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ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je návrh protipovodňového opatření v obcích Hořenice, 

Heřmanice a Brod na řece Labi. Bude provedeno posouzení vlivu na odtokové poměry pomocí 

stávajícího matematického modelu, posouzení vlivu po hydrologických celcích, posouzení 

ekonomické efektivnosti a posouzení semikvantitativní metodou matice rizika. Budou 

vytvořeny mapy ohrožení pro stávající stav a návrhový stav s protipovodňovým opatřením. 

V závěru budou zhodnoceny výstupy jednotlivých posouzení návrhu protipovodňového 

opatření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

povodňová škoda, protipovodňová opatření, riziková analýza, ekonomické posouzení  

ABSTRAKT 

The aim of this diploma thesis is design of the flood protection measures in the villages 

Hořenice, Heřmanice and Brod by the Labe river. The main parts of the thesis are assessment 

of the impact on runoff conditions using existing mathematical model, assessment of the impact 

on the hydrological units, assessment of the economic efficiency and assessment by the 

semiquantitative method of the risk matrix. Threat maps will be created, for the current state 

and for the design state with flood protection measures. In the end, the outputs of individual 

assessments of the design of the flood protection measures will be evaluated. 
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flood damage, flood protection measures, risk analysis, economic assessment 

 



1 

 

OBSAH 

1. Úvod .......................................................................................................................... 5 

2. Seznam zkratek ......................................................................................................... 6 

3. Charakteristika zájmového území ............................................................................. 7 

3.1 Vodní tok – Labe ............................................................................................... 7 

3.1.1 Povodí vodního toku ...................................................................................... 8 

3.1.2 Přítoky ............................................................................................................ 8 

3.1.3 Hydrologické poměry ..................................................................................... 8 

3.1.4 Objekty na toku v zájmovém území ............................................................... 8 

3.2 Kraj, krajské město, ORP ................................................................................ 10 

3.3 Obec Heřmanice .............................................................................................. 10 

3.3.1 Základní údaje .............................................................................................. 10 

3.3.2 Historie obce ................................................................................................ 11 

3.3.3 Občanská vybavenost ................................................................................... 11 

3.4 Obec Brod ........................................................................................................ 11 

3.4.1 Limnigrafická stanice ................................................................................... 11 

3.5 Obec Hořenice ................................................................................................. 13 

3.5.1 Základní údaje .............................................................................................. 13 

3.5.2 Historie obce ................................................................................................ 13 

3.5.3 Občanská vybavenost ................................................................................... 14 

4. Historické povodně ................................................................................................. 15 

4.1 Povodeň v březnu 2000 .................................................................................... 15 

4.1.1 Shrnutí povodně 2000 .................................................................................. 16 

4.2 Povodeň v červnu 2013 .................................................................................... 16 



2 

 

4.2.1 Shrnutí povodně 2013 .................................................................................. 17 

4.2.2 Fotodokumentace povodně 06/2013 obce Heřmanice a Brod ..................... 18 

5. Místní terénní šetření ............................................................................................... 21 

5.1 Úvod ................................................................................................................. 21 

5.2 Obec Heřmanice – místní část Brod ................................................................ 22 

5.3 Obec Heřmanice .............................................................................................. 29 

5.4 Obec Hořenice ................................................................................................. 32 

6. Programy ................................................................................................................. 34 

6.1 Excel ................................................................................................................ 34 

6.2 ArcGIS software .............................................................................................. 34 

6.2.1 ArcMap......................................................................................................... 34 

6.3 QGis ................................................................................................................. 34 

6.4 HEC-RAS ........................................................................................................ 35 

7. Analýza podkladů .................................................................................................... 36 

7.1 Cenové ukazatele ............................................................................................. 36 

7.2 JKSO ................................................................................................................ 36 

7.3 ZABAGED ...................................................................................................... 36 

7.4 Ortofotomapy ................................................................................................... 36 

7.5 ÚPD ................................................................................................................. 36 

7.6 Katastrální mapa .............................................................................................. 37 

7.7 Základní mapa České republiky 1:10 000 ....................................................... 37 

7.8 Hydrologické podklady .................................................................................... 37 

8. Použité metody řešení ............................................................................................. 38 

8.1 Riziková analýza .............................................................................................. 38 

8.1.1 Kvantitativního vyjádření škod .................................................................... 38 



3 

 

8.1.2 Posouzení ekonomické efektivnosti ............................................................. 39 

8.1.3 Semikvantitativní metoda matice rizika ....................................................... 39 

8.2 Metoda posouzení vlivu po hydrologických celcích ....................................... 39 

9. Návrh PPO............................................................................................................... 41 

9.1 PPO .................................................................................................................. 41 

9.1.1 Zemní hráz.................................................................................................... 41 

9.1.2 Železobetonová zeď ..................................................................................... 43 

9.1.3 Mobilní hrazení ............................................................................................ 43 

9.2 Návrh ............................................................................................................... 44 

9.2.1 Návrh PPO v obci Brod ................................................................................ 46 

9.2.2 Návrh PPO v obci Heřmanice ...................................................................... 47 

9.2.3 Návrh PPO v obci Hořenice ......................................................................... 47 

10. Posouzení vlivu na odtokové poměry ..................................................................... 48 

10.1 Postup posuzování ........................................................................................... 48 

10.2 Závěr ................................................................................................................ 50 

11. Odhad investičních nákladů .................................................................................... 51 

11.1 Odhad investičních nákladů v obci Brod – varianta 1 ..................................... 52 

11.2 Odhad investičních nákladů v obci Brod – varianta 2 ..................................... 53 

11.3 Odhad investičních nákladů v obci Heřmanice ............................................... 54 

11.4 Odhad investičních nákladů v obci Hořenice .................................................. 55 

12. Výpočet potenciálních škod a povodňového rizika ................................................. 56 

12.1 Potenciální škody a povodňové riziko obce Brod – var. 1 .............................. 57 

12.2 Potenciální škody a povodňové riziko obce Brod – var. 2 .............................. 58 

12.3 Potenciální škody a povodňové riziko obce Heřmanice .................................. 59 

12.4 Potenciální škody a povodňové riziko obce Hořenice ..................................... 60 



4 

 

13. Posouzení ekonomické efektivnosti ........................................................................ 61 

13.1 Ekonomické posouzení PPO v obci Brod – varianta 1 .................................... 62 

13.2 Ekonomické posouzení PPO v obci Brod -  varianta 2 .................................... 63 

13.3 Ekonomické posouzení PPO v obci Heřmanice .............................................. 64 

13.4 Ekonomické posouzení PPO v obci Hořenice ................................................. 65 

14. Posouzení metodou matice rizika ............................................................................ 66 

15. Posouzení vlivu po hydrologických celcích ............................................................ 68 

16. Závěr........................................................................................................................ 70 

17. Literatura a zdroje ................................................................................................... 73 

18. Seznam obrázků ...................................................................................................... 77 

19. Seznam tabulek ....................................................................................................... 80 

20. Seznam příloh .......................................................................................................... 81 

 

  



5 

 

1. ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je návrh a posouzení protipovodňové ochrany v obcích 

Heřmanice, Brod a Hořenice a vyhodnocení její ekonomické efektivnosti. 

Obce se nachází v inundačním území Horního Labe v Královéhradeckém kraji, severně 

od města Jaroměř. Jedná se o malé obce s roztroušenou zástavbou. V historii bylo obyvatelstvo 

těchto obcí ohrožováno rozlivy velkých povodní s průtoky přesahujícími i 100letou dobu 

opakování, jako například v roce 2000. 

Návrh protipovodňové ochrany bude vytvořen nad podklady rozlivů povodňových 

průtoků Q5, Q20 a Q100 vypočtených v matematickém modelu.  

Návrh řešení bude konzultován se starosty daných obcí. Bude stanovena míra 

protipovodňové ochrany obcí. 

Jako první bude provedeno posouzení vlivu na odtokové poměry. Do stávající geometrie 

matematického modelu bude zanesen návrh protipovodňové ochrany a bude proveden nový 

výpočet, jehož výsledkem budou nové hranice rozlivů pro povodňové průtoky, jejich hloubky a 

rychlosti. Následně bude posouzeno, zda jsou protipovodňové prvky správně navrženy tak, aby 

dostatečně chránily vybranou oblast. Při nálezu nesrovnalostí bude provedena aktualizace 

návrhu protipovodňových prvků a nový návrh bude znovu posouzen. 

Po vytvoření konečné verze návrhu bude proveden odhad investičních nákladů pro 

jednotlivé obce a varianty. 

Nad stávajícími a návrhovými hloubkami a plochami rozlivů bude sestavena pro zájmové 

obce riziková analýza a budou vypočteny potenciální škody objektů v inundačním území. Poté 

bude vyhodnocena ekonomická efektivita návrhů protipovodňové ochrany. 

Pomocí metody matice rizika budou vytvořeny mapy ohrožení a rizik pro zájmovou 

oblast. V poslední řadě bude provedeno posouzení po hydrologických celcích a bude ověřeno 

výpočtem, zda vyloučení objemu inundačního území návrhem protipovodňové ochrany bude, 

či nebude penalizováno. 

V závěru práce budou zhodnoceny jednotlivé výsledky práce a bude provedeno závěrečné 

shrnutí.  
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2.  SEZNAM ZKRATEK 

PPO   Protipovodňové opatření 

GIS   Geografické informační systémy 

ČÚZK   Český úřad zeměměřičský a katastrální 

ZABAGED  Základní báze geografických dat 

ZÚ   Záplavové území 

IP   Intenzita povodně 

QN Kulminační průtok N-leté povodně jenž je v dlouhodobém 

průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za N let 

VRV   Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

Ř.KM   Říční kilometr 

PLa   Povodí Labe, s.p. 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OP   Odtokové poměry 

ŽB   Železobetonová 

SHP   Shapefile (vektorová vrstva) 

RSO   Registr sčítacích obvodů a budov 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

SPA   Stupně povodňové aktivity 

VD   Vodní dílo 

DMT   Digitální model terénu 

JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objektů 
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3. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO 

ÚZEMÍ 

 

3.1 Vodní tok – Labe 

Labe se řadí mezi největší řeky Evropy. Délka vodního toku je 1154 km. Rozloha jeho 

povodí činí 144 055 km². Pramení v Čechách v Krkonoších, dále protéká Německem a ústí do 

Severního moře. Povodí Labe odvodňuje většinu oblasti severních Čech, severovýchodních 

Čech, jihovýchodních a středních Čech. (32) 

Obrázek 2.1: Zájmové území 
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3.1.1 Povodí vodního toku 

Povodí Labe je povodí I. řádu. Jedná se o vodní tok, který přímo ústí do moře, a tak zcela 

zaniká. Oblast povodí Labe lze rozdělit do několika dílčích oblastí. Řešené zájmové území spadá 

do povodí Horního Labe, které zahrnuje vlastní tok Labe a jeho přítoky po Hradec Králové.  

 Řeku Labe spravuje státní podnik Povodí Labe, se sídlem v Hradci Králové. (32) 

3.1.2 Přítoky 

Nejvýznamnější přítoky Labe jsou Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Jizera, Vltava, Ohře, 

Bílina, Ploučnice a Kamenice. Od Vrchlabí po Jaroměř teče řeka směrem jihovýchodním. 

Významnějšími přítoky na tomto horním toku jsou jen Bílé Labe, Malé Labe, Čistá 

a Pilníkovský potok (všechny levostranné). (33) 

3.1.3 Hydrologické poměry 

Labe pramení v nadmořské výšce 1387 m n. m. v Krkonoších v rašeliništi na Labské louce, 

v těsném sousedství státní hranice s Polskem. Pod Labskou boudou spadá Labským vodopádem 

do Labského dolu, protéká Krkonošemi a Krkonošským podhůřím převážně v jižním 

a jihovýchodním směru. Jeho tok má zpočátku horský ráz s četnými kaskádami a vodopády. Od 

Jaroměře nabývá rázu nížinného toku. 

V Královéhradeckém kraji je tok dlouhý 110 km. (33) 

Na Labi jsou dvě menší vodní nádrže. Ve Špindlerově Mlýně to je Labská přehrada se 

zděnou hrází vysokou 41,5 m a 153,5 m dlouhou, která zde byla postavena již v roce 1916.  

Je využívána pro ochranu před velkými vodami, nadlepšování průtoků i pro energetiku.  

U Dvora Králové byla v roce 1919 postavena nádrž Les Království, nyní využívaná pro 

hydroenergetiku, průmysl a ochranu před velkými vodami. Má zděnou hráz 41 m vysokou a 

224 m dlouhou. 

Rozdělení odtoků během roku vychází z klimatických podmínek. Nejvodnatějšími měsíci 

jsou u toků pramenících v nejvyšších horách (Krkonoše) duben a květen. (33) 

3.1.4 Objekty na toku v zájmovém území 

Na horním toku Labe se nacházejí jezy s malými vodními elektrárnami. 

V zájmovém území přechází koryto vodního toku několik silničních mostů. 
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3.1.4.1 Mosty v zájmovém území 

• Most přes labské údolí u Brodu (silnice I/37; ř.km 1022,7) 

• Most přes Labe v Brodu (obec Heřmanice; ř.km 1022,6) 

• Most přes Labe v Heřmanicích (ř.km 1021,1) 

• Most přes Labe u Hořenic (ř.km 1018,2) 

3.1.4.2 Jezy v zájmovém území 

• Jez Heřmanice (ř.km 1021,2) 

• Jez u Hořenického Mlýna v Hořenicích (ř.km 1018,2) 
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3.2 Kraj, krajské město, ORP 

Zájmové území spadá do Královéhradeckého kraje s krajským městem Hradec Králové. 

Pověřenou obcí a příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Jaroměř. 

3.3 Obec Heřmanice 

3.3.1 Základní údaje 

Obec Heřmanice je samostatná obec nacházející se na území okresu Náchod v kraji 

Královéhradeckém, při silnici I. třídy č. 37 mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem. 

Součástí obce jsou 3 osady Běluň, Brod a Slotov. 

Heřmanice se rozkládají na rozloze 692 ha s průměrnou nadmořskou výškou 276 m n. m. 

V obci žije 426 obyvatel.  

Obec je součástí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hustířanka. (1) 

Obrázek 3.2: Obec Heřmanice (1) 
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3.3.2 Historie obce 

Heřmanice se připomínají v deskách zemských od r. 1352. Původní český charakter obce 

byl po třicetileté válce postupně potlačen, koncem 19. století se naprostá většina obyvatel hlásila 

k německé národnosti. Obec se stala součásti záboru Sudet na podzim v roce 1938. 

 

3.3.3 Občanská vybavenost 

V obci se nachází obecní knihovna, mateřská škola, působí zde sbor dobrovolných hasičů 

Heřmanice, a tělovýchovný a kulturně vzdělávací oddíl Alpatým Heřmanice. 

Vesnicí prochází Labská cyklostezka a  turistická trasa Jaroměř – Dvůr Králové 

nad Labem. (1) 

3.4 Obec Brod 

Brod je malá vesnice, část obce Heřmanice. Nachází se asi 1 km na severozápad od 

Heřmanic. 

Brod se rozkládá na rozloze 337 ha. V obci žije 100 obyvatel. (1) 

3.4.1 Limnigrafická stanice 

V obci Brod se nachází hlásný profil povodňové služby. Provozovatelem je Povodí 

Labe, státní podnik. 

Profil je umístěn na pravém břehu, nad mostem na hlavní silnici z Jaroměře na Kuks. Sbírá 

data o průtocích. Nejvyšší zaznamenaný průtok je z 2.6.2013.  
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Obrázek 3.3: Evidenční list hlásného profilu v obci Brod (2) 
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3.5 Obec Hořenice 

3.5.1 Základní údaje 

Obec Hořenice se nachází rovněž v okrese Náchod v kraji Královéhradeckém. Hořenice 

se rozkládají asi 3 km severně od města Jaroměř na rozloze 327 ha s průměrnou nadmořskou 

výškou 266 m n. m. 

V obci žije 145 obyvatel. V jižní části obce u toku řeky Labe se nachází průmyslový areál. 

Obec je součástí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hustířanka. (3) 

3.5.2 Historie obce 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1500. Obec se postupně rozrůstala, roku 1645 

zde bylo jen deset usedlostí, k roku 1785 zde žilo už 219 obyvatel. Roku 1848 se Hořenice staly 

samostatnou obcí. 

V roce 1960 byly Hořenice připojeny k Heřmanicím a v roce 1990 se Hořenice opět 

osamostatnily. Osamostatnění obci velice prospělo. Byl zaveden pravidelný svoz odpadu, 

položeny telefonní kabely, provedena plynofikace obce. Obecní cesty vyasfaltovány a 

vydlážděny chodníky, obnovena veřejná zeleň. 

Obrázek 3.4: Obec Hořenice (3) 
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3.5.3 Občanská vybavenost 

V obci se nachází tělovýchovná jednotka Sokol Hořenice a organizace Českého červeného 

kříže. (3) 
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4. HISTORICKÉ POVODNĚ 

4.1 Povodeň v březnu 2000 

Příčinou vzniku extrémní povodně na horním Labi v březnu 2000, které bylo nejvíce 

zasaženo, byla krajně nepříznivá kombinace několika klimatických faktorů, tj. vysoká teplota 

vzduchu, vysoký úhrn dešťových srážek a silný vítr, která způsobila velmi rychlé odtávání 

sněhové pokrývky zejména v Krkonoších a v jejich podhůří. Kulminační průtok v Labi v úseku 

Hostinné až Jaroměř dosáhl hodnoty s dobou opakování 100 až 200 let. 

Vysokou extrémnost této povodně dokumentuje i to, že pro přehradu Les Království to 

byla největší povodeň v celé její dosavadní historii. Rychlost nástupu povodně a její mohutnost 

měla na stav vodních toků a přilehlá území nesmírný devastační účinek. (4) 

 

Na VD Les Království, kde velikost kulminačního průtoku na přítoku do nádrže 385 m3/s 

byla vyhodnocena s dobou opakování 100 až 200 let, byla situace skutečně mimořádná. Jednalo 

se o největší povodeň, která se na této přehradě v její cca 80 let trvající historii vyskytla. 

Doposud největší kulminační průtok povodně z 8. února 1946 byl překročen dokonce o 75 m3/s. 

Velmi extrémní byl současně i objem povodňové vlny. Objem horní části této vlny, přesahující 

Obrázek 4.1: VD Les Království při povodni v březnu 2000 (32) 
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velikost neškodného průtoku v korytě pod VD (90 – 100 m3/s), byl téměř dvakrát větší, než je 

celkový objem zcela prázdné nádrže. Velikost této povodně několikanásobně převyšovala 

funkční schopnost VD výraznou měrou snížit průtok. V částečně předvypuštěné nádrži bylo 

zachyceno téměř 8 mil. m3 vody. Celkový objem povodňové vlny to snížilo pouze o necelých 

20 % a odtok z nádrže byl snížen oproti přítoku jen o 10 %. Ochranný prostor nádrže byl plně 

využit. 

Manipulacemi na přehradě bylo oddáleno překročení neškodného průtoku v korytě Labe 

pod nádrží o cca 7 hodin, což mělo mimořádný význam pro řešení povodňové situace v 

jednotlivých obcích. Obce tak získaly určitý čas navíc k provedení alespoň těch nejnaléhavějších 

zabezpečovacích prací. Avšak i přesto dosáhl rozsah povodňových škod katastrofální velikosti. 

Nejkritičtější povodňová situace byla na Labi v úseku Hostinné – Jaroměř.  

Povodňovou vlnou byly zasaženy i obce Heřmanice a Hořenice. V Heřmanicích bylo 

zatopeno 11 domů a v Hořenicích 10 domů. 

4.1.1 Shrnutí povodně 2000 

Tato povodeň byla lokální, ale byla v této oblasti opravdu extrémní. Vyskytla se na jaře 

a to kolem 10. března. 

• Byla smíšenou povodní s vlivem tání sněhu a doplňkových faktorů, které toto tání 

urychlily (významné dešťové srážky a silný vítr). 

• Byla povodní regionální a zasáhla především horní Labe. 

• Zaznamenány byly velké škody, včetně materiálních. (5) 

4.2 Povodeň v červnu 2013 

Při povodni v červnu 2013 se vyskytly dvě povodňové vlny (1.6. – 13.6. a 25. 6. – 28. 6.), 

kdy druhá povodňová vlna bezprostředně navazovala na první vlnu. 

 Intenzivní srážky a nasycené celé povodí všech vodních toků v oblasti Krkonoš způsobily 

rychlý vzestup průtoků v Labi a všech jeho přítocích a rychlý vzestup hladin v přehradách 

Labská a Les Království. 

Schválenou mimořádnou manipulací na VD Les Království – navýšení odtoku z nádrže 

nad hodnotu neškodného průtoku (z 90 m3/s na 150 m3/s) došlo ke snížení průtoku Q50 na přítoku 

do přehrady na průtok Q5 – 10 na odtoku z přehrady. 
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Kulminační průtok v Labi pod Jaroměří tak dosáhl hodnoty cca Q10.  

Při první povodňové vlně byl v profilu Brod na Labi dosažen maximální vodní stav 

474 cm. Této hodnotě byl odhadnut průtok 160 m3/s, odpovídající Q5 – 10 (měrná křivka profilu 

končí na hodnotě Q = 106 m3/s ). Hodnota vodního stavu 370 cm (III. SPA) byla tedy výrazně 

překročena. 

Druhá povodňová vlna nebyla již tak výrazná. V profilu Brod byl dne 25. 6. 2013 dosažen 

vodní stav 357 cm, odpovídající průtoku Q1 = 80 m3/s (II. SPA). (6) 

4.2.1 Shrnutí povodně 2013 

Tato povodňová událost patří k významným povodním poslední doby a řadí se k letním 

povodním, podobným jako se u nás vyskytly v letech 1997 a 2002, byť tato byla mírnější než 

uvedené případy 

• Vyskytla se v hlavní vlně na přelomu května a června, v další pak kolem poloviny měsíce 

• Zasáhla v hlavní vlně zejména Čechy, a to povodí Vltavy a Labe, včetně jejich drobných 

přítoků  

• Povodeň způsobila mnohé škody majetkové i škody na vodních zdrojích a v krajině (7) 

(8) 
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4.2.2 Fotodokumentace povodně 06/2013 obce Heřmanice a Brod 

 

  

Obrázek 4.2: Brod č. p.49 (9.  6.2013) 

https://www.obec-hermanice.cz/evt_image.php?img=1511
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Obrázek 4.4: Brod č. p. 35 (9. 6. 2013) 

Obrázek 4.3: Heřmanice č. p. 24 (2. 6. 2013) 

https://www.obec-hermanice.cz/evt_image.php?img=1512
https://www.obec-hermanice.cz/evt_image.php?img=1513


20 

 

  

Obrázek 4.5: Heřmanice čp. 23 (2.6.2013) 

Obrázek 4.6: Cesta na Běluň (2.6.2013) 

https://www.obec-hermanice.cz/evt_image.php?img=1514
https://www.obec-hermanice.cz/evt_image.php?img=1516
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5. MÍSTNÍ TERÉNNÍ ŠETŘENÍ 
5.1 Úvod 

Terénní průzkum zájmové lokality tří obcí byl proveden díky situaci kolem pandemie až 

v pozdním jaru po návrhu protipovodňových opatření. Původní termín místního šetření byl 

plánován cca o dva měsíce dříve, před nástupem vegetačního období tak, aby situace podél 

vodního toku, v inundačních územích i v obcích byla co nejvíce přehledná.  

V rámci místního šetření jsem se měl také zúčastnit osobního projednání návrhu PPO se 

starosty obcí. K této schůzce však bohužel díky vládním opatřením nedošlo a projednání 

proběhlo online. 

Během terénního šetření jsem se zaměřil také na hledání stop historických povodní na 

domech a jiných objektech v obcích. Několik takových stop se mi povedlo nalézt a 

zdokumentovat. Tyto dosažené úrovně hladin při povodňových stavech mi dokonce i místní 

obyvatelé potvrdili a zavzpomínali na přítomnost extrémních povodňových průtoků. Celá 

Obrázek 5.1: Situace obcí (ZM 10) 
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pochůzka i s přejezdy do jednotlivých obcí mi zabrala celé odpoledne a večer, avšak byla velice 

přínosná pro dokreslení povědomí o zájmovém území, neboť vnímání situace pouze nad mapou 

se od skutečnosti přece jen liší. 

Terénní šetření jsem začal v obci Brod, pokračoval do Heřmanic a zakončil v Hořenicích. 

5.2 Obec Heřmanice – místní část Brod 

 

  

Obrázek 5.3: Pohled na cyklostezku mezi inundačním mostem a velkým silničním mostem 

Obrázek 5.2: Zájmový vodní tok - Labe v obci Brod 
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Obrázek 5.4: Inundační most v obci Brod 

Obrázek 5.5: Výše povodně z roku 2000 
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Obrázek 5.6: Povodňová značka na pilíři inundačního mostu 

Obrázek 5.7: Vodočetná lať u pilíře inundačního mostu 
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Obrázek 5.9: Pravý břeh Labe za inundačním mostem a dům č.p. 16 

Obrázek 5.8: Pravé inundační území 
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Obrázek 5.11: Znatelné známky po povodni roku 2000 na domu č.p.31 v levém inundačním území 

Obrázek 5.10: Levé inundační území Labe v obci Brod 
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Obrázek 5.13: Dům č.p. 49 

Obrázek 5.12: Pohled z obce směrem k inundačnímu mostu 
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Obrázek 5.15: Známky po povodni na fasádě domu obce Brod 

Obrázek 5.14: Známky po povodni na fasádě domu obce Brod 
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5.3 Obec Heřmanice 

 

Obrázek 5.17: Jez Heřmanice s malou vodní elektrárnou 

Obrázek 5.16: Levý břeh Labe pod jezem Heřmanice 



30 

 

 

 

  

Obrázek 5.19: Náhon 

Obrázek 5.18: Levý břeh Labe za mostem 
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Obrázek 5.21: Levé inundační území 

Obrázek 5.20: Známky po povodni na fasádě domu č.p.25 
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5.4 Obec Hořenice 

Obrázek 5.23: Průmyslový areál (Hořenický Mlýn)) 

Obrázek 5.22: Polorozpadlý jez u Hořenického Mlýna 
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Obrázek 5.25: Pravé inundační území z pohledu od průmyslového areálu 

Obrázek 5.24: Kapacitní most přes Labe (směr Jaroměř) 
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6. PROGRAMY 

V rámci řešení úkolů této diplomové práce jsem se pohyboval v rozhraní několika 

počítačových programů, bez kterých by řešení stanovených cílů bylo velmi těžko dosažitelné. 

6.1 Excel 

Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft. Umožňuje práci s daty a tabulkami, 

analýzy dat a další činnosti. Používá se například ke zpracování velkého množství vzájemně 

propojených číselných údajů, k provádění výpočtů, vytváření vlastních datových tabulek, 

organizaci dat, či ke grafickému zobrazení (9) 

6.2 ArcGIS software 

ArcGIS software je univerzální geografický informační systém vyvinutý společností 

ESRI. Software slouží k práci s prostorovými daty, která dokáže vytvářet a spravovat, ale 

zejména analyzovat a přehledně vizualizovat, čímž se dají nalézt nové a podnětné vztahy. (10) 

(11) 

6.2.1 ArcMap 

ArcMap je hlavní aplikací ArcGIS softwaru. V prostředí aplikace lze nalézt většinu 

nástrojů pro zobrazení, úpravu, vytvoření a analyzování geografických dat, díky kterým může 

uživatel získávat nové informace a vytvářet kartografické mapy. (12) (13) 

6.3 QGis 

QGIS je software geografického informačního systému vyvíjen společností QGIS 

Development team, který uživatelům umožňuje vytvářet a exportovat grafické mapy, analyzovat 

a upravovat prostorová data. QGis je na rozdíl od ArcGIS volně dostupný, neplacený program. 

(14) 
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6.4 HEC-RAS 

HEC-RAS je program pro provádění hydraulických výpočtů pro říční síť. Výpočet může 

být prováděn 1D či 2D. Slouží k modelování průtoků vody ustáleného a neustáleného proudění, 

modelování transportu sedimentu a analýze kvality vody. (15) 
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7. ANALÝZA PODKLADŮ 

7.1 Cenové ukazatele 

Jedná se o aktuální cenové ukazatele ve stavebnictví, které poskytuje ÚRS Praha podle 

kategorií JKSO (Jednotné klasifikace stavebních objektů). Představují podklady pro oceňování 

jednotlivých kategorií stavební produkce v České republice. (16) 

7.2 JKSO 

Jednotná klasifikace stavebních objektů vyhodnocuje stavební objekty podle účelu jejich 

využití a jejich konstrukčně – materiálové charakteristiky. Objektům jsou pravidelně 

aktualizovány pořizovací jednotkové ceny. (16) 

7.3 ZABAGED 

Základní báze geografických dat je digitální geografický model území České republiky, 

který je spravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Představuje hlavní zdroj k 

vyhodnocení potencionálních povodňových škod a k tvorbě rizikové analýzy. Obsahuje 

dvourozměrné prostorové informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, vodstvu a 

vegetaci. Celý model se aktualizuje každé 3 roky. (16) 

7.4 Ortofotomapy 

Ortofotomapy představují rastrové letecké snímky vložené do systému jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. Rastrové mapy lze využít pro doplnění v situacích, kdy se 

nepodařilo sehnat územní plán jednotlivých obcí. (16) 

7.5 ÚPD 

Územně plánovací dokumentace je základním typem plánovací dokumentace. Nemůžeme 

jej použít přímo pro reprezentaci jednotlivých objektů, ale lze ho využít pro dodatečné určení 

využití jednotlivých objektů v hodnocené lokalitě. (16) 
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7.6 Katastrální mapa 

Digitální katastrální mapy nesou informace z katastru nemovitostí, který spravuje Český 

úřad zeměměřický a katastrální. Najdeme zde informace o majitelích pozemků a stavebních 

objektů. (16) 

7.7 Základní mapa České republiky 1:10 000 

Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je nejpodrobnější mapou České 

republiky, nalezneme v ní polohopis i výškopis ČR. (17) 

7.8 Hydrologické podklady 

Hydrologická data byla objednána u Českého hydrometeorologického úřadu. Jedná se o 

N – leté průtoky v několika hydrologických profilech s danou třídou přesnosti. 

 

  

Obrázek 7.1: Hydrologická data (17) 
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8. POUŽITÉ METODY ŘEŠENÍ 
8.1 Riziková analýza 

8.1.1 Kvantitativního vyjádření škod 

Ke stanovení potenciálních povodňových škod se používá metoda aplikující křivky 

poškození (tzn. ztrátové křivky). Ztrátové křivky jsou zhodnocením vlivu povodňového rozlivu 

na různé kategorie objektů a konstrukcí. Výsledná škoda je vyjadřována jako obnovení stavby 

v původní stav. Ceny jednotlivých objektů jsou vyhodnocovány z cenových ukazatelů 

vycházejících z JKSO. Škody jsou vyčísleny pro kategorie objektů jako např. stavební objekty, 

vybavenost, sportovní plochy atd. Výpočet škody lze zapsat pomocí následujícího vzorce: 

 

Obrázek 8.1: Rovnice pro výpočet škod pro daný povodňový průtok (16) 

 

Metodou potenciálních škod se také stanovuje míra povodňového rizika, které se určuje 

pomocí vyčíslených povodňových škod a pravděpodobnosti jejich vzniku. V této práci jsem 

použil analytickou metodu vyjádření míry povodňového rizika: (18) 

Obrázek 8.2: Vztah pro vyjádření míry povodňového rizika 

analytickou metodou (16) 
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8.1.2 Posouzení ekonomické efektivnosti 

Posouzení ekonomické efektivnosti vychází z rozdílu kapitalizované hodnoty 

povodňového rizika (pomocí diskontní sazby) způsobených při stávajícím stavu bez 

protipovodňové ochrany a návrhového stavu. Do výpočtu je započítávána investiční náročnost 

PPO na realizaci. Výstup hodnotící efektivitu PPO je poměrový ukazatel efektivnosti 

(zkoumáme, zdali je ukazatel větší než 1, tehdy jde o efektivní návrh) a absolutní efektivnost 

(pokud je kladná, je návrh PPO finančně efektivní). Dalším ukazatelem je doba návratnosti. (18) 

 

 

8.1.3 Semikvantitativní metoda matice rizika 

Tato metoda znázorňuje povodňové riziko a ohrožení pomocí barevné škály na mapách. 

Nejprve se stanoví intenzita povodně pomocí hloubek a rychlostí povodňových rozlivů. Z té se 

pak vypočte povodňové ohrožení pomocí matice rizika. Výstupem jsou mapy ohrožení. 

Dle barevné stupnice na nich můžeme určit míru ohrožení v dané lokalitě. 

Dalším výstupem jsou mapy rizika, které jako další vstup využívají údajů o využití území, např. 

z územních plánů obcí. (18) 

8.2 Metoda posouzení vlivu po hydrologických celcích 

Navržená opatření protipovodňové ochrany nesmí mít negativní vliv na průchod 

povodňových průtoků v podobě např. zvýšení kulminačních průtoků, nebo zpětného vzdutí nad 

chráněnou lokalitou.  

 Pomocí zjednodušeného metodického postupu, na základě několika vstupních hodnot 

(neškodný průtok, objem návrhové povodňové vlny, vyjmutý objem záplavového území) lze 

Obrázek 8.3: Vztah pro výpočet doby návratnosti (16) 
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posoudit, zdali je nutné kompenzovat návrh PPO (např. nalezení nových retenčních prostor), či 

je vliv opatření zanedbatelný. (19) 
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9. NÁVRH PPO 

9.1 PPO 

Způsobů a možností, jak chránit inundační území je několik. Aktivní prvky 

protipovodňové ochrany spočívají např. v úpravě koryta. Kladou si za cíl provést tentýž průtok 

stejným územím, ale kóta hladiny má nižší hodnotu nadmořské výšky. (18) Tyto prvky ochrany 

jsem ve svém návrhu nepoužil. Úpravy koryta vodního toku by se daly provést v mém 

zájmovém území pouze velmi lokálně, byly by velice finančně náročné, neboť se jedná o vodní 

tok s velkým průtokem a značnou hloubkou koryta a především proto, že vzhledem k velikostem 

povodňových průtoků a rozlivu v záplavovém území by vliv úprav koryta na odtokové poměry 

a kótu hladiny byl naprosto minimální. 

Při návrhu protipovodňové ochrany jsem volil pasivní liniové prvky, které ohraničují 

stavební objekty a chráněná území a vyřezávají tak dané lokality z rozlivů povodňových průtoků 

a ovlivňují odtokové poměry dále po toku, popř. proti proudu vodního toku. Proto bylo nutné 

navržené prvky PPO přezkoumat pomocí posouzení vlivu na odtokové poměry a také vlivu po 

hydrologických celcích, což je předmětem dalších kapitol této práce. 

Mezi mnou zvolenými liniovými prvky jsou ochranná zemní hráz, železobetonová zeď a 

mobilní hrazení. 

Prvky protipovodňové ochrany se musí navrhovat s převýšením nad hloubky návrhového 

průtoku – v mém případě Q100. Zemní hráz se převyšuje o 0,50 m, ŽB zeď a mobilní hrazení o 

0,30 m nad QN. (19) 

9.1.1 Zemní hráz 

Ochrannou zemní hráz jsem pro návrh uvažoval homogenní s podzemní těsnící stěnou. 

Při navrhované výšce do 2 m s návodním a vzdušním sklonem 1:2 a šířkou koruny hráze 2 m. 

Při vyšší návrhové výšce pak sklon návodního líce 1:3 a šířku koruny hráze 3 m. (19) 
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Obrázek 9.2: Vzorový příčný řez zemní ochranné hráze nad 2 m výšky (19) 

Obrázek 9.1: Vzorový příčný řez zemní ochranné hráze do 2 m výšky (19) 
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9.1.2 Železobetonová zeď 

Železobetonová ochranná zeď s železobetonovým základem a převýšením 0,30 m nad 

Q100. (19) 

 

9.1.3 Mobilní hrazení 

Mobilní hrazení z hliníkových dílců s železobetonovým základem a převýšením 0,30 cm 

nad Q100. (19) 

Obrázek 9.3: Vzorový příčný řez ŽB protipovodňovou zdí (19) 
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9.2 Návrh 

Při návrhu prvků protipovodňového opatření pro obce Heřmanice, Brod a Hořenice jsem 

nemohl bohužel kvůli doporučené karanténě a situaci kolem pandemie připojit poznatky 

z místního šetření a terénního průzkumu přímo z obcí, neboť osobní probádání lokality proběhlo 

až po návrhu PPO. Mohl jsem tak alespoň pozorováním v terénu následně ověřit vhodnost 

umístění a vypracování návrhu. 

Jako hlavní podklady pro vytvoření návrhu ochranných prvků sloužily výstupy 

z hydraulického matematického modelu, který je zároveň důležitým podkladem celé práce, 

sestaveného v programu HEC-RAS. Důležitým zdrojem informací byly především rozlivy 

povodňových průtoků do inundačního území, hloubky a rychlosti proudění v dané lokalitě. 

Obrázek 9.4: Vzorový příčný řez mobilním hrazením s žb základem (19) 
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Mezi další podklady, nad kterými vznikl návrh opatření, patří Základní mapy České 

republiky, Ortofoto mapy zájmového území, katastrální mapy a územní plány obcí a 

ORP Jaroměř. 

Jako vhodný nástroj pro přiblížení situace zájmového území posloužila při návrhu 

možnost panoramatického prohlížení map na webové stránce Mapy.cz. (20) Pomocí této funkce 

však nelze projít veškeré postižené lokality a nahlédnout na všechna potřebná místa, neboť 

pohled se vzhledem k pořízení záběrů soustřeďuje především na lokality dostupné z cest a 

komunikací. Okolí vodních toků není proto dokonale zmapováno, avšak tento nástroj mi 

výrazně pomohl, především v obci Brod při návrhu variantního řešení PPO na levém 

inundačním území. 

Zájmové obce nejsou hustě osídleny, jedná se o malé vesnice. Zástavba je zde roztříštěna 

a ke každé stavbě obvykle náleží pozemek se zahradou, popř. s jiným využitím. Konkrétní PPO 

chrání vždy jednotky maximálně desítky budov. Nejedná se o ucelené, přiléhající celky budov 

rozdělené ulicemi. Teoretická potenciální povodňová škoda proto nesahá do takových hodnot, 

jako např. v městské zástavbě. při stejné ploše zaplaveného území. S přihlédnutím k těmto 

faktům a také k přírodnímu charakteru vodního toku a zájmového území byla snaha volit při 

návrhu, co největší podíl ochranných zemních hrází, na úkor železobetonových zdí. Zemní hráze 

jsou z finančního hlediska mnohem dostupnější, avšak náročnější na zábor území. Volný prostor 

inundačního území mezi vodním tokem a zástavbou to ale dovoloval. 

Další otázkou byla míra ochrany daných obcí. Po porovnání rozlivů povodňových průtoků 

Q5, Q20, Q100 a Q500 vygenerovaných z modelu byla jako nejvhodnější zvolena varianta návrhu 

PPO na Q100. Pětiletý povodňový průtok nezpůsobuje výrazné škody (např. v Heřmanicích 

zasahuje jediný objekt) a naopak u rozlivu pětisetletého povodňového průtoku by byly investiční 

náklady na PPO zřejmě tak vysoké, že by ekonomická efektivita daného opatření byla hodně 

nízká. Rozliv pro průtok Q20 se velice blíží rozlivu pro Q100, proto byla zvolena protipovodňová 

ochrana vyšší z variant. 

Samotný nákres jsem provedl v programu ArcMap nad výše zmíněnými mapovými 

vrstvami. 

Poté byly jednotlivé návrhy projednány se starosty obcí. Bohužel kvůli aktuální situaci se 

nemohla konat osobní jednání, kterých bych se mohl zúčastnit, což bylo v původním 
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harmonogramu projektu.  K návrhům byly starostou obce Hořenice vzneseny připomínky, které 

jsem do návrhu PPO následně zapracoval. 

Návrhy protipovodňového opatření v jednotlivých obcích jsou spolu se záplavovým 

územím pro stávající i návrhový stav vykresleny v mapách opatření – Příloha 1-8. 

9.2.1 Návrh PPO v obci Brod 

Nejvýše položenou obcí proti směru vodního toku je Brod. Nejohroženější oblastí je zde 

levé inundační území za velkým silničním mostem silnice I. třídy – ohroženo je přes 10 budov. 

Naopak v pravém inundačním území jsem protipovodňovou ochranu navrhoval pro 4 

samostatná stavení. 

Návrh na pravém břehu Labe navazuje v rámci návrhu PPO na menší silniční most a 

lemuje břeh vodního toku, poté přechází v zemní hráz, která obchází přibližně v pravém úhlu 

dům č.p. 11 a navrací se směrem k silnici. 

V levém inundačním území jsem navrhl zemní hráz, která začíná pod mostem silnice I/37, 

vede podél stávající cyklostezky a je zakončena železobetonovou zdí a mobilním hrazením 

navázaným na pilíř inundačního mostu tak, aby byla zachována schopnost mostu provádět 

povodňové průtoky. Pro zbývající část obce jsem po konzultaci prvotního návrhu PPO navrhl 

variantní řešení. 

V první variantě je PPO za inundačním mostem umístěna podél místní komunikace (na 

straně blíže k vodnímu toku) tak, aby byla ochráněna a dala se bezpečně využívat i během 

povodní. Jedná se o zemní hráz v celé délce, jen v místě křížení místních komunikací za 

inundačním mostem je přerušena a nahrazena mobilním hrazením. Na konci obce jsem návrhem 

zemní hráze obešel domy č.p. 45 a 44 a navázal zpět na komunikaci tak, aby stavební objekty 

byly chráněny z obou stran. 

Druhé variantní řešení chrání stejnou část zástavby, ovšem pomocí železobetonových zdí 

v místech stávajících oplocení jednotlivých parcel. V místech nutných průchodů a průjezdů 

jsem navrhl mobilní hrazení. Návrh je rozdělen do dvou samostatných částí, které na sebe 

nenavazují. První chrání domy č. p. 31 a 32. Druhá část je vedena od domu č.p. 33., u objektu 

č.p. 49 železobetonová zeď končí, přes místní komunikaci přechází mobilní hrazení a dál je 

navázána zemní ochranná hráz, která je vedena stejně, jako v prvním variantním řešení. 
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9.2.2 Návrh PPO v obci Heřmanice 

V původním návrhu protipovodňové ochrany obce Heřmanice jsem počítal s ochranou 

zástavby na obou březích Labe. Avšak po prohlédnutí matematického modelu jsem zjistil, že 

zástavba na pravém břehu vodního toku je ohrožena jen minimálně a navíc se jedná o 

průmyslové budovy. Záplavové čáry, které zasahovaly výrazněji do objektů v pravém 

inundačním území, byly jen zkresleny běžnou nepřesností výpočetní sítě modelu. Příčinou byl 

náhon, který se odděluje z Labe nad jezem v obci Heřmanice a zasahuje do něj zpětné vzdutí, 

které ovšem výrazněji neohrozí zástavbu na pravém břehu. 

Konečný návrh tedy tvoří ohrázování zástavby levého inundačního území zemní hrází. 

V části obce je hráz vedena korytem levostranného přítoku Labe – drobného vodního toku. 

V případě realizace PPO by se koryto drobného vodního toku přetrasovalo před ochranou hráz. 

V místě křížení hráze s komunikací jsem navrhl mobilní hrazení a podél Labe je namísto zemní 

hráze železobetonová zeď, která v mém návrhu navazuje na betonové a kamenné zdi koryta 

vodního toku a je zavázána k pilíři silničního mostu. 

9.2.3 Návrh PPO v obci Hořenice 

Obec Hořenice se nachází na pravém břehu Labe a je povodněmi ohrožena jen ve své jižní 

části. Jedná se o několik stavebních objektů a také průmyslový areál níže pod obcí, proti proudu 

Labe. 

Navrhl jsem v obci protipovodňovou ochranu pomocí zemních hrází. V místech křížení 

s komunikacemi jsou hráze doplněny mobilním hrazením. 

Po projednání se starostou obce jsem dopracoval do návrhu zemní hráz podél příjezdové 

komunikace do obce, tak aby nedocházelo ke zpětnému zaplavení domu č.p.51. 

K úpravám návrhu jsem se vrátil také během posuzování vlivu na odtokové poměry 

pomocí matematického modelu. Prodloužil jsem zemní hráz, která chrání průmyslový areál, 

neboť mi model ukázal, že při původním návrhu docházelo k zaplavení areálu z pravého 

inundačního území, ze severní strany, neboť rozliv Labe je v těchto místech značný. 
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10. POSOUZENÍ VLIVU NA ODTOKOVÉ 

POMĚRY 

Cílem této kapitoly bylo posouzení vlivu navržených protipovodňových opatření na 

odtokové poměry v zájmovém území. To znamená, jak se změnily rozlivy, hloubky a rychlosti 

v záplavových územích, zdali je navržené opatření vzhledem k těmto změnám v pořádku, popř. 

na základě těchto změn provést aktualizaci návrhu a opětovné posouzení. 

10.1 Postup posuzování  

K posouzení vlivu na odtokové poměry jsem potřeboval stávající matematický model, 

který byl jedním z hlavních podkladů k vypracování této práce. 

S modelem jsem pracoval v programu HEC-RAS, přepočítané výstupy a následnou 

generaci výsledků jsem prováděl v rozhraní RAS Mapper. 

Nejprve bylo zapotřebí do stávající geometrie modelu přidat navržené prvky 

protipovodňové ochrany. Vzhledem k tomu, že se jedná o kombinaci 1D a 2D modelu, bylo 

nutné podle toho nové parametry zadávat a oba typy vhodně kombinovat. Tím jsem pozměnil 

výpočetní síť a musel jsem nejprve vyladit problémová místa v modelu, aby byl program 

schopný správného výpočtu jednotlivých povodňových scénářů pro novou geometrii. Jedno z 

nejvíce problematických míst byl inundační most v obci Brod, který model vnímá jako 

propustek, který ovšem není kruhového průřezu, ale obdélníkového. Model byl náchylný na 

jakoukoli změnu geometrie v místech blízkých této lokalitě. 
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Okrajové podmínky zůstaly zachovány jako v modelu pro stávající stav. 

Po úspěšném přepočtení modelu s novou geometrií – jak pro variantní řešení 1 i 2, jsem 

začal procházet výsledky jednotlivých povodňových scénářů (především návrhového průtoku 

Q100) a zjišťoval nedostatky navrženého opatření.  

Konkrétním případem byla zemní hráz navržená k ochraně průmyslového areálu v obci 

Hořenice. Z výsledků výpočtů modelu jsem zjistil, že jsem hráz navrhl v nedostatečné délce a 

tím dochází k zatopení areálu z inundačního území, nejen přímo z vodního toku. Na základě 

tohoto poznatku jsem upravil návrh PPO tak, abych ochránil celý areál a k zatopení nedocházelo 

až do povodňového průtoku Q100. 

Výsledky přepočteného matematického modelu sloužily jako podklad pro další 

posuzování a výpočty v této práci. Byly to především vektorové vrstvy rozlivů povodňových 

Obrázek 10.1: Ukázka rozhraní modelu v programu HEC-RAS - geometrie se zakreslenou PPO 
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scénářů Q5, Q20, Q100. Také rastrová data hloubek v korytě a inundačním území a rychlostí 

proudění. 

10.2 Závěr 

Posouzení vlivu na odtokové poměry byla zdlouhavá práce na modelu s laděním malých 

detailů, neboť model z počátku nechtěl pracovat a při spuštění výpočtu hlásil chybné hlášky. 

Nakonec se mi však povedlo zdárně vše vyladit a mohl jsem prohlédnout vliv navrženého 

PPO na odtokové poměry v zájmovém území. 

Zjistil jsem, že jednotlivé varianty PPO v obci Brod (variantní řešení 1 a 2) nemají již vliv 

na odtokové poměry v obcích ležících níže na toku, tedy Heřmanice a Hořenice. Nebylo proto 

nutné v nadcházejících výpočtech uvažovat v těchto obcích taktéž variantní řešení rozlivů, 

hloubek a rychlostí. 

Dále jsem zjistil, že i přes zvýšení kóty hladiny v některých místech koryta toku a 

inundačního území, vlivem vynětí vyříznutí ochráněného území za PPO z rozlivů QN, nedojde 

k přelití žádného z mostů, nýbrž ani k dosažení spodní mostovky a všechny mosty v zájmovém 

území zůstanou stejně jako v modelu pro stávající stav zcela průtočné. 
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11. ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Základní podklad pro určování investičních nákladů PPO je znalost hloubek proudění Q100 

v místě navržených prvků. Tuto informaci jsem získal v prostředí ArcMap pomocí nástroje 

Zonal statistics as table. Nástroj z rastru hloubek pro stávající stav odečetl hodnoty v místě 

protipovodňového opatření. Abych zůstal na straně bezpečnosti, uvažoval jsem pro většinu 

prvků maximální hloubku.  

Poté jsem musel zjištěné hodnoty hloubek opravit o převýšení ochranných hrází a zdí a to 

o 0,30 m u zdí a mobilního hrazení a 0,50 m u zemních hrází. 

Poslední oprava spočívala v navýšení PPO o rozdíl hladin (NÁVRH – STAV), ke kterému 

došlo vlivem odebrání části inundačního území. 

Dále jsem pomocí GIS nástrojů zjistil délku jednotlivých opatření. 

Pro odhad investičních nákladů jsem použil agregované ceny jednotlivých nákladů 

materiálu, prací atd. pro položky spojené s PPO. (21) Tyto ceny jsou sestaveny z dílčích úkonů 

spojených s realizací PPO (zemních hrází, železobetonových zdí a mobilního hrazení), např. 

sejmutí ornice, přesun hmot, uložení na skládku, bednění, dilatace, výztuž, aj. 

 

Tabulka 11.1: Agregované položky pro výpočet nákladů opatření 

Typ opatření MJ 
Náklady na jednotku (Kč/MJ) 

Investiční Provozní 
Zemní ochranná hráz m3 700   

Nadzemní železobetonová stěna m2 16 200   

Mobilní hrazení m2 16 200   

Podzemní prvek m2 16 500   

Hráz nádrže včetně objektů a založení m3 1 800   

Úprava mostního objektu ks 1 500 000 - 5 000 000   

Úprava jezu m 200 000   

Revitalizace m2 1 000   

Úprava toku m 40 000   

 

Cena ŽB zdí a mobilních prvků je uváděna v Kč/m2, pro odhad je třeba znát již jen výšku 

opatření (vypočtenou z hloubek a opravenou převýšením). 
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Pro odhad ceny zemní hráze je třeba znát ještě příčný průřez a základní rozměry hráze 

v řezu, abych mohl spočítat plochu příčného řezu, neboť cena pro zemní hráz je uváděna 

v Kč/m3. 

Z tabulky je také patrné, jak velký je cenový rozdíl mezi zemní hrází a železobetonovou 

zdí.  

U ŽB zdí je připočten podzemní prvek opatření ve stejné délce a hloubce jako je nadzemní 

část. Jen u opatření v obci Heřmanice tomu tak není, neboť PPO zde navazuje na kamenné a 

betonové stávající opevnění koryta. 

11.1 Odhad investičních nákladů v obci Brod – varianta 1 

Tabulka 11.2: Investiční náklady PPO Brod – varianta 1 

   

       

TYP PPO DÉLKA 

PŘÍČNÝ 
ŘEZ VÝŠKA NÁKLADY NÁKLADY CENA 

  m m2 m Kč/m2 Kč/m3 Kč 

ZEMNÍ 
HRÁZ 84.1 19.1 2.2 - 700       1 121 890  

ZEMNÍ 
HRÁZ 173.6 14.5 1.9 - 700       1 763 436  

ZEMNÍ 
HRÁZ 238.1 23.3 2.5 - 700       3 876 383  

ZEMNÍ 
HRÁZ 12.6 17.7 2.1 - 700          156 268  

MOBILNÍ 
ZEĎ 6.0 - 1.5 16200 -          145 660  

MOBILNÍ 
ZEĎ 7.1 - 2.3 16200 -          264 889  

ŽB ZEĎ 64.1 - 2.2 32700 -       4 597 486  

ŽB ZEĎ 16.6 - 3.4 32700 -       1 841 913  

          13 767 925  

 

Celková cena činí 13 767 925 Kč. Tato hodnota bude sloužit jako vstup pro posouzení 

ekonomické efektivity PPO v další kapitole. 
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11.2 Odhad investičních nákladů v obci Brod – varianta 2 

Tabulka 11.3: Investiční náklady PPO Brod - varianta 2 

TYP PPO DÉLKA 

PŘÍČNÝ 
ŘEZ VÝŠKA NÁKLADY NÁKLADY CENA 

  m m2 m Kč/m2 Kč/m3 Kč 

ZEMNÍ HRÁZ 84.1 19.1 2.2 - 700        1 121 890  

ZEMNÍ HRÁZ 173.6 18.2 2.2 - 700        2 205 791  

ZEMNÍ HRÁZ 238.1 19.4 2.2 - 700        3 231 068  

MOBILNÍ ZEĎ 12.6 - 2.2 16200 -           456 942  

MOBILNÍ ZEĎ 6.6 - 1.3 16200 -           133 224  

MOBILNÍ ZEĎ 5.3 - 1.2 16200 -           106 216  

MOBILNÍ ZEĎ 5.1 - 1.2 16200 -             95 073  

MOBILNÍ ZEĎ 4.2 - 1.1 16200 -             76 448  

MOBILNÍ ZEĎ 4.7 - 1.4 16200 -           102 868  

MOBILNÍ ZEĎ 6.0 - 1.1 16200 -           103 540  

MOBILNÍ ZEĎ 7.1 - 0.9 16200 -           108 925  

ŽB ZEĎ 12.1 - 2.1 32700 -           826 875  

ŽB ZEĎ 36.3 - 1.2 32700 -        1 367 694  

ŽB ZEĎ 10.5 - 1.0 32700 -           349 838  

ŽB ZEĎ 90.0 - 3.4 32700 -      10 008 646  

ŽB ZEĎ 6.0 - 1.0 32700 -           204 144  

ŽB ZEĎ 43.1 - 1.4 32700 -        2 023 061  

ŽB ZEĎ 20.2 - 1.3 32700 -           846 805  

ŽB ZEĎ 21.0 - 1.3 32700 -           913 066  

ŽB ZEĎ 64.1 - 1.4 32700 -        2 900 797  

ŽB ZEĎ 16.6 - 1.1 32700 -           586 728  

           27 769 639  
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11.3 Odhad investičních nákladů v obci Heřmanice 

Tabulka 11.4: Investiční náklady PPO Heřmanice 

TYP PPO DÉLKA 

PŘÍČNÝ 
ŘEZ VÝŠKA NÁKLADY NÁKLADY CENA 

  m m2 m Kč/m2 Kč/m3 Kč 

ZEMNÍ 
HRÁZ 113.7 5.3 1.2 - 700        425 626  

ZEMNÍ 
HRÁZ 31.4 5.2 1.2 - 700        113 570  

ZEMNÍ 
HRÁZ 117.7 6.0 1.3 - 700        492 179  

ZEMNÍ 
HRÁZ 61.5 6.7 1.4 - 700        287 333  

MOBILNÍ 
ZEĎ 3.6 - 1.4 16200 -          79 604  

MOBILNÍ 
ZEĎ 11.5 - 1.1 16200 -        198 889  

MOBILNÍ 
ZEĎ 4.1 - 0.9 16200 -          62 320  

ŽB ZEĎ 57.9 - 1.3 16200 -     1 249 802  

ŽB ZEĎ 105.2 - 1.4 16200 -     2 358 118  

          5 267 442  
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11.4 Odhad investičních nákladů v obci Hořenice 

Tabulka 11.5: Investiční náklady PPO Hořenice 

TYP PPO DÉLKA 

PŘÍČNÝ 
ŘEZ VÝŠKA NÁKLADY NÁKLADY CENA 

  m m2 m Kč/m2 Kč/m3 Kč 

ZEMNÍ 
HRÁZ 81.3 5.3 1.2 - 700          300 335  

ZEMNÍ 
HRÁZ 259.5 21.1 2.4 - 700       3 840 571  

ZEMNÍ 
HRÁZ 254.7 33.2 3.1 - 700       5 920 467  

ZEMNÍ 
HRÁZ 87.7 19.9 2.3 - 700       1 223 970  

ZEMNÍ 
HRÁZ 134.0 26.2 2.7 - 700       2 456 065  

ZEMNÍ 
HRÁZ 35.0 4.1 1.0 - 700            99 493  

ZEMNÍ 
HRÁZ 10.5 15.8 2.0 - 700          115 626  

MOBILNÍ 
ZEĎ 10.5 - 0.5 16200 -            88 500  

MOBILNÍ 
ZEĎ 7.7 - 0.8 16200 -          105 481  

MOBILNÍ 
ZEĎ 6.8 - 1.6 16200 -          177 499  

          14 328 008  
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12. VÝPOČET POTENCIÁLNÍCH ŠKOD A 

POVODŇOVÉHO RIZIKA 

V rozhraní programu QGIS jsem z vrstev ZABAGED (Základní báze geografických dat), 

vrstvy RSO (Registr sčítacích obvodů a budov), rastru návrhových hloubek matematického 

modelu, aktualizovaných jednotkových cen pro letošní rok (JKSO - Jednotná klasifikace 

stavebních objektů) pomocí ztrátových funkcí (16) a dle metodiky (22) stanovil škody při 

různých povodňových průtocích a z nich určil povodňové riziko. Po odečtení kapitalizovaných 

hodnot návrhového a stávajícího rizika jsem získal hodnotu maximálních investičních nákladů 

PPO tak, aby ekonomické posouzení vycházelo efektivně. 

Potenciální škody jsou zpracovány podle jednotlivých N-letostí a typu ohrožených 

objektů do následujících tabulek. 

Škody jsou počítány pro povodňové rozlivy průtoků Q5,20,100 stávajícího a návrhového 

stavu. Protipovodňové hráze a zdi jsou navrženy s převýšením nad průtok Q100. Přelití hrází je 

uvažováno od průtoku s dobou opakování 101, od tohoto průtoku jsem uvažoval škody stejné, 

jako bez opatření (tj. stávající stav). Majetek v obcích je protipovodňovým opatřením chráněn 

jen do průtoku Q100. 
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12.1 Potenciální škody a povodňové riziko obce Brod – var. 1 

Tabulka 12.1: Potenciální škody a povodňové riziko obce Brod – varianta. 1 

typ škody parametr 
SOUČASNÝ STAV NÁVRHOVÝ STAV 

 Q5  Q20  Q100  Q5  Q20  Q100 

budovy 

budovy (m2) 2 983 4 870 4 870 0 110 110 

počet budov 13 21 21 0 1 1 

škody (Kč) 2 284 931 4 197 251 5 626 676 0 69 565 122 351 

vybavení 
budov 

vybavení budov (m2) 0 0 1 474 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 2 625 895 0 0 0 

sportovní 
plochy 

sportovní plochy (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

pozemní 
komunikace 

silnice, dálnice (m2) 698 709 807 698 709 807 

ulice (m2) 2 731 4 237 4 421 339 342 344 

cesta (m2) 2 114 2 556 2 779 1 978 2 231 2 308 

parkoviště (m2) 0 0 0 0 0 0 

železnice (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 543 158 735 199 784 726 295 453 321 628 339 051 

inženýrské 
sítě 

inženýrské sítě (m) 1 116 1 452 1 560 772 857 893 

škody (Kč) 245 806 319 977 343 625 169 973 188 868 196 775 

mosty 
mosty, lávky (m2) 846 856 935 846 856 935 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

zemědělství 
zemědělství (ha) 12.5 14.2 15.0 10.7 11.5 11.9 

škody (Kč) 176 310 200 992 212 110 150 898 162 830 167 721 

průmysl 
plocha budov (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

        

celkové škody (Kč) 3 250 205 5 453 419 9 593 033 616 325 742 890 825 898 

celkové škody (mil. Kč) 3.25 5.45 9.59 0.62 0.74 0.83 

roční riziko 
dle N letosti 

(mil. Kč/rok) 0.41 0.62 0.28 0.08 0.10 0.03 

průměrné 
roční riziko 

(mil. Kč/rok) 1.40 0.30 

diskontní 
sazba 

% 3.0 3.0 

kapitalizované 
riziko 

(mil. Kč) 46.5 9.8 
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12.2 Potenciální škody a povodňové riziko obce Brod – var. 2 

Tabulka 12.2: Potenciální škody a povodňové riziko obce Brod – varianta 2 

typ škody parametr 
SOUČASNÝ STAV NÁVRHOVÝ STAV 

 Q5  Q20  Q100  Q5  Q20  Q100 

budovy 

budovy (m2) 2 983 4 870 4 870 0 110 110 

počet budov 13 21 21 0 1 1 

škody (Kč) 2 284 931 4 197 251 5 626 676 0 75 978 119 421 

vybavení 
budov 

vybavení budov (m2) 0 0 1 474 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 2 625 895 0 0 0 

sportovní 
plochy 

sportovní plochy (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

pozemní 
komunikace 

silnice, dálnice (m2) 698 709 807 698 709 807 

ulice (m2) 2 731 4 237 4 421 2 107 2 361 2 409 

cesta (m2) 2 114 2 556 2 779 1 982 2 246 2 322 

parkoviště (m2) 0 0 0 0 0 0 

železnice (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 543 158 735 199 784 726 469 115 520 944 542 756 

inženýrské 
sítě 

inženýrské sítě (m) 1 116 1 452 1 560 994 1 115 1 156 

škody (Kč) 245 806 319 977 343 625 218 936 245 564 254 645 

mosty 
mosty, lávky (m2) 846 856 935 846 856 935 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

zemědělství 
zemědělství (ha) 12.5 14.2 15.0 10.8 11.7 12.1 

škody (Kč) 176 310 200 992 212 110 153 329 165 650 170 663 

průmysl 
plocha budov (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 
        

celkové škody (Kč) 3 250 205 5 453 419 9 593 033 841 379 1 008 136 1 087 486 

celkové škody (mil. Kč) 3.25 5.45 9.59 0.84 1.01 1.09 

roční riziko 
dle N letosti 

(mil. Kč/rok) 0.41 0.62 0.28 0.11 0.14 0.04 

průměrné 
roční riziko 

(mil. Kč/rok) 1.40 0.37 

diskontní 
sazba 

% 3.0 3.0 

kapitalizované 
riziko 

(mil. Kč) 46.5 12.4 
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12.3 Potenciální škody a povodňové riziko obce Heřmanice 

Tabulka 12.3: Potenciální škody a povodňové riziko obce Heřmanice 

typ škody parametr 
SOUČASNÝ STAV NÁVRHOVÝ STAV 

 Q5  Q20  Q100  Q5  Q20  Q100 

budovy 

budovy (m2) 980 2 573 3 903 847 2 264 2 387 

počet budov 5 9 15 4 6 7 

škody (Kč) 1 385 377 2 632 167 3 827 124 
1 214 

664 
2 335 

533 
2 623 191 

vybavení 
budov 

vybavení budov (m2) 410 410 410 410 410 410 

škody (Kč) 731 202 731 202 731 202 731 202 731 202 731 202 

sportovní 
plochy 

sportovní plochy (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

pozemní 
komunikace 

silnice, dálnice (m2) 2 150 2 704 3 265 2 149 2 525 2 798 

ulice (m2) 181 292 709 181 181 182 

cesta (m2) 5 430 6 507 6 769 5 430 6 386 6 454 

parkoviště (m2) 0 0 0 0 0 0 

železnice (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 760 501 931 273 1 052 763 760 421 891 010 924 460 

inženýrské 
sítě 

inženýrské sítě (m) 2 048 2 476 2 671 2 047 2 404 2 454 

škody (Kč) 451 065 545 413 588 499 451 047 529 531 540 549 

mosty 
mosty, lávky (m2) 181 181 181 181 181 181 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

zemědělství 
zemědělství (ha) 39.1 47.9 51.6 38.7 47.0 50.5 

škody (Kč) 553 295 678 021 730 319 547 720 665 624 715 209 

průmysl 
plocha budov (m2) 112 1 405 1 405 112 1 405 1 405 

škody (Kč) 377 011 4 748 163 4 748 163 377 011 
4 748 

163 
4 748 163 

        

celkové škody (Kč) 4 258 450 10 266 239 11 678 071 
4 082 

066 
9 901 

063 
10 282 

775 

celkové škody (mil. Kč) 4.26 10.27 11.68 4.08 9.90 10.28 

roční riziko 
dle N letosti 

(mil. Kč/rok) 0.54 0.99 0.43 0.52 0.95 0.40 

průměrné 
roční riziko 

(mil. Kč/rok) 2.07 1.98 

diskontní 
sazba 

% 3.0 3.0 

kapitalizované 
riziko 

(mil. Kč) 68.9 65.9 
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12.4 Potenciální škody a povodňové riziko obce Hořenice 

Tabulka 12.4: Potenciální škody a povodňové riziko obce Hořenice 

typ škody parametr 
SOUČASNÝ STAV NÁVRHOVÝ STAV 

 Q5  Q20  Q100  Q5  Q20  Q100 

budovy 

budovy (m2) 3 688 4 325 5 721 300 300 300 

počet budov 9 13 17 2 2 2 

škody (Kč) 3 004 995 4 367 926 6 398 127 197 666 228 508 276 020 

vybavení 
budov 

vybavení budov (m2) 0 794 1 437 0 0 0 

škody (Kč) 0 1 413 915 2 559 403 0 0 0 

sportovní 
plochy 

sportovní plochy (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

pozemní 
komunikace 

silnice, dálnice (m2) 1 451 2 284 2 842 574 1 078 1 382 

ulice (m2) 435 633 756 0 0 0 

cesta (m2) 2 998 3 829 3 964 2 700 3 124 3 229 

parkoviště (m2) 0 0 0 0 0 0 

železnice (m2) 0 0 0 0 0 0 

škody (Kč) 478 621 661 169 741 112 320 775 411 788 451 837 

inženýrské 
sítě 

inženýrské sítě (m) 1 199 1 584 1 700 957 1 149 1 214 

škody (Kč) 264 088 348 958 374 549 210 877 253 151 267 538 

mosty 
mosty, lávky (m2) 228 228 229 228 228 229 

škody (Kč) 0 0 0 0 0 0 

zemědělství 
zemědělství (ha) 67.7 72.9 74.2 66.1 71.0 72.4 

škody (Kč) 958 112 1 031 212 1 050 036 934 927 1 004 857 1 024 515 

průmysl 
plocha budov (m2) 1 899 2 202 3 214 0 0 0 

škody (Kč) 6 417 327 7 441 797 10 860 231 0 0 0 
        

celkové škody (Kč) 11 123 144 15 264 976 21 983 457 1 664 245 1 898 304 2 019 909 

celkové škody (mil. Kč) 11.12 15.26 21.98 1.66 1.90 2.02 

roční riziko 
dle N letosti 

(mil. Kč/rok) 1.42 1.91 0.71 0.21 0.26 0.08 

průměrné 
roční riziko 

(mil. Kč/rok) 4.23 0.75 

diskontní 
sazba 

% 3.0 3.0 

kapitalizované 
riziko 

(mil. Kč) 141.2 25.0 
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13. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ 

EFEKTIVNOSTI 

Na základě výsledků stanovení potenciálních povodňových škod, povodňových rizik a 

odhadu investičních nákladů návrhu protipovodňové ochrany, lze posoudit ekonomickou 

efektivitu těchto opatření. 

Posouzení jsem provedl zvlášť pro opatření v jednotlivých obcích a v obci Brod pro obě 

varianty. 

Efektivnost PPO nám ukazuje poměrový ukazatel PU (pokud je větší než 1, je PPO 

ekonomicky efektivní) 

Poměrový ukazatel se vypočte jako rozdíl současné hodnoty rizika před a po realizaci 

protipovodňového opatření a vydělením investičními náklady na stavbu PPO. (16) 

Absolutní efektivnost vyjádřena ve finanční hodnotě (tj. kapitalizovanou hodnotou) – 

vypočtená vynásobením diskontní sazbou, která se udává v hodnotě 3 % (pokud je absolutní 

efektivnost kladná, je PPO efektivní). 

V přiloženém grafu znázorňuje plocha mezi křivkou škod pro stávající stav a křivkou pro 

návrhový stav množství ochráněného majetku. 
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13.1 Ekonomické posouzení PPO v obci Brod – varianta 1 

 

Tabulka 13.1: Výsledky ekonomického posouzení efektivnosti PPO v obci Brod - varianta 1 

    STAV NAVRH jednotky 

Průměrné roční riziko R 1.40 0.30 mil. Kč/rok 

Diskontní sazba DS 3 3 % 

Současná hodnota rizika  RS 46.53 9.84 mil. Kč 

Maximální investiční náklady Imax  -  36.69 mil. Kč 

Investiční náklady na PPO I 0 13.77 mil. Kč 

Poměrový ukazatel efektivnosti PPO PU  -  2.66   

Absolutní efektivnost AU  -  22.92 mil. Kč 

Doba návratnosti DN  -  12.51 roky 

 

 

 

  

Obrázek 13.1: Graf zobrazující hodnotu škod při jednotlivých N-letých průtocích pro stávající a 
návrhový stav v obci Brod - varianta 1 
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13.2 Ekonomické posouzení PPO v obci Brod -  varianta 2 

 

Tabulka 13.2: Výsledky ekonomického posouzení efektivnosti PPO v obci Brod - varianta 2 

    STAV NAVRH jednotky 

Průměrné roční riziko R 1.40 0.37 mil. Kč/rok 

Diskontní sazba DS 3 3 % 

Současná hodnota rizika  RS 46.53 12.35 mil. Kč 

Maximální investiční náklady Imax  -  34.18 mil. Kč 

Investiční náklady na PPO I 0 27.77 mil. Kč 

Poměrový ukazatel efektivnosti PPO PU  -  1.23   

Absolutní efektivnost AU  -  6.41 mil. Kč 

Doba návratnosti DN  -  27.08 roky 

 

 

 

 

Obrázek 13.2: Graf zobrazující hodnotu škod při jednotlivých N-letých průtocích pro stávající a návrhový stav v 
obci Brod - varianta 2 

  

0.00

3.25

5.45

9.59

0.84 1.01 1.09

9.59 9.59

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1 10 100 1000

D(N) mil Kč

QN

D [mil. Kč] - škody při QN STAV
D [mil. Kč] - škody při QN NAVRH



64 

 

13.3 Ekonomické posouzení PPO v obci Heřmanice 

 

Tabulka 13.3: Výsledky ekonomického posouzení efektivnosti PPO v obci Heřmanice 

    STAV NAVRH jednotky 

Průměrné roční riziko R 2.07 1.98 mil. Kč/rok 

Diskontní sazba DS 3 3 % 

Současná hodnota rizika  RS 68.92 65.93 mil. Kč 

Maximální investiční náklady Imax  -  3.00 mil. Kč 

Investiční náklady na PPO I 0 5.27 mil. Kč 

Poměrový ukazatel efektivnosti PPO PU  -  0.57   

Absolutní efektivnost AU  -  -2.27 mil. Kč 

Doba návratnosti DN  -  58.60 roky 

 

 

 

 

  

Obrázek 13.3: Graf zobrazující hodnotu škod při jednotlivých N-letých průtocích pro 
stávající a návrhový stav v obci Heřmanice 
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13.4 Ekonomické posouzení PPO v obci Hořenice 

 

Tabulka 13.4: Výsledky ekonomického posouzení efektivnosti PPO v obci Hořenice 

    STAV NAVRH jednotky 

Průměrné roční riziko R 4.23 0.75 mil. Kč/rok 

Diskontní sazba DS 3 3 % 

Současná hodnota rizika  RS 141.16 25.00 mil. Kč 

Maximální investiční náklady Imax  -  116.17 mil. Kč 

Investiční náklady na PPO I 0 14.33 mil. Kč 

Poměrový ukazatel efektivnosti PPO PU  -  8.11   

Absolutní efektivnost AU  -  101.84 mil. Kč 

Doba návratnosti DN  -  4.11 roky 

 

 

 

 

  

Obrázek 13.4: Graf zobrazující hodnotu škod při jednotlivých N-letých průtocích pro 
stávající a návrhový stav v obci Hořenice 
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14. POSOUZENÍ METODOU MATICE 

RIZIKA 

Posouzení metodou matice rizika je jednoduchá metoda, která vyobrazuje riziko v barevné 

škále. Pracoval jsem opět v programu ArcGIS. Jako vstup slouží rastry hloubek a rychlostí pro 

stávající i návrhový stav v jednotlivých N-letostech. Z nich jsem získal dle postupu metodiky 

(23) rastry intenzit jednotlivých povodní, ze kterých jsem vypočetl rastr povodňového ohrožení 

se škálou 1-4 pro stávající a návrhový stav a přiřadil jim barevnou symbologii. 

Jako výstup tohoto posouzení jsem vytvořil 3 mapy povodňového ohrožení pro stávající 

stav obcí a 4 mapy povodňového ohrožení pro návrhový stav pro obě variantní řešení obce Brod 

a obce Heřmanice a Hořenice. (Přílohy 12-18) 

Jako další výstup vznikly mapy povodňových rizik, které jsou kombinací map ohrožení a 

jednotlivých kategorií zástavby obcí dle územních plánů a databáze ZABAGED. 

(Příloha 19 - 23). 

Obrázek 14.1: Ukázka mapy ohrožení pro návrhový stav obce Brod - varianta 1 
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Pro obec Brod nejsou vygenerovány mapy rizik. Je to z toho důvodu, že návrhem 

protipovodňové ochrany je ochráněno veškeré území, které se na mapách rizik stávajícího stavu 

nachází v ohrožení. Je tady tedy nejvíce zřejmá ochranná funkce protipovodňových prvků. 

 

Vytvořil jsem také mapy ohroženého majetku v jednotlivých obcích dle databáze 

ZABAGED a rozlivu povodňových průtoků. Majetek je vyobrazován ve barevné symbologii. 

(16) (Přílohy 9-11) 

V rámci tvorby těchto map, jsem dle jednoduchého prostředku vypočetl počty ohrožených 

obyvatel. Vzorec pro tento výpočet spočívá vynásobením jednotlivých domů s č. p. 

koeficientem 2,34. 

  Brod Heřmanice Hořenice 

Počet ohrožených 
obyvatel 

30 14 21 

Tabulka 14.1: Odhad počtu ohrožených obyvatel v obcích při Q100 
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15. POSOUZENÍ VLIVU 

PO HYDROLOGICKÝCH CELCÍCH 

Posouzení vlivu po hydrologických celcích se provádí kvůli vlivu navrženého 

protipovodňového opatření na odtokové poměry a povodňová rizika zájmového území. Pokud 

by docházelo k přílišnému vlivu, musela by být vyčíslena finanční kompenzace daných 

negativních změn  

Provedl jsem zjednodušený výpočet vlivu navrženého opatření a zjistil, že vliv 

konkrétních PPO je v dané lokalitě minimální. 

 

 

Jako další výstup tohoto posouzení jsem vytvořil mapy rozdílů hladin stávajícího a  

návrhového stavu v jednotlivých obcích. Na mapách je názorně vidět, jak a kde se mění hloubka 

v inundačním území a v korytě vlivem PPO. 
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Obrázek 15.1: Teoretická povodňová vlna Q100 
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V rámci výpočtu jsem nejprve stanovil objem vyjmutého chráněného území ze 

záplavového území. Odhadl neškodný průtok lokalitou na průtok blížící se Q2 (asi 100 m3/s), 

neboť při pětiletém průtoku již dochází k rozlivu do inundačního území. Zjistil hodnotu CN 

křivky dané lokality (24) a hodnotu stoletého denního srážkového úhrnu z hydrologických 

tabulek (25). Dále jsem pro výpočet potřeboval velikost povodí, kterou jsem získal v aplikaci 

ArcGIS. 

S těmito vstupními údaji jsem mohl pomocí postupu v metodice určit hodnotu objemu 

teoretické povodňové vlny a redukovat ji o neškodný průtok. (26) Poté porovnat s vyjmutým 

objemem.  

 

 

Vyjmutý objem je oproti objemu teoretické vlny i poměrově velmi malý, proto jsem mohl 

penalizaci za vliv na odtokové poměry vyloučit a dále neuvažovat. 

 

  

Varianta PPO

1 VZÚ-VYJM 61 334.19            VTPV nad Qneš 70 593 431.43      

2 VZÚ-VYJM 58 243.27            VTPV nad Qneš 70 593 431.43      

Porovnání
Varianta PPO 10 * VZÚ-VYJM < VTPV nad Qneš

1 613 341.90         < 70 593 331.43     m
3

2 582 432.68         < 70 593 331.43     m
3

 VZÚ-VYJM / VTPV nad Qneš

1 0.87% <1 není penalizace

2 0.83% <1 není penalizace

Vyjmutý objem m
3 Teoretická povodňová vlna - Qneš

Obrázek 15.3: Naznačení výpočtu a porovnání vyjmutého objemu a objemu teoretické vlny nad 
Qneš 

Q A k H24 Hr24 CN S Hef W

m
3
/s km

2 - mm mm - mm mm m
3

369 712 0.83 76.2 63.2 60.2 3968.2 164.8 117 276 358       

Obrázek 15.2: Vstupní a vypočtené veličiny při výpočtu teoretické povodňové vlny 
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16. ZÁVĚR 

Mým hlavním úkolem v rámci této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit vlastní 

řešení protipovodňové ochrany pro obce Heřmanice, Brod a Hořenice ležící 

v Královéhradeckém kraji v blízkosti města Jaroměř. 

V úvodu práce je krátká charakteristika zájmového území, nachází se zde informace o 

řešeném vodním toku, kterým je horní Labe. Dále jsou uvedeny získané poznatky o největších 

historických povodních na horním Labi, které ohrozily i dané obce. 

Uvedl jsem základní informace o zájmových obcích, použitých programech a provedl 

analýzu podkladů. 

V závěru teoretické části jsem popsal použité metody, podle nichž jsem provedl posouzení 

návrhu protipovodňové ochrany. Jednalo se o rizikovou analýzu (metodu kvantitativního 

vyjádření potenciálních škod, metodu matice rizika a zhodnocení ekonomické efektivnosti) 

a metodu posouzení po hydrologických celcích. 

Praktickou část jsem zahájil seznámením s matematickým modelem a zájmovým územím. 

Stanovil jsem si míru povodňové ochrany daných obcí na povodňový průtok Q100. Pro návrh 

protipovodňových prvků jsem volil zemní hráz, železobetonovou zeď a mobilní hrazení. 

Nejvíce jsem se snažil navrhovat zemní hráze, neboť jejich realizace je z ekonomického 

hlediska nejvýhodnější. 

Pro návrhový průtok Q100 jsem podle rozlivů povodňových průtoků z matematického 

modelu navrhl protipovodňovou ochranu obcí. Pro obec Brod jsem vytvořil variantní řešení 

ochrany levého inundačního území.  

Navržená protipovodňová ochrana byla v následném kroku konzultována se starosty obcí. 

Starostové vznesli připomínky a požadavky, které byly při návrhu respektovány. 

Návrh jsem poté zanesl do geometrie matematického modelu a provedl přepočet modelu 

a posoudil vliv na odtokové poměry. Nalezl jsem problematická místa návrhu, provedl opravu 

a znovu posoudil v matematickém modelu tak, aby již nevznikala žádná kolize. 

Dalším mým úkolem bylo odhadnout investiční náklady navržené protipovodňové 

ochrany v jednotlivých obcích. 

Pro finální verzi návrhu jsem podle metodiky provedl rizikovou analýzu. 
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Nejprve kvantitativní stanovení potenciálních škod a povodňového rizika a následně 

zhodnocení ekonomické efektivnosti. 

V obci Brod vyšly v posouzení ekonomické efektivnosti obě navržené varianty efektivně. 

Druhá varianta je ovšem značně finančně náročnější, proto i absolutní efektivnost a doba 

návratnosti nevyšly tak dobře, jako u varianty 1. Je to způsobeno především tím, že u varianty 2 

jsem ve středním úseku levého inundačního území zvolil namísto zemní hráze (jak tomu je ve 

variantě 1) železobetonové zdi a mobilní prvky, které jsou výrazně dražší, proto se zvedly 

investiční náklady. Dalším důvodem je, že PPO varianty 2 je umístěno o něco dále od vodního 

toku a rozliv dosahuje do větší části obce a způsobuje tím větší škody. 

Záleží ovšem na obyvatelích a vedení obce, správci toku a dalších subjektech, ke kterému 

řešení by se v případě realizace přikláněli. 

V obci Heřmanice vyšla absolutní ekonomická efektivnost záporně. Je to tím, že v obci 

způsobuje větší škody až rozliv povodňového průtoku Q100. Tím jsou maximální možné 

investiční náklady velmi nízké a nedostatečné pro mnou navrženou ochranu. Ovšem nenalezl 

jsem vhodnější řešení, jak efektivněji chránit levé inundační území obce. Je nutné dodat, že 

agregované ceny jsou velmi nadhodnocené a reálná cena protipovodňové ochrany by mohla být 

nižší. 

V obci Hořenice vyšel návrh PPO jako velice efektivní především díky hodnotě 

ochráněného majetku. Zejména průmyslový areál činí značnou část z této hodnoty. Dobrá 

efektivita je také způsobena tím, že většinu navržených protipovodňových prvků tvoří zemní 

hráze. 

Pro přehlednost uvádím rekapitulační tabulku, kde zeleně jsou efektivní návrhy v obcích, 

červeně neefektivní. 

  

Tabulka 16.1: Rekapitulace posouzení ekonomické efektivnosti návrhů PPO 

  ozn. jednotky Brod - 1 Brod - 2 Heřmanice Hořenice 

Poměrový ukazatel efektivnosti PPO   PU  -  2.66 1.23 0.57 8.11 

Absolutní efektivnost   AU mil. Kč 22.92 6.41 -2.27 101.84 

Doba návratnosti   DN roky 12.51 27.08 58.60 4.11 
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V závěru praktické části jsem provedl posouzení po hydrologických celcích. Zkoumal 

jsem vliv vyjmutého inundačního území návrhem protipovodňové ochrany.  

Výpočtem jsem dospěl k závěru, že vliv je zanedbatelný a není třeba penalizace. V rámci 

této kapitoly také vznikly přehledné mapy ovlivnění hladin v jednotlivých obcích. 

Pomocí metody matice rizika jsem vytvořil mapy ohrožení a mapy rizik v daných obcích. 

Během řešení práce jsem provedl také místní šetření, během kterého jsem se seznámil 

s lokalitou a provedl fotodokumentaci zájmového území. 

Práce mne bavila a jsem rád, že se mi podařilo dospět ke všem stanoveným cílům. 
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