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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název akce:

Studie

proveditelnosti

Protipovod ových

opat ení na ece Úhlav v P ešticích
Vodní tok:

Úhlava

Místo akce (katastrální území):

P eštice - 735256

Okres:

P eštice

Kraj:

Plze ský

íslo hydrologického po adí:
el akce:

1 – 10 – 03 – 076
ochrana zastav ného území p ed povodn mi,
trvalá stavba

Investor:

M sto P eštice
Masarykovo nám stí 107, 334 01 P eštice
: 00257125
Technický zástupce: Ing. Jan Wiesner
tel.: 377 332 404
fax: 377 332 505
e-mail: podatelna@prestice-mesto.cz
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ASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY
Zahájení: p edb žný termín leden 2013
Ukon ení: leden 2014 (12 m síc od zahájení stavby)
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POPIS SOU ASNÉHO STAVU
sto P eštice se nachází na b ehu eky Úhlavy, 20 km jihozápadn od Plzn . P i

pr chodu velkých vod dochází k zaplavování jižní ásti intravilánu m sta i extravilánu, kde
jsou louky a tudíž ideální inunda ní území. Na pravém b ehu Úhlavy se nachází
zahrádká ská kolonie, která nebude chrán ná p ed povodn mi.
Stavba protipovod ových opat ení se nachází v katastrálním území m sta P eštice.
Jedná se o zastav né území v t sné blízkosti vodního toku Úhlavy.
Navržená protipovod ová ochrana za íná v míst

pevného jezu v P ešticích, dále

pokra uje po levém b ehu mezi oplocením a ekou Úhlavou, p íp. za stávajícím oplocením
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na pozemcích M sta P eštice, a je ukon ena nad silni ním mostem v prostoru cvi išt pro
psy.
V sou asné dob jsou na levém b ehu objekty k bydlení s p ilehlými zahradami, které
kon í oplocením v bezprost edním kontaktu s b ehovou linií toku, i když v tšina pozemk
podél b ehové linie náleží M stu P eštice.

4

EL AKCE
elem navržených protipovod ových opat ení je zabrán ní rozlivu vody do

intravilánu m sta P eštice na levém b ehu a tím ochrana obyvatelstva a majetku p ed
povod ovými škodami. Ochrannými prvky jsou protipovod ové st ny mobilní, pevné a zemní
násyp. Dalšími prvky jsou objekty na stokové síti.

5

VÝCHOZÍ PODKLADY
Geodetické zam ení lokality v prostoru linie PPO (polohopis S-JTSK, výškopis
Balt po vyrovnání) – 07/2011
Rekognoskace terénu – 06-08/2011
Geologická rešerše (archivní vrty
Mapové podklady
Hydrologická data

HMÚ

Podklady Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
Výpo ty na hydraulickém modelu (p íloha D. Vodohospodá ské ešení)
Specifikace rizik a stanovení ekonomické efektivnosti (p íloha E. Specifikace rizik
a ohroženosti území p i návrhových pr tocích –

VUT, Katedra hydrotechniky –

08/2011)
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NÁVRH TECHNICKÉHO

6.1

Stru ný popis

EŠENÍ

Linie PPO je vedena soub žn s ekou Úhlavou. St na linie bude vedena na hran
levého b ehu eky v t sném soub hu s hranicí pozemk soukromých vlastník v úseku .km
32,557 (jez v P ešticích) – 31,580. Navržená protipovod ová ochrana za íná v míst
pevného jezu v P ešticích, dále pokra uje po levém b ehu mezi oplocením a ekou Úhlavou,
íp. za stávajícím oplocením na pozemcích M sta P eštice, a je ukon ena nad silni ním
mostem v prostoru cvi išt

pro psy. V tomto míst
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hladinou povodn .
V rámci této Studie proveditelnosti byly posuzovány 3 možné úrovn protipovod ové
ochrany, a to na Q20, Q50 a Q100.
Z ekonomického posouzení (p íloha I. resp. E.) protipovod ových opat ení na
úrove Q100, Q50 a Q20 vzešla jako ekonomicky nejefektivn jší ochrana území na úrove
Q100.
PPO linie je navržena v celkové délce 1018,0 m na výškovou úrove

hrazení

odpovídající pr

hu hladiny návrhového stavu Q100 + 0,3 m. V daném úseku se jedná o

výškovou úrove

351,52 – 351,23 m n.m. Navrhovaná opat ení jsou z ejmá z p ílohy C.

Výkresová ást.

6.2

len ní stavby na stavební objekty
Stavba je len na na tyto stavební objekty:
Stavební objekty:
SO 01

Protipovod ová linie (opat ení 101 – 110)

SO 02

Hradidlové komory (opat ení 201 – 202)
op. . 201 - HK – BET DN 2400x1200 v etn technologie
op. . 202 - HK – BET DN 800 v etn technologie

Tab. P ehled navržených opat ení PPO linie - SO 01 - Q100:

. opat ení

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ŽB ze
MPPO
ŽB ze
zemní hráz
ŽB ze
zemní hráz
ŽB ze
MPPO
ŽB ze
zemní hráz

stani ení PPO

délka

výška
nadzemní
ásti

pata založení

kóta koruny
hráze

(km)

(m)

(m)

(m n.m.)

(m n.m.)

97.0
5.0
132.0
219.0
39.0
49.0
57.0
5.0
219.0
196.0

0,0-2,79
1.2
1,16-1,67
1,61-2,1
2,24-3,4
1.16
1.45
1.12
1,12-1,99
0,0-1,74

348,5 - 345,5
347.5
347,5-345,5
0.5
344.7
0.5
346.5
347
347-345,5
0.5

351,52-351,47
351.47
351,47-351,41
351,41-351,31
351,31-351,30
351.3
351.3
351.3
351,3-351,28
351,28-351,23

0.000
0.097
0.102
0.234
0.453
0.492
0.541
0.598
0.603
0.822

0.097
0.102
0.234
0.453
0.492
0.541
0.598
0.603
0.822
1.018

Navrhovaná opat ení jsou z ejmá z p ílohy C. Výkresová ást.
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DALŠÍ DOPL UJÍCÍ INFORMACE

Informace o etnosti povod ových situací a povod ových škodách :
Hodnota neškodného pr toku odpovídá v zájmové lokalit pr toku cca Q3, od kterého
je zatáp n intravilán m sta v jeho jižní ásti a za ínají vznikat škody na majetku.
Po et obyvatel ochrán ných navrženým opat ením:
i PPO na Q100 je ohroženo 168 obyvatel.
Rozsah ohroženého území p ed navrženým opat ením v ha:
i PPO na Q100 je ohroženo 11,0 ha území na levém b ehu Úhlavy.
Rozsah území chrán ného navrženým opat ením v ha:
i PPO na Q100 bude ochrán no 11,0 ha území na levém b ehu Úhlavy.
Odhad hodnoty majetku státu, obcí, právnických a fyzických subjekt chrán ných navrženým
opa ením v mil. K :
77,672 mil. K
edpokládané finan ní náklady, v etn jejich kalkulace:
Kalkulace p edpokládaných náklad

na výstavbu navržených protipovod ových

opat ení je v p íloze H. Propo et celkových náklad .
Pro PPO na Q100 jsou p edpokládané náklady 80,8 mil. K .
Majetkové vztahy investora k pozemk m, jichž se navrhované ešení dotýká:
Zákres stavby do katastrální mapy se zakreslením trvalého i do asného záboru je
sou ástí p ílohy C. Výkresová ást. Specifikace trvalých a do asných zábor pozemk je
v p íloze E.
Stavba se nachází z v tší ásti na pozemcích M sta P eštice, p íp. Povodí Vltavy s.p.
ást pozemk pod stavbou jsou ve vlastnictví jiných vlastník , které bude nutné vykoupit.
edpokládaný rozsah výkup pozemk je 1261,3 m2. S t mito vlastníky má M sto P eštice
dohodu o následném odkoupení ásti pozemk . V této chvíli M sto P eštice uzavírá s t mito
vlastníky smlouvy. Z tohoto d vodu hodnotíme vypo ádání majetkových vztah v souvislosti
se stavbou Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích jako velice reálné.
Cena za vykoupené pozemky bude stanovena na základ jednání s vlastníky, dále na
základ odhadní ceny a v souladu s cenovými mapami.
ehledná situace v m ítku 1:50 000 je p ílohou této zprávy. Detailn jší situace jsou
v p íloze C. Výkresová ást.
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ZÁV R
Dle požadavk zadavatele byly v rámci této Studie proveditelnosti Protipovod ových

opat ení na ece Úhlav v P ešticích posuzovány 3 možné úrovn protipovod ové ochrany,
a to na Q20, Q50 a Q100. Z ekonomického posouzení (p íloha I. resp. E.) protipovod ových
opat ení na úrove Q100, Q50 a Q20 vzešla jako ekonomicky nejefektivn jší ochrana území na
úrove Q100, kdy je pom rová ekonomická efektivnost nejvyšší a dosahuje hodnoty PU=1,51,
zárove navržená opat ení ochra ují nejvíc obyvatel a nejv tší území. Proto doporu ujeme
dále sledovat tuto úrove ochrany lokality.

íloha:
-

P ehledná situace

1:50 000

V Praze 29.8.2011
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