodnout o rozsahu rekonstrukce. Minimálně
UV5 je však nutno řešit urychleně.
Také je doporučeno zajistit stabilitu výusti (obnova vývařiště).

7.b Návrhová opatření v UP3 a UP4
7.b.a.

Oblast Na Výsluní

Další zásadním soukromým pozemkem je lesní pozemek parc. č. 708 (vlastník: Pěnička Daniel, Mgr.) jižně pod ulicí Na Výsluní.
Ten s ohledem na polohu povodí a svou velikost by byl ideálním pozemkem pro povrchové svedeni srážkových vod. Pomocí
drobných terénních úprav je zde možné realizovat mělký plošný retenčně vsakovací objekt, který by zásadně ovlivnil povrchový
odtok směřující k pozemku parc. č. 752/2 (terénní schodiště). Stejně tak by ovlivnil i nutná opatření nad tímto pozemkem.
V případě zajištění dostatečné retenčně vsakovací plochy by sem bylo možné odvádět část průtoku i z ul. K Lesíku a odlehčit tak
ul. Růžová a Karlštejnská. V ul. Na Výsluní je každopádně doporučeno umístit vsakovací uliční vpusti.

7.c Návrhová opatření v UP12
V rámci odvádění srážkových vod z ul. K Lesíku do soukromé cesty parc. č. 815/1 (ostatní plocha) a níže položeného pozemku
parc. č. 808 resp. 731/3 (lesní pozemky) je doporučeno projednat s příslušnými vlastníky možnosti zachování stávajícího odtoku.
Jedná se o přirozenou svodnici do rokle se vzrostlými stromy, kde srážková voda nebude způsobovat větší problémy. Po dohodě
s vlastníky je případně možné pomocí drobných terénních úprav využít větší potenciál retence, případně snížit vlivy eroze
a množství vody do této oblasti po písemné dohodě ještě navýšit (snížit odtok ul. K Lesíku).
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Závěr

V rámci předmětné studie byl proveden rozbor stávajících srážko-odtokových poměrů v zájmovém povodí s vytipováním
kritických míst. Dále byly stanoveny uzávěrové profily a dílčí povodí pro orientační stanovení povrchového odtoku při návrhových
deštích s periodicitou p = 0,5 a 0,2. Tím byly stanoveny průtoky generované i průtoky kumulované protékající příslušnými úseky.
V rámci terénních průzkumů byly zmapovány nátoky ze soukromých pozemků do uličních prostor, ale také odtoky z uličních
prostor na soukromé pozemky.
Výstupy jsou zpracovány textově, tabelárně a v samostatných přílohách také graficky.
V textu jsou popsány nejzásadnější stávající problémy v zájmovém povodí (kromě ul. Mořinská a Karlštejnská, které se nachází
mimo zájmové povodí a nejsou předmětem této studie). Dále jsou zde uvedena návrhová opatření a také rizika, která přinese
výhledová zástavba.
Zásadním problémem jsou splachy z polí v severozápadním cípu zájmového povodí (při extrémních srážkových událostech při
větší hloubce proudění dochází navíc k přetékání křižovatky II/116 a III/11621 z pozemku parc. č. 1250/16, vlastník: Záhořová Miroslava
Ing.,). Pro běžné návrhové průtoky je uvažováno s tělesem silnice II/116 jako severní hranice zájmového povodí.
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S ohledem na velké plochy a sklony ploch orné půdy není možné intravilán obce účinně chránit bez zásadních změn na
těchto pozemcích, především z hlediska pozemkových úprav (remízky, terénní úpravy, tedy opatřeními, která budou funkční bez
ohledu na vegetační období). Celkovému snížení ohrožení intravilánu a poškozování soukromého majetku může přispět také
výběr vhodných plodin a způsob hospodaření. Dimenzování prvků odvodnění v rámci obce na odtok z polí je velmi
nehospodárný, ať z hlediska investičních provozních nákladů, ale také z hlediska hospodaření se srážkovou vodou a ornicí.
Zástavba a uliční síť v zájmové oblasti je z hlediska aktuálních požadavků na funkci uličního prostoru navržena nevhodně.
Původní – historické cesty a místní komunikace byly navrženy především k objektům pro individuální rekreaci. Četné změny
a úpravy chat na rodinné domy (objekty pro trvalé bydlení) a z nich vyplývající nárůst počtu obyvatel, vozidel atd. nebyl
reflektován v posílení dopravní a technické infrastruktury. Toto je ještě významně umocněno několika novými lokalitami, které
z pohledu zpracovatele nejsou navrženy či realizovány správně. Především v ulici Na Kloubcích a Na Vrších není řešeno
odvodnění komunikací. Srážkové vody z nich pak stékají povrchově do níže položených pozemků (ať soukromých či obecních),
kde způsobují další problémy.
Tyto problémy budou do budoucna ještě palčivější především z důvodů výhledové výstavby na pozemcích, které jsou
v současné době využívány k rozlivu srážkové vody z komunikací. S ohledem velmi omezené plochy zeleně v uličních prostorách
je nutno jakékoliv jejich rušení (resp. přiřazování do zahrad a odpojování z uličního prostoru) vždy pečlivě zvážit i ve vztahu
k případným odkupům a kupní cenu porovnat i ve vztahu k případným investičním nákladům na objekty, které by funkci těchto
objektů nahrazovaly.
Využívání (i nevědomé) soukromých pozemků k odvodnění místních komunikací může být problematické i z hlediska
argumentace pro odpojení soukromých pozemků (především řady zpevněných vjezdů) jejichž odtok je naopak směřován
do místních komunikací.
Jakýkoliv nově navržený uliční prostor musí být navržen tak, aby svou šíří a dostatečnými plochami zelených pásů umožnoval
hospodaření se srážkovými vodami přímo v uličních prostorách.
V rámci terénních prací byl proveden také základní průzkum dešťové kanalizace v ul. Růžová. Mimo jiné byl zjištěn havarijní stav UV5,
kde došlo prouděním vody v dešťové stoce k vytvoření kaverny a hrozí pokles vozovky. Také byla zjištěna celková destrukce objektu
vývařiště a postupující eroze pod výustí DK.
Byly vytipovány a vyznačeny soukromé pozemky (vjezdy na pozemky a případně střechy objektů na soukromých pozemcích),
z jejichž zpevněných ploch může odtékat srážková voda do uličních prostorů. Tento základní průzkum byl proveden bez vstupu
na soukromé pozemky a tak, aby nebylo rušeno soukromí jejich vlastníků. V některých případech nebylo možné nátoky do ulice
jednoznačně potvrdit (např. příčné sklony zpevněných ploch na soukromých pozemcích) a je proto doporučeno odtoky z pozemků
po dohodě s jejich vlastníky ověřit a případně dohodnout nápravná opatření.
Veškeré provedené průzkumy a výpočty odpovídají podrobnosti studie. Hodnoty průtoků byly stanoveny orientačně pomocí
zjednodušené racionální metody na základě terénního průzkumu, zaměření a odhadu preferenční tras odtoku. Pro návrh konkrétního
opatření je nutno podrobnější podklady (např. geodetické zaměření, popř. vytyčení podzemních sítí), pro objekty určené pro vsakování
pak hydrogeologický průzkum (např. kopaná sonda s nálevovou zkouškou). S ohledem na rozsah a čilý stavební ruch v zájmovém
povodí se okrajové podmínky mění velmi rychle. Proto i návrhová opatření byla popsána variantně, protože jednotlivá opatření
jsou sobě závislá.

V Praze,

20. prosince 2019

Vypracovali:

Bc. Pavel Otruba
Bc. Iveta Pelánová
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
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