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A. Analytická část 

A.1 Údaje o zám ěru 
Název záměru: Protipovod ňová opat ření Řevnice, investi ční záměr 
 
Obec: Řevnice, Hlásná T řebáň, Lety  
  
Okres:    Praha západ 
 
Kraj:     Středočeský kraj 
 
Stupeň projektové dokumentace: Investi ční záměr 
 
Odvětví stavby:   vodní hospodá řství  
 
 
A.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba, a.s. 
     (zkrácen ě VRV a.s.) 
     Nábřežní 4, 150 56 
     Divize 02  
IČO:     47116901 
     tel:   257 110 350    
     fax:   257 319 398 
     e-mail: pacl@vrv.cz 
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A.3 Základní údaje 
Předložený materiál je zpracován na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem – a 
zhotovitelem – společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Předmětem smlouvy je 
zpracování investičního záměru na protipovodňová opatření ve správním území 
města Řevnice s přesahem do území správně náležících obci Hlásná Třebáň a Lety. 
Studie proveditelnosti bude složit jako podkladový materiál pro navržení konkrétního postupu 
v dotčené části území a cílem je posouzení navržených opatření. Navrhované výstupy jsou 
zároveň cíleny na aktuální dotační tituly.  
 
A.4 Cíle p ředkládané dokumentace 
Cílem je vyhledat možná opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany na území města 
Řevnic a v přiléhajícím území, které správně náleží pod obec Hlásná Třebáň a Lety. Opatření 
spočívají zvýšení retenčního potenciálu krajiny, zlepšení rozlivů vody v krajině, zadržení 
srážkové vody v krajině, ochraně zástavby před účinky povrchového odtoku, retenci 
srážkových vod v zastavěném území. 
Zpracovaná dokumentace se soustřeďuje na řešení, hodnocení a rozpracování těchto bodů: 

• Provedení analýz 
• Návrh technického řešení  
• Ekonomické zhodnocení 
• Doporučení dalšího postupu 

 
A.5 Seznam vstupních podklad ů 

1. Rekognoskace terénu 
2. Zákresy stávajících inženýrských sítí 
3. Mapy katastru nemovitostí  
4. Územní plán Řevnic – návrh, Pavel Hnilička architekti s.r.o. 
5. Analýza srážko-odtokových poměrů na povodích vodních toků Kejná, Moklický a 

Nezabudický potok se zahrnutím urbanizovaného území, diplomová práce. Česká 
zemědělská univerzita v Praze, 2015 

6. Mapový podklad Zabaged 1 : 10 000 
7. Digitální model reliéfu, DMR 5G 
8. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
9. Ortofotomapa 
10. Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon. 
11. Zákon  254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
12. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v plat. zn. 
13. ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 
14. ČSN 73 2103 – Úpravy řek 
15. Internetové stránky a portály geofondu, ČÚZK, veřejné správy, AOPK, ÚHUL, České 

geologické služby, ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, Voda.gov, Wikipedie a dalších. 
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A.6 Údaje o území 

 Popis území 

Řešená oblast – město Řevnice, obec Hlásná Třebáň a obec Lety se nachází jihozápadně od 
Prahy na obou březích Berounky ve Středočeském kraji, okres Praha západ.  
 
Předmětem investičního záměru je návrh a posouzení protipovodňových opatření s hlavním 
cílem ochránit zastavěné území Řevnic (s přesahem do obcí Hlásná Třebáň a Lety) před 
povodněmi z přívalových dešťů, které s ohledem na příkré svahy údolí a nedostatečné 
vybavenosti zastavěného území dešťovou kanalizací způsobují zaplavení nemovitostí a s tím 
způsobené škody a újmy, tj. navrhnout způsob zachycení a odvodu srážkových vod.  

 
Obr. 1 Širší územní vztahy  

 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
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Obr. 2 k.ú. Řevnice na podkladu letecké mapy. Z jihu je zastavěné území ohraničeno 
svažitým a lesnatým komplexem Brd 
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 Hydrologické pom ěry 

Řevnice spadají do dílčího povodí řeky Berounky, což je povodí 3. řádu. Dílčí povodí Berounky 
je součástí povodí Vltavy. Berounka je hlavní tok v řešeném území a je recipientem pro řešené 
pravostranné přítoky  - Kejná, Nezabudický potok a Moklický potok.  
 
Hydrologické údaje pro povodí Berounky v profilu ř. km 15,835: 
Celková plocha povodí 8 720 km2 
Průměrný dlouhodobý roční průtok 35,6 m3 . s-1 
 

Tab. 1 Hodnoty n-letých průtoků v m3 . s-1 
N (roky) 1 2 5 10 20 50 100 

Q (m3. s-1) 275 402 601 771 959 1232 1460 
 
 

 Geomorfologické a geologické pom ěry 

A.6.3.1 Geologické pom ěry 
Město Řevnice geologicky patří do Barrandienu. Oblast je tvořena sedimenty a vulkanickými 
horninami prvohorního a starohorního stáří. 
V údolí jsou nejmladší sedimenty tvořené vápenci, které jsou z části obklopené měkčími 
břidlicovými vrstvami, které jsou čtvrtohorního stáří. Velká část Řevnic je tvořena právě z 
čtvrtohorních náplav a svahových usazenin. V podloží města Řevnic jsou dále ordovické 
horniny tvořené převážně vrstvami prachovců, jílovitých břidlic, drob, křemenců, pískovců a 
slepenců. 
V jižní části města je pak právě těmito křemenci tvořen brdský hřeben. Tyto horniny jsou velmi 
pevné a jemnozrnné propustné horniny. V některých oblastech je křemenec oddělen jílovitými 
břidlicemi a hlinitými sedimenty. 
V severozápadní části území je podloží tvořeno vrstvami křemenných pískovců, prachovců a 
jílovitých břidlic. 
V severní a západní části je oblast, kterou tvoří vulkanity čedičového typu a silurské horniny. 
Převážně je tvořen vrstvami jílovitých, prachovitých a vápnitých břidlic společně se sopečnými 
příměsemi. 
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A.7 Limity využití území 
 

 Zvlášt ě chrán ěná území 

V území se nenachází žádné zvláště chráněné území.  
 

 Soustava NATURA 2000 

Území nespadá do soustavy Natura 2000. 
 

 Územní systém ekologické stability 

Územím prochází nadregionální biokoridor K59 Karlštejn – Koda. Na území se dále nacházejí 
prvky regionálního a lokálního USES. 
 

 Významný krajinný prvek 

Významným krajinným prvkem (dle zákona č. 114/1992 Sb., § 3) je ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Jsou jimi také jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 
historických zahrad a parků. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením a jejich využití 
je možné jedině takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K 
jakýmkoliv zásahům je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (mj. § 4, odst. 2 
zákona). 
Registrovaný VKP V tůních  
Tůně a mokřad slepého ramene řeky, vlhká louka, olšina při okraji Řevnic 
 

 Chráněné oblasti p řirozené akumulace vod 

Řešené území se nenachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
V území se nachází vodní zdroj prameniště U Berounky sloužící pro zásobování veřejného 
vodovodu pitnou vodou. Prameniště má vyhlášena ochranná pásma stupně IIa. 
 

 Záplavová území 

Vodní tok Berounky má stanoveno záplavové území. Záplavové území bylo stanoveno pro km 
7,360 – 81,100 Krajským úřadem středočeského kraje 15.1.2007 pod č.j. 00878/2007/OŽP-
Bab. Záplavové území Q100 zasahuje do významné části území města, zejména v prostoru 
mezi železniční tratí a řekou a dále území za železniční tratí mezi Pražskou a Tyršovou ulicí. 
V současné době je zástavba chráněna cca na jednoletou povodeň. V plánu oblasti povodí je 
uvedeno, že při Q100 je v Řevnicích zasaženo 177 objektů obsahujících 105 bytových jednotek. 
V plánu oblasti povodí je počítáno s cílovou ochranou území města na úrovni Q20, žádná 
protipovodňová opatření však nejsou v plánu navrhována. Realizace protipovodňových 
opatření v oblouku řeky je problematické z hlediska dalšího ovlivnění zástavby v obci Lety. 
Zástavba v záplavovém území (plochy Z04, Z05, Z06 a P01) bude realizována dle podmínek 
stanovených vodoprávním úřadem, předpokladem je umístění obytných podlaží nad úrovní 
Q100. 
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A.8 Vyhodnocení návrhu územn ě plánovací dokumentace 
Tab. 2 Návrh územního plánu Řevnic - veřejně prospěšná opatření: 

Označení  Popis, ú čel:  
VPO - 1  Záchytný příkop vedoucí podél komunikace II/115 svedený do 

Nezabudického potoka,  
VPO - 2  Záchytný příkop zachycující velkou část vody z lesů, která jinak pokračuje do 

Štokovy rokle a ohrožuje navazující zástavbu, do koryta Moklického potoka  
VPO - 3  Záchytný příkop z lokality na Výšině zachycující vodu a svedený do 

Moklického potoka  
VPO - 4  Záchytný příkop ochraňující zastavitelnou plochu 01 Pod Lesem vedoucí do 

potoka Kejná  
VPO - 5  Obnova akumulační funkce Sochorových rybníčků  
VPO - 6  Revitalizace mokřadů V Tůních k navrácení jejich akumulačních a retenčních 

schopností. Mokřady budou sloužit k retenci srážkových vod.  
 
 

 Technická infrastruktura 

A.8.1.1 Vodovod 
Město Řevnice je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu, který pokrývá prakticky 
celé zastavěné území města. Zdrojem vodovodu Řevnice je prameniště U Berounky s 
vydatností 12,8 l/s. Pro zdroje (vrty HV 101, HV 102 a studna Řevnice) byla stanovena 
ochranná pásma 1. a 2. stupně. Ochranná pásma jsou zakreslena v grafické příloze územního 
plánu. Ze zdroje se voda svádí do úpravny vody s kapacitou 16 l/s, z níž je čerpána výtlačným 
řadem do vodojemu (vdj.) Na Výšině o objemu 1 300 m3 (286,00/283,20 m n. m.) s AT stanicí 
( Q = 4,5 - 10 l/s). V areálu vodojemu Na Výšině je umístěna úpravna vody o kapacitě 5 l/s, do 
níž je přiváděna voda z vodního z vodního zdroje Prameniště Kejná.  
Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:  
I. tlakové pásmo (207 - 260 m n. m.) je zásobováno gravitačně z vdj. Na výšině  
II. tlakové pásmo (242 - 300 m n. m.) je zásobováno z vdj. Na výšině přes AT stanici Na výšině 
umístěné v areálu vodojemu.  
Dále se voda dopravuje přes spotřebiště do vdj. Pod hřbitovem o objemu 150 m3 (min. hladina 
265,00 m n.m.) s AT stanicí (4,0 l/s). Vodojem je využíván pro zásobování hřbitova, 
technických služeb, bývalého kravína a jednoho bytového domu.  
V jihozápadní části města se nachází vdj. Selec o objemu 150 m3 (262,40/259,60 m n.m.), 
který je v současné době mimo provoz, včetně vodního zdroje Prameniště Selec odstaveného 
z důvodu nevyhovující kvality vody. 
 

A.8.1.2 Kanalizace 
Město Řevnice má na větší části zastavěného území vybudován systém splaškové kanalizační 
sítě. Zástavba na pravém břehu řeky, s výjimkou nejzápadnější části města vymezené 
Škroupovou a Seleckou ulicí, je odkanalizována gravitační splaškovou kanalizační sítí, která 
svádí odpadní vody do ČOV Řevnice, umístěné za severovýchodní hranicí administrativního 
území města. Na kanalizační síti se nachází čerpací stanice odpadních vod, která je umístěna 
v Třebáňské ulici. V lokalitě Pod tratí byla vybudována tlaková kanalizace, která je zaústěna 
výtlačným potrubím do ČOV Řevnice. Tlaková kanalizace byla realizována rovněž v zástavbě 
na levém břehu řeky. Výtlačné potrubí této tlakové kanalizace je vedeno tělesem mostu a je 
napojeno do gravitační stokové sítě na Palackého náměstí. 
ČOV Řevnice je mechanicko-biologická čistírna, nacházející se na pravém břehu řeky 
Berounky za hranicí řešeného území. ČOV byla v roce 2011 rekonstruována a intenzifikována 
na kapacitu 3700 EO. 
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A.8.1.3 Dešťové vody 
Koncepce odvodnění levého břehu není územním plánem měněna, v zastavěném území je na 
základě podrobnějšího projektu navržena dešťová kanalizace se dvěma vyústěními do 
Mlýnského náhonu.  
Na pravém břehu je navržena řada opatření vycházejících z platného územního plánu a 
dalších podrobnějších podkladů. Návrh řešení spočívá v několika zásazích do stávajícího 
systému, které povedou k optimalizaci odtoku v rámci řešeného území. Prvním návrhem je 
odlehčení stávající dešťové kanalizace vedoucí do toku Kejné. Odlehčení je navrženo z 
náměstí Jiřího z Poděbrad novou dešťovou stokou vedoucí do řeky Berounky. 
Druhým návrhem je využití akumulační funkce Sochorových rybníčků a odvedení vody, která 
jinak pokračuje do Štokovy rokle a ohrožuje navazující zástavbu, otevřeným záchytným 
příkopem do koryta Moklického potoka. 
Dalším opatřením je svedení příkopu vedoucího podél komunikace II/115 do Nezabudického 
potoka. 
Dále je navržen záchytný příkop do Moklického potoka z lokality Na Výšině a záchytný příkop 
chránící plochu Z01 vedoucí do potoka Kejná. 
V plochách Z02, Z03 a Z09 je povrchové odvodnění navrženo systémem povrchových 
vsakovacích příkopů zaústěných do bezejmenné vodoteče vedoucí podél Smetanovy ulice. 
Nové povrchové odvodnění zaústěné do navrhované dešťové stoky je navrženo v ulici Pod 
Lipami. 
V rámci jednotlivých zastavitelných ploch i při úpravě veřejných prostranství budou realizována 
opatření pro zasakování srážkových vod v místě. 
 

A.8.1.4 Ostatní sít ě technické infrastruktury 
Ostatní sítě technické infrastruktury byly převzaty z dat zpracovávaného územního plánu, 
doplňkově byla data doplněna o jednotlivé správce inženýrských sítí (ČEZ Distribuce s.r.o., 
CETIN a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.) 
Zákresy sítí jsou podkladem pro situační výkresy a je nezbytné je považovat pouze jako 
orientační. Konkrétní vedení sítí je nezbytné v případě další projektové přípravy doložit 
stanoviskem k zásahu do ochranného pásma a případně vytýčením inženýrské sítě.  
 
 
  



PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ŘEVNICE, INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
A. Analytická část 
 

Zakázka 3107/002 srpen 2016 16 

 
A.9 Provedené analýzy stávajícího stavu 
V souladu s uzavřenou smlouvou s objednatelem (Městem Řevnice) byly v rámci 
zpracovaného investičního záměru provedeny terénní průzkumy s cílem definování rizik a 
možnostmi řešení stávajícího stavu.  
Pro přehlednost jsou výstupy z analýzy území uváděny v jednotlivých kapitolách návrhhové 
části B. 
 
V oblasti byly řešeny 3 následující části: 

• Železni ční most p řes Kejnou, posouzení protipovod ňové uzáv ěry 
• Povodí vodních tok ů Kejná, Moklický a Nezabudický potok 
• Bývalá pískovna a p řilehlé ulice  

 
 
 

 
Obr. 3 Mapa správců vodních toků – správcem Nezabudického potoka pod soutokem 
s Babským potokem (v mapě uváděn jako Moklický) je Povodí Vltavy, státní podnik, 

správcem ostatních řešených toků jsou Lesy ČR, státní podnik.  
 
 
Pravostranné přítoky Berounky – vodní toky - Kejná, Moklický a Nezabudický potok odvodňují 
poměrně svažité území severní části Brd – Hřebenů.  
S ohledem na sklonitost jsou povodí značně náchylné k bleskovým povodním z přívalových 
dešťů. Problematické jsou především lokality v jižní části zástavby, kam přitéká povrchový 
odtok ze svahu. Zástavba z velké části nedisponuje dostatečně kapacitní dešťovou  kanalizací 
nebo systémem na odvádění povrchových vod. Situaci v případě povodí Kejné ještě poněkud 
komplikuje těleso železniční trati, která tvoří překážku v proudění do recipientu – řeky 
Berounky.  
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Obr. 4 k.ú. Mapa povodí pravostranných přítoků Berounky – Kejné, Moklického a 
Nezabudického potoka  
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 Povodí Kejné 

Tok má délku údolnice (tj mezi ústím a rozvodnicí) 3,2 km, samotný tok má délku 2,2 km. Kejná 
pramení v oblasti nazývané Výskoky. Správcem toku jsou Lesy České republiky, státní podnik. 
  

Tab. 3 – Základní charakteristika povodí Kejné 

Charakteristika povodí Povodí 
Levý Pravý 

Jednotky 
svah svah 

F plocha povodí 4,33     [km2] 

Fs plocha svahu   3,01 1,32 [km2] 

Is průměrný sklon svahu   8,9 13 [%] 

y drsnostní charakteristika    5,64 6,55 [sec] 

Lu délka údolnice 3,2     [km] 

lu průměrný sklon údolnice 9,47     [%] 

CN číslo odtokové křivky   73,9 50,5 [...] 
 
Na sklonitém toku Kejná se nacházejí stabilizační stupně a usazovací přehrážky, jejichž 
sedimentační prostor je z větší části nebo zcela zaplněn. Při dalších povodňových událostech 
je tedy potřeba počítat s chodem dnových splavenin, které mohou způsobit vznik příčné 
překážky v proudění na kritických objektech, kterými jsou především propustky, mostky a 
zúžení toku. V trase toku je umístěn odběrný objekt – prameniště Kejná, který slouží k jímání 
vod. Samotný profil toku v nezastavěném území je díky své velikosti poměrně kapacitní.  
 

Obr. 5 Mokřad v Tůních 
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Obr. 6 Vodní tok Kejná v zástavbě a nad zastavěným územím 
 
 
V zastavěném území prochází tok trasou s nižším podélným sklonem, místy je tok zatrubněný 
a je již poměrně méně kapacitní. Trasa není jasně definována a dle terénního průzkumu je 
méně patrná část vedena korytem vedoucím do lokality „ V Tůních“ a hlavní koryto je vedeno 
zahradami směrem k železničnímu mostu, prochází zatrubněním délky 45 m v tělese 
železničního náspu a pak pokračuje v lichoběžníkovém profilu ke stavidlu v hrázi na pravém 
břehu Berounky a následně se do ní vlévá. 
 

Tab. 4 Odtokové poměry – povodí Kejné pro Q100 

VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let POVODÍ LEVÝ SVAH PRAVÝ 
SVAH JEDNOTKY 

CNpr přepočtené číslo CN - typ   73,9 50,5 [...] 
Rp potenciální retence povodí   89,8 248,9 [mm] 
Ls průměrná délka svahu   0,94 0,41 [km] 

Lso 
průměrná délka dráhy svahového 
odtoku 

  
1,16 0,48 [km] 

Kriticky déšť 
tdk doba trvání deště   166 480 [min] 
idk intenzita deště   0 541 0,2 [mm.min-1] 
Hdk výška deště   89,9 95,9 [mm] 
tldk doba bezodtokové fáze   33 249 [min] 
tspk doba trvání přítoku   133 231 [min] 
ispk intenzita přítoku   0,24 0 031 [mm.min-1] 
Hspk výška přítoku   32 7,2 [mm] 
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Vypoctovy dest’ 
td doba trvání deště 166     [min] 
id intenzita deště 0 541     [mm.min-1] 
Hd výška deště 89,9     [mm] 
ti doba trváni bezodtokové fáze 33 33 92 [min] 
tsp doba trvání přítoku   133 74 [min] 
isp intenzita přítoku   0,24 0 075 [mm.min-1] 
Hsp výška přítoku   32 5,6 [mm] 
tsk doba koncentrace   133 149 [min] 
isk intenzita odtoku v době tsk   0 239 0 075 [mm.min-1] 

Hso výška odtoku   32 5,6 [mm] 
max 
iso 

max. intenzita odtoku ze svahu 
  

0,24 0 019 [mm.min-1] 

Qmax maximálni průtok 12,5 12,1 0,41 [m3s-1] 

Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm 
WPVT objem povodňové vlny 104 96,2 7,35 [103.m3] 

tvh doba vzestupu hydrogramu 133 133 74 [min] 
tph doba poklesu hydrogramu 820 326 820 [min] 
tkh doba trvání kulminace hydrogramu 0 0 0 [min] 

tch celková doba trvání odtoku 953 459 894 [min] 
Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 

WpVT objem povodňové vlny 136 123 12,2 [103.m3] 
tvh doba vzestupu hydrogramu 133 133 74 [min] 
tph doba poklesu hydrogramu 1579 459 1579 [min] 
tkh doba trvání kulminace hydrogramu 0 0 0 [min] 
tch celková doba trváni odtoku 1712 592 1653 [min] 
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 Povodí Moklického potoka 

Moklický potok je 1,7 km dlouhý, většinu roku je bezvodý, je zvodnělý pouze v období tání, 
dešťů a většího nasycení povodí srážkami. Délka k rozvodnici pak činí 2,6 km. 
 
Správcem toku jsou Lesy České republiky, státní podnik. 
 

Tab. 5 – Základní charakteristika povodí Moklického potoka 

Charakteristika povodí Povodí 
Levý Pravý  

Jednotky 
svah svah 

F plocha povodí 1     [km2] 

Fs plocha svahu   0,27 0,73 [km2] 

Is průměrný sklon svahu   7,8 8 [%] 

y drsnostní charakteristika    5,72 5,68 [sec] 

Lu délka údolnice 2,6     [km] 

lu průměrný sklon údolnice 11     [%] 

CN číslo odtokové křivky   68,1 68,4 [...] 

 
 

  

Obr. 7 Moklický potok v zástavbě a nad zastavěným územím (výrazná eroze toku – místy 
stabilizovaná přehrážkami 
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 Povodí Nezabudického potoka 

Nezabudický potok je nejdelším tokem v řešeném území celková délka i s přítokem je 7,8 km.  
Správcem toku od ústí po soutok s Babským potokem je Povodí Vltavy, státní podnik, nad 
soutokem je správou toku pověřen podnik Lesy České republiky, státní podnik. 
 
Při přívalových deštích je schopný pojmout velké množství vody, takže je jeho kapacita 
dostačující. U pramene je tok bystřinného rázu, široký přibližně 20 cm. Na toku je několik 
přírodních stupňů, jedno malé jezírko, dva propustky a jeden most, který je 500 m před vtokem 
do Berounky. Koryto je z velké části lichoběžníkové s kamenným opevněním, nebo bez 
opevnění. 
 

Tab. 6  - Základní charakteristika povodí Nezabudického potoka 

Charakteristika povodí Povodí 
Levý Pravý 

Jednotky  
svah svah 

F plocha povodí 6,9     [km2] 

Fs plocha svahu   2,7 4,2 [km2] 

Is průměrný sklon svahu   8,3 10,1 [%] 

y drsnostní charakteristika    6,99 6,89 [sec] 

Lu délka údolnice 5,6     [km] 

lu průměrný sklon údolnice 5,89     [%] 

CN číslo odtokové křivky   62,2 62,7 [...] 
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Obr. 8 Nezabudický potok v zastavěném území Řevnic 
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 Analýza kritických míst 

A.9.4.1 Železni ční most p řes Kejnou  
Kritické místo je v místě soutoku toku Kejné a dešťové kanalizace, která na místo přichází 
podél železničního koridoru směrem od zástavby Řevnic. Zásadní problém nastává při 
situacích, kdy dojde k uzavření průjezdu pod tratí. V zásadě se jedná o následující základní 
scénáře: 
 
1. Místní přívalová srážka na Kejné 
Při lokálních přívalových deštích není koryto Kejné dostatečně kapacitní díky přítoku vody 
z povodí a z dešťové kanalizace na území města Řevnice. V těchto případech dochází 
k zahlcení zatrubněných částí, vybřežení a ohrožení nemovitostí v blízkosti toku a postupnému 
plnění terénních depresí. Při scénáři je železniční viadukt nezahrazen a dochází přes těleso 
hráze na pravém břehu k výtoku do Berounky 
 
2. Povodeň v Berounce, základní příčiny 

• letní povodeň způsobená zpravidla regionálním deštěm zasahujícím větší část povodí  
• jarní povodeň způsobená kombinací deště a tání  
• zimní povodeň – přehrazení toku řeky bariérami kusů ledu)  
 

Při povodni na Berounce dochází k uzavření průchodu ul. U Viaduktu za účelem ochrany 
zástavby. V hlavním koridoru řeky (mezi železničním náspem a řekou) dochází k nárůstu 
hladiny a díky propustným materiálům tělesa železnice a štěrkopískovými sedimenty tvořícími 
dno údolí zároveň dochází na základě principu spojených nádob k nárůstu hladiny v údolní 
nivě mezi železničním náspem a okrajem údolí a k ohrožení nemovitostí v nivě.  
 
3. Kombinace povodně na Kejné a Berounce 
Nejméně příznivý scénář nastává při kombinaci povodně na Berounce (vede k uzavření 
mobilního hrazení ve viaduktu) a povodně na Kejné (rychle plní uzavřený prostor). Možnou 
kombinací pro tento scénář je letní povodeň na Berounce, kdy deště zasáhly významnou část 
povodí Berounky a zároveň nasytlily retenční kapacitu půdy v povodí Kejné a následuje lokální 
přívalový déšť, který v nasyceném povodí způsobí rychlou odezvu „bleskovou povodeň“. 
Dle podkladů povodí Vltavy jsou úrovně hladiny Berounky v místě mostu pro Q100 207,68 a 
Q2002 208,60 
 

A.9.4.2 Štokova Rokle, ul. Ma řákova a Sádecká 
Při lokálních intenzivních deštích je značná část povrchového odtoku sváděna do Štokovy 
rokle, která je na hranici lesa a zástavby vybavena akumulačním prostorem 
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Obr. 9 Erozně exponovaná oblast přechodu Štokovy rokle do zástavby Řevnic 

 
Severovýchodní svah vrchu Kamenná – Pod lesem 
Tato oblast je při přívalovém dešti velmi exponovaná a generuje s ohledem na sklonitost 
největší povrchový odtok – nejprudší partie svahu má na 300 m převýšení 120 m – tedy 40%. 
V povodí se nacházejí 2 pozůstatky malé vodní nádrže – Sochorovy rybíčky. S ohledem na 
velikost rybníčků je jejich retenční funkce při přívalových deštích velice omezená.
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B. Návrhová část 

B.1 Obecné principy návrhu opat ření 
Opatření řešící komplexně celé povodí s hlavním cílem zpomalení odtoku, zvýšení retence 
krajiny, zajištění bezpečného průchodu povodně zastavěným územím a snížení dopadu sucha 
lze shrnout do následujících hlavních skupin. 
Hlavní typy opatření přicházející v úvahu pro oblast Řevnic: 

• Opatření v ploše povodí – především PEO směřují ke snížení povrchového odtoku 
ze zemědělsky využívaných ploch, zvýšení vsaku, snížení ztráty půdy a zanášení 
splavenin do toků a nádrží. Jedná se především o horní části toků, kde jsou faktorem 
ovlivňujícím průběh povodně. Dále likvidace dešťových vod v místě jejich dopadu. 
V současné době se v oblasti rychlým tempem rozvíjí výstavba. Opatření musí 
směřovat k minimalizaci objemu dešťových vod vypouštěných do povrchových vod, 
které jsou významným faktorem zhoršujícím průběh povodní. 

• Technická opat ření pro zvýšení retence  – opatření technického typu (suché, 
polosuché nádrže), která mají za účel jednorázově transformovat průchod povodňové 
vlny. Retenční prostor nádrží zajistí snížení a rozložení povodně na delší časový úsek. 
U nádrží s dostatečným objemem dojde k výraznému snížení kulminačního průtoku 
díky řízenému vypouštění po pominutí akutního povodňového stavu. Jednoduše 
řečeno se část vody „schová“ v nádrži až do doby po pominutí povodně. 

 
Obr. 10 Princip návrhu opatření  

Přírodě blízká opatření zaměřená na snížení nežádoucích účinků eroze půdy a povodní lze 
rozdělit na dvě základní skupiny: 

• opatření na vodním toku a jeho nivě 
• opatření v ploše povodí (plošná nebo liniová protierozní opatření) 

Přírodě blízká opatření na vodním toku řeší povodňovou ochranu v úzké vazbě na vodní tok a 
jeho nivu (např. ochranou stávajících zón rozlivu, zvýšením kapacity rozlivu, výstavbou 
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suchých nádrží tzv. poldrů k zachycení a zpomalení povodňové vlny formou řízeného rozlivu 
atd.). 
Přírodě blízkými opatřeními v ploše povodí se rozumí zejména protierozní opatření, jejichž 
cílem je nejen snížení projevů vodní eroze, ale také podpora zvýšení schopnosti krajiny 
zadržovat vodu. Takovými opatřeními jsou například agrotechnická protierozní opatření (např. 
vyloučení širokořádkových plodin z pěstování na svažité půdě), organizační protierozní 
opatření (např. zatravnění svažité orné půdy) a biotechnická protierozní opatření (např. 
výstavba protierozních nádrží, zasakovací pásy a průlehy, protierozní meze atd.). 
Je nutné si uvědomit, že protierozní a protipovodňová opatření spolu úzce souvisí. Realizace 
protierozních opatření přispívá rovněž ke snížení povodňového nebezpečí tím, že snižuje 
nejen ztrátu půdy smyvem, ale podporuje i zasakování vody na pozemku a zpomaluje 
povrchový odtok. 

 
 Opatření v ploše povodí  

V ploše povodí jde především o taková opatření, která umožňují snížit vodní erozi a eliminovat 
zatížení vod živinami, zvýšit retenci vody v krajině a současně přitom zachovat produkční 
schopnosti půdy. Tato opatření souvisí s naplňováním správné zemědělské praxe. 
Cílem těchto opatření je především zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na 
zemědělské půdě, především minimalizování škod způsobovaných vodní a větrnou erozí, 
ochrana a zúrodnění půdního fondu vč. optimálního prostorového a funkčního uspořádání 
druhů pozemků. Současný stav i případný návrh protierozních opatření se posuzuje na 
základě výpočtu průměrné ztráty půdy a jeho porovnání s přípustnou hodnotou ztráty půdy 
stanovenou podle hloubky půdního profilu. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje 
zejména jejich účinnost, požadované snížení smyvu půdy, snížení maximálních průtoků a 
nezbytná ochrana vodních zdrojů, koryt vodních toků, vodních nádrží a zastavěných částí 
obce. Zájmy ochrany půdy, vody a krajiny mají přednost před jinými požadavky na pozemky. 

Návrh opatření k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vychází z možností ovlivnit 
jednotlivé složky odtokového procesu v povodí. Jejich ovlivnění vede ke snížení objemu 
povrchového odtoku 
kulminačního průtoku. Jedná se o následující složky hydrologické bilance: 

− zvýšení infiltrace, 
− převod povrchového odtoku na podzemní, 
− zvýšení možnosti povrchové akumulace. 

 
 Technická opat ření pro zvýšení retence 

Do této kategorie opatření spadají opatření, jejich účelem je jednorázově zachytit část objemu 
zvýšených průtoků. Tím dojde k transformaci průběhu povodně. Jejich efektivita vychází 
z porovnání velikosti retenčního prostoru a objemu povodně. Další stránkou je finanční 
náročnost těchto opatření, které mají velmi dlouhou návratnost. Návratnost této investice lze 
vyčíslit objemem škod, kterým bylo zamezeno. Často bývá chráněno území vzdálené od místa, 
kde je opatření umístěno. 

B.1.2.1 Ochranné nádrže 
Ochranné nádrže jsou vodními díly, které mají za primární cíl chránit objekty a sídla na vodním 
toku před povodněmi. Svým situováním na vodním toku slouží i jako záchytné nádrže pro 
omezení postupu splavenin dále na vodním toku. 
Dle zákona č. 54/2001 Sb., o vodách je vodním dílem stavba sloužící ke vzdouvání a 
zadržování vod a slouží k ochraně užívání vod, k nakládání s vodami, k ochraně před 
škodlivými účinky vod, k úpravě poměrů. Vodní díla jsou rozdělena do čtyř kategorií podle 
dosaženého počtu bodů potenciálu škod (P). Náležitost do kategorie stanovuje ohroženost 
lidských životů, škody na vodním díle, škody způsobené na území pod vodním dílem, velikost 
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ztrát z vyřazení průmyslu a dalších oblastí v důsledku vyřazení vodního díla z provozu a škody 
a životním prostředí. 

Tab. 7 Kategorie vodních děl dle počtu bodů potenciálu škod 
P kategorie vodního díla 
≥ 1500 I. 
1500 - 200 II. 
200 - 15 III. 
<15 IV. 

Řadíme mezi ochranné nádrže se řadí sedimentační nádrže a poldry bez trvalého nadržení 
nebo s trvalým nadržením. Dále se jedná o poldry bez trvalého nadržení. Účelem návrhu je 
ochrana území, především intravilánu obcí, objektů a dalších cenných lokalit. Dále je uváděn 
pojem „poldr“. Poldry mají v krajině řešit retenční funkci a snížit povodňový průtok ve vodním 
toku. Ač nemají trvalé nadržení, mohou mít v poměru s celkovým objemem zanedbatelné stálé 
nadržení, které plní krajinotvornou a ekologickou funkci. Může tak vzniknou mokřadní 
společenstvo, které zvýší biodiverzitu fauny i flóry. Hlavním účelem výstavby poldru je 
zadržování vody při povodni a tím zmenšování vybraných N-letých průtoků. N-letost volíme 
dle míry ochrany území nebo objektů. 
Hlavním účelem řešení je stanovení velikosti ochranného prostoru poldru, který vyplývá 
z morfologie terénu. Současně je prostor limitován zastavěným územím obcí, liniových prvků 
a sítěmi technického vybavení. 

 
Obr. 11 Suchá nádrž Čihadla v Praze Hostavicích 

B.1.2.2 Objekty suché nádrže (poldru) 
Navržené suché nádrže se vyznačují objektem hráze, převážně sypaného typu, ale dle 
charakteru lokálních podmínek a dostupnosti konstrukčního materiálu i betonové nebo zděné. 
Při návrhu hráze je nutné zohlednit jen občasné zatopení, a tedy vzdutí hladiny nevytvoří 
stálost průsakové křivky a může docházek k vysychání svrchních vrstev návodního líce i 
těsnícího materiálu. Výška hráze je s časem proměnná z důvodu sedání po výstavbě vlivem 
prostředí a přírodních činitelů. Sedání je nutné zohlednit a při výstavbě převýšit korunu hráze. 
Návodní líc hráze bude náchylný na vliv spláví a vln způsobených vlivem větru. Je tedy nutné 
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zabezpečit dostatečné opevnění. V okolí hráze a objektů není vhodná výsadba vegetace, 
protože by svou kořenovou zónou mohla překážet v činnosti a ovlivnit pozorovaná měření. 
 
Prostor zátopy je nejproblematičtější součást z hlediska majetkoprávního. Výraznou 
charakteristikou je plocha ohraničena vrstevnicí hladiny maximálního nadržení. Zátopa poldru 
je svolná k využívání zemědělskému i lesnickému. Využití záleží na místních podmínkách 
(půdních poměrech, klimatických poměrech, režimu záplav), současném využívání území. 
Zemědělsky je nejvhodnější trvalé zatravnění, rizikovější je využití orné půdy kdy záleží na 
smyvu půdy při prázdnění nádrže. Užívání lesnické je omezující z důvodu zanášení zátopy 
splávím. 
Funkčními zařízeními jsou spodní výpusti a bezpečnostní přelivy. Pokud je poldr navržen na 
vodním toku tak, že je třeba zajistit migrační prostupnost, musí výpustní objekty splňovat 
požadavek na možnou migraci vodních živočichů a to v době kdy není plněna retenční funkce. 
Spodní výpust musí poskytnout možnosti napuštění i vypuštění nádrže, převést běžné průtoky 
bez vzdouvání vody v retenčním prostoru mimo prostor stálého nadržení. Při průchodu 
povodně musí spodní výpust převádět pouze neškodný odtok, než hladina vody v nádrži 
dosáhne bezpečnostního přelivu. Obvykle se navrhuje jedna spodní výpust, výjimku tvoří 
nádrže o objemu větším než 1 mil. m3, případně s výškou hráze nad 9 m. dále se dvě spodní 
výpusti navrhují, pokud je významný splaveninový tok a hrozí ucpání plávím a splaveninami 
z povodí. 
Bezpečnostní přelivy jsou uspořádány tak, aby nedošlo ke zmenšení kapacity způsobených 
poruchami. V blízkosti nesmí být žádná zařízení ohrožující jeho funkci. Koncepčně se u návrhu 
bezpečnostního přelivu jedná o respektování architektonicko-estetického začlenění do krajiny. 
Jeho hlavní funkcí je převedení povodňových průtoků, funguje pouze v momentě, kdy dojde 
k naplnění zásobního objemu po přelivnou hranu. 
K obsluze objektů nádrže slouží přístupové cesty. Umožňují kontroly, opravy a manipulaci 
s jednotlivými objekty i částem hráze. Četnost kontrolních měření a pozorování i kontrolní 
subjekt jsou dány kategorií vodního díla a normou TNV 75 2415 z ledna 2012, obdobně je 
tomu s údržbou a provozem. 

B.1.2.3 Posouzení efektivity ochranných nádrží 
Objem povrchového odtoku se vypočte z efektivní srážkové výšky a rozlohy sběrné oblasti. 
Dle porovnání čar zatopených objemů a objemu efektivní srážky (povrchového odtoku) se 
provede posouzení efektivity dle procentuálních zachycení objemu He. Navržená suchá nádrž 
by měla zachytit alespoň 30 % objemu povrchového odtoku ze sběrné oblasti, aby výstavba 
měla význam z hlediska zadržení vody v krajině. 
Zda je navržený objekt schopen transformovat povodňovou vlnu je otázkou podrobnějšího 
posouzení, kdy jde už o návrh jednotlivých objektů nádrže.  
S podrobnějším posouzením souvisí i otázka rozložení návrhové srážky v čase. Dle metodiky 
ČHMÚ závisí na charakteru řešené oblasti, zda se jedná o horskou oblast (A), oblast přívalové 
srážky (C) nebo přechodovou oblast (B1, B2). 
 
 
V rámci investičního záměru byla vytvořena struktura členění, která odpovídá struktuře členění 
z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 
 
01 Železni ční most p řes Kejnou 
02 Povodí vodních tok ů Kejná, Moklický a Nezabudický potok 
03 Bývalá pískovna a p řilehlá oblast 
 
Návrh opatření vychází z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem  - Městem Řevnice a 
zpracovatelem – společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a ze zpracovávaného 
územního plánu Řevnic, přičemž navrhovaná opatření v územním plánu jsou upřesněna o 
přesnější data morfologie terénu (DMR 5G), tak o vodohospodářský pohled zpracovatele. Jako 
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podklad byla využita diplomová práce Kateřiny Halamkové z r. 2015 „Analýza srážko-
odtokových poměrů na povodích vodních toků Kejná, Moklický a Nezabudický potok se 
zahrnutím urbanizovaného území“. 
 
Stavební objekty jsou v následujících kapitolách děleny na stavební podobjekty. Návrh 
posouzení protipovodňové uzávěry přes Kejnou (01) je vhodné brát v kontextu s opatřeními 
v povodní toků Kejná, Moklický a Nezabudický potok (02). 
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B.2 01. Železni ční most p řes Kejnou, posouzení protipovod ňové 
uzávěry 

 
Stavba mostu se nachází na okraji obce Lety. Vlastní objekt se nachází na pozemcích v 
majetku SŽDC s.o 
 

 Rekonstrukce mostu 

V současné době probíhá projektová příprava na rekonstrukci železničního mostku akce – 
„Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň“, v rámci které je plánována 
celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových konstrukcí 
novými železobetonovými konstrukcemi s průběžným kolejovým ložem, zvětšení světlé šířky 
mostního otvoru, což umožní převedení dvou jízdních pruhů šířky 2,75 m, s bočními odstupy 
2x 0,5 m, chodník šířky 1,75 m oddělený od vozovky zábradlím, celková světlá šířka podjezdu 
8,40 m a zvětšení podjezdné výšky na min. 3,10 m bez rezervy. Spodní stavba bude 
přizpůsobena tak, aby umožnila případné pozdější zahloubení komunikace o 0,3 m, které 
bude možné provést po přeložení potoka Kejná mimo mostní otvor. 
 
Základní údaje navrhovaného stavu: 
Charakteristika mostu: železniční most o jednom otvoru s dolní mostovkou a 
 průběžným kolejovým ložem. 
Druh nosné konstrukce: železobetonová rámová konstrukce založená  
 na jednořadých pilotových bárkách 

 konstrukce je těsněnou podélnou spárou rozdělena na 
dva  dilatační celky, levý pod kolejí č. 1 a pravý pod 
kolejí  č. 2. 

Počet mostních otvorů: 1 
Délka přemostění:   8,40 m  
Světlost otvoru šikmá: 8,40 m  
Světlost otvoru kolmá: 8,40 m  
Rozpětí nosné konstrukce: 8,90 m 
Délka NK: 9,40 m 
Stavební výška mostu: 0,97 m (výhledově 1,07 m) 
Výška mostu nad silnicí: 4,15 m (výhledově po zahloubení 4,55 m 
Volná výška pod mostem: min. 3,10 m (výhledově po zahloubení 3,40 m) 
Šířka mostu: 10,8 m 
Šikmost mostu:  kolmý 
Směrové poměry koleje na mostě: přímá 
Výškové poměry koleje na mostě: vodorovná 
Přemosťovaná překážka: místní komunikace (ulice U Viaduktu) a potok Kejná 
Počet kolejí na mostě: 2 
 

 Úprava toku Kejné 

Úprava potoka je součásti samostatného podobjektu, který bude po skončení stavby předán 
správci komunikace, obci Lety. Zakrytí potoka umožnilo v minulosti rozšíření komunikace pod 
mostem. V novém stavu umožňuje převedení chodníku. 
Během stavby bude potok přeložen do plastové trouby a koryto potoka bude v prostoru mostu 
vybouráno tak, aby bylo možné provést piloty, základy a stěnu rámu. Poté bude vybetonováno 
nové koryto z monolitického železobetonu C30/37 – XF4 a uloženy prefabrikované zákrytové 
desky. Nová konstrukce bude respektovat původní výšky dna a světlé rozměry otvoru. 
Konstrukce bude uložena těsně podél opěry O1 a plynule napojena do původního koryta. 
Zábradlí mezi vozovkou a chodníkem vedeným po krycích deskách koryta bude pro usnadnění 
manipulace s krycími deskami provedeno jako demontovatelné. 
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V místě mobilního hrazení budou provedeny úpravy, které umožní přehražení koryta potoka 
stejným systémem v jedné rovině s hrazením ostatních částí mostního otvoru. 
Celková navržená délka úpravy koryta je 26 m. Součástí podobjektu je železobetonové koryto 
včetně zákrytových desek a demontovatelné zábradlí. 
 

 Protipovod ňové hrazení 

V současné době je součástí mostu protipovodňové zařízení obce Řevnice, jehož funkčnost 
nemá být ohrožena. Při větší vodě tvoří těleso dráhy hráz, která brání zaplavení území vlevo 
trati, pokud je zahrazen mostní otvor. Pro hrazení slouží dobetonované části spodní stavby 
s osazenými svislými ocelovými profily, mezi jejichž pásnice jsou v případě povodně 
zasouvány dřevěné trámy. 
Vzhledem ke zvětšení rozpětí mostu již nebude možné použít konstrukci hrazení s dřevěnými 
trámy. Navrhujeme použití typového systému mobilního hrazení sestávajícího z ocelových 
vodítek zabetonovaných do krajů opěr, ocelových svislých slupic osazených v případě 
aktivace hrazení do připravených vybrání v betonovém prahu ve vozovce a doplněných 
vzpěrami, lehkých hliníkových hradítek tvořených trubkami obdélníkového průřezu s těsněním 
svislých a stahovacích tyčí. Obdobný systém pro svoji ochranu používá hlavní město Praha. 
Dle podkladů povodí Vltavy jsou výškové úrovně hladiny Berounky v místě mostu pro 
Q100 207,68 a Q2002 208,60, což odpovídá přibližně úrovním 0,10 m pod podhledem nové 
konstrukce mostu (Q100) a ložným plochám pražců (Q2002). S ohledem na tuto skutečnost 
navrhujeme provést hrazení na plnou výšku objektu po horní plochu říms. Při vyšší vodě již 
dojde k přelití tělesa dráhy mimo prostor mostu. 
Hrazen bude v jednom profilu celý mostní otvor včetně koryta Kejné. V případě zahrazení bude 
sejmuta krycí deska koryta v místě hrazení, v místě hrazení budou osazeny užší a tedy lehčí 
desky a hrazení bude provedeno v jednom kuse od dna potoka po římsu železničního mostu. 
Zábradlí podél chodníku bude v místě hrazení přerušeno a doplněno řetízky. 
 
Součástí podobjektu protipovodňového hrazení bude železobetonový práh pod vozovkou šířky 
0,5 m, výšky 1,0 m a délky 6,5 m, základy pod vzpěry slupic z prostého betonu o rozměrech 
0,6 x 0,6 x 0,6 m, celkem 3 ks, zabetonované přípravky pro kotvení slupic a stahovacích tyčí 
včetně krytů, vodítka osazená do opěr, mobilní prvky hrazení (slupice, vzpěry, hradítka, 
stahovací tyče včetně spojovacího materiálu).  
Dále bude součástí objektu hrazení ocelová trubka DN cca 250 osazená za rub stěny rámu 
cca 1,0 m nad povrchem vozovky a opatřená zpětnou klapkou a vhodnou přírubou, která 
umožní přečerpávání vody z Kejné do Berounky v případě uzavření hrazení. 
 
Systém hrazení dodá výrobce, který doloží dostatečnou zkušenost s výrobou 
protipovodňového hrazení, schválený investorem a obcí Řevnice. 
Mobilní části hrazení uschová Město Řevnice ve svých prostorách na svůj náklad. 
 
Boční vodítka budou namontována od ocelových profilů zabetonovaných do opěr. Tyto profily 
budou součástí SO mostu a budou osazeny v takové délce, aby umožnily úpravu hrazení 
v případě uvažovaného výhledového snížení úrovně vozovky pod mostem, včetně případného 
vybourání koryta Kejné. 
 
V případě snížení úrovně vozovky bude nutné na náklady investora úpravy komunikace 
vybourat a znovu vybudovat příčný práh ve vozovce, včetně prvků kotvení slupic a stahovacích 
tyčí, vybudovat nové základy vzpěr slupic, osadit nová boční vodítka v prodloužené délce a 
doplnit hradítka. Slupice budou dodány v délkách a dimenzích pro výhledový stav včetně vzpěr 
a stahovacích tyčí. Do železobetonových konstrukcí mostu při těchto úpravách již nebude 
zasahováno. Předpokládá se výhledové snížení úrovně vozovky o 0,30 m. 
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 Posouzení čerpání vod p řes těleso železni čního náspu 

Projektant opravy železničního mostu (TOP CON SERVIS s. r. o.) v přípravné dokumentaci 
umísťuje za rám stěny mostu ocelovou trubku DN 250, která bude osazena zpětnou klapkou 
a vhodnou přírubou. 
 
Výstupy ze studie odtokových poměrů ve zpracované diplomové práci předkládají následující 
hodnoty kulminačních průtoků a objemů povodňové vlny: 

 
Tab. 8 Vypočtené hodnoty n-letých průtoků v m3 . s-1 (Q) a objem povodňových vln (W) pro 

tok Kejné 
N (roky) 5 10 20 50 100 

Q (m3. s-1) 2,92 4,67 6,74 9,72 12,5 
W (m3) 78 97,7 113 125 136 

 
Za předpokladu povodně na Berounce > Q20  (kdy se předpokládá uzavírání mobilního hrazení 
a uzavření odtoku Kejné v propustku pod mostem) a povodně na Kejné dojde k postupnému 
zvyšování hladiny nad propustkem a poměrně rychlému rozlivu v nivě a níže položené 
zástavbě.  
 
Snížení přítoku do kritického místa propustku je hlavním účelem Poldru v Tůních, který 
v navržených parametrech zachytí 90% objemu povodňové vlny a prakticky eliminuje 
nebezpečí zaplavování zástavby jižně od železničního viaduktu. 
 
Zpracovatel tohoto investičního záměru doporučuje (s ohledem na nejistotu realizace opatření 
Poldru v Tůních) zvýšit počtu trub pro přečerpávání vod z 1 na 4 ks a dimenze z DN 250 na 
300.  Tímto je zajištěna kapacita na přečerpávání vod na cca 1,6  m3/s.  

 
Obr. 12 – Návrh úpravy počtu a dimenze trubek pro přečerpávání vod. Návrh úpravy 

dokreslen červeně do přípravné dokumentace 
 
 
Čerpání tohoto množství je možné řešit např. za pomocí 4 ks samonasávací čerpací stanice 
Samonasávací čerpací agregát Autoprime AM35B 
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s dieselmotorem včetně sacího koše a podvozku pro přesun na místo zásahu, s fixní výškou 
oje, sací a výtlačná hrdla DN 300, pro jmenovité parametry: 
Průtok 400 l/s p ři dopravní výšce 12 m. 
Agregát se vyznačuje vysokým čerpacím výkonem a velko-průměrovými sacími a výtlačnými 
přírubami DN300. Agregát je uložen do dvouosého, oplachtovaného přívěsu s pevně 
nastavenou výškou oje. Čerpadlo agregátu je poháněno dieselovým motorem Perkins 1104D 
s emisemi dle EPA. Agregát je vybaven čerpadlem se spirálním oběžným kolem s velkou 
průchodností pevných částic a vynikající sací schopností. Zavodnění sacího potrubí probíhá 
automaticky pomocí rotační lamelové vývěvy. Jakmile je sací prostor zavodněn, vývěva se 
vypíná, aby nedocházelo k jejímu opotřebování a ke zbytečným ztrátám energie. Lamely 
vývěvy jsou vyrobeny z Kevlaru (vyznačuje se velkou odolností proti opotřebení). Pracovní 
prostory vývěvy jsou těsněny a mazány olejem. Uzavřený olejový okruh je vybaven 
odlučovačem a jemnými filtry, které zabezpečují, aby vzduch vystupující z vývěvy byl zbaven 
všech stop oleje. Hřídel čerpadla je utěsněn dvojitou mechanickou ucpávkou. Ucpávka je 
mazána olejem, takže nemůže dojít k jejímu zadření ani při dlouhodobém běhu čerpadla 
nasucho. Unikátní systém zavodňování je odolný proti přetlaku na sání. To spolu s dokonalým 
utěsněním hřídele umožňuje zapojení více čerpadel do série a tím dosažení vyššího tlaku při 
čerpání do vyšších dopravních výšek.  
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B.3 02. Povodí vodních tok ů Kejná, Moklický a Nezabudický potok 
V této části jsou řešeny pravostranné přítoky Berounky a jejich povodí ve vazbě na ochranu 
zástavby před přívalovými dešti.  
 

 Poldr v T ůních  

Staré rameno Berounky se v rámci přirozeného vývoje zanáší především rozloženou 
organickou hmotou a dále erodovaným materiálem z povodí v rámci vývoje dochází 
k přeměně v mokřad (přibližně odpovídá současnému stavu) v budoucím vývoji lze 
předpokládat postupný vývoj směřující k lužnímu lesu.  
 
Obnovu tůní může být u regulovaných toků významně podpořen chybějící prvek přirozené říční 
krajiny tj. stojatovodní biotop s přímou vazbou na dotaci vodou z přilehlého toku. Tento biotop 
je v nenarušené údolní nivě přítomný roztroušeně ve formě větších i velmi drobných tůní, 
trvalých i periodických s variabilitou co se týče velikosti, hloubky, vzdálenosti od řeky, tvaru i 
sklonu břehů. V případě tůní platí dvojnásob, že neexistuje jeden jediný a správný univerzální 
typ tůně, který by pokryl potřeby a nároky veškeré potenciální mokřadní bioty v jakémkoli 
území a proto je především variabilita tůní základním aspektem při jejich zakládání. 
V tůních by neměla hladina vody příliš nepřirozeně kolísat (zejména z pohledu litorální 
vegetace) a případnému kolísání by měly být přizpůsobené břehy. Břehy by neměly být 
opevněné např. lomovým kamenem, ale přirozeného charakteru, a  měly by mít mírný sklon 
břehů tak, aby zde fungovala litorální zóna. 
 
V rámci investičního záměru lze počítat s rozšířením stávajících vodních a mokřadních vod, 
díky vhodně umístěnému zemníku pro hráz poldru.   
Poldr je klíčovou částí coby přírodě blízké protipovodňové ochrany.  
Hlavní část nákladů na realizaci hrází tvoří spodní stavba a představu o dimenzi určí blíže 
inženýrsko-geologický průzkum. Investiční záměr díky nedostatečně prozkoumaným 
vlastnostem podloží počítá se zemní hrází využívající zemník z řešené oblasti a uvažuje 
spodní stavbu průměrné výšky 4 m, jejímž účelem je omezení průsaků pod základovou spárou 
hráze.  

 
Tab. 9 – Retenční objemy poldru „V Tůních“ v závislosti na úrovni hladiny 

 

Výška hráze [m] 
Nadmořská 

výška [m n.m.] 
Zatopená 

plocha [m2] 
Zatopený 

objem [m3] 

0 205,3 31 000 0 

0,2 205,5 46 083 7 708 

0,7 206,0 73 216 37 533 

1,2 206,5 84 657 77 001 

1,7 – maximální hladina 207,0 96 065 122 182 

2,3 – úrove ň koruny hráze 207,6 99 310 180 794 
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Obr. 13 – Poldr V Tůních – čáry zatopených ploch a objemů 
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 Svodné a záchytné p říkopy 

Umístění svodných a záchytných příkopů je patrné ze situačního výkresu „Optimalizace 
odtokových poměrů v Povodí Kejné, Moklického a Nezabudického potoka.  
Účelem těchto opatření je vhodným způsobem zachytit, soustřeďovat, odvádět a případně 
zasakovat srážkové vody do podloží.  
Z hlediska plošného odtoku je kritický především severní svah Brd – Hřebenů, které jsou sice 
zalesněné, což je z hlediska objemu a množství povrchového odtoku příznivé, ale značná 
sklonitost a délka svahu generují velké množství povrchového odtoku. Povrchový odtok má 
dle místní morfologie větší či menší tendenci k soustřeďování do kritických míst. 
 
Situování opatření je navrženo: 

• na rozhraní zástavby a nezastavěného území - kritická místa povrchového odtoku  
• mimo zastavěné území s cílem zadržení a zasakování  
• mimo zastavěné území s cílem převodu povrchového odtoku do vodoteče s vyšší 

kapacitou (Moklický nebo Nezabudický potok) 
 

B.3.2.1 Záchytný p říkop „Pod Lesem“ 
Záchytný příkop Pod Lesem je opatření na usměrnění povrchového odtoku, které ochraňuje 
stávající zástavbu a zastavitelné plochy definované návrhem územního plánu v lokalitě „Pod 
Lesem“.  
Opatření se skládá ze dvou částí. Západní příkop délky 90 m kopíruje zastavitelné území a je 
zaústěn do stávající povrchové kanalizace v ul. Vrchlického. Východní příkop délky 650 m o 
průměrném podélném sklonu 0,5 % zachycuje plošný odtok z velmi svažitých lesních pozemků 
a usměrňuje odtok do vodoteče Kejné. 
 

B.3.2.2 Záchytný p říkop „V Úvoze“ 
Záchytný příkop „V Úvoze“ délky 180 m sbírá povrchový odtok, který přitéká z vyšší části 
povodí a v současnosti ohrožuje zástavbu.  
 

B.3.2.3 Záchytný p říkop „Od Sochorových rybní čků“ 
Záchytný příkop „Od Sochorových rybníčků“ délky 1120m o průměrném sklonu 8% usměrňuje 
povrchový odtok z větší části povodí Štokovy rokle, která je ve spodní části zakončena 
zástavbou Řevnic. Převedení povrchového odtoku je navrženo záchytným příkopem podél 
stávající lesní cesty, dále bude proveden propustek pod silnicí II/116 (Řevnice – Mníšek pod 
Brdy a dále bude v mírném sklonu zaústěn do horní části koryta Moklického potoka.  
Svedení do příkopu podél silnice není doporučeno (stávající silnice má problematickou 
popraskanou krajnici a svedení velkého objemu vod v poměrně velkém podélném sklonu by 
mohlo ohrozit silnici II/116, případně by příkop musel být stavebně a nákladně opevněn.  

B.3.2.4 Záchytný p říkop „Na Výšin ě“ 
Záchytná příkop „Na Výšině“ délky 305 m a průměrného podélného sklonu 11% odvádí 
povrchový odtok ohrožující zástavbu do Moklického potoka.  

B.3.2.5 Vsakovací pr ůleh „Na Výšin ě“ 
Vsakovací průleh na Výšině délky 250 m využívá v rámci oblasti poměrně nižšího sklonu 
svahu na realizaci opatření vsakovacího průlehu – plošný odtok je zachycen nízkou hrázkou 
a umožňuje zasakování do podloží. 

B.3.2.6 Vsakovací pr ůleh „V Úvoze“ 
Vsakovací průleh V Úvoze délky 210 m využívá v rámci oblasti poměrně nižšího sklonu svahu 
na realizaci opatření vsakovacího průlehu – plošný odtok a přítok záchytným příkopem podél 
ul. V Úvoze je zadržen nízkou hrázkou a umožňuje zasakování do podloží. 
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Obr. 14 – Vzorový řez průlehem 
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B.4 03. Bývalá pískovna a p řilehlá oblast 
 

 Popis území 

Současný způsob řešení likvidace dešťových vod v blízkosti pískovny a přiléhajícím území 
není uspokojivě vyřešen. Problémy způsobuje nedostatečně dimenzovaný svod povrchových 
vod z části povodí správně náležící obci Hlásná Třebáň poměrně strmou roklí.  
 
Podél ulice Řevnická vede koryto sloužící k soustředění odtoku z horní části povodí. Koryto 
dále směřuje přibližně po spádnici přes zahrady a nedostatečně kapacitními propustky přes 
ul. Chodská a Čajkovského a končí v blízkosti fotbalového hřiště, kde jsou povrchové vody 
zasakovány. Díky nedostatečné kapacitě dochází k zaplavení místních komunikací a škodám 
na nemovitostem.  
 
V rámci investičního záměru je v kapitole řešeno nakládání s dešťovými vodami na levém 
břehu Berounky v oblasti bývalé pískovny a lokalitě za vodou.  
Pro určení potřebné kapacity byl orientačně vypočten průtok srážkových vod přicházejících 
z jednotlivých částí povodí a dále byla navržena trasa dešťové kanalizace a retenčních plocha 
pro zasakování srážkových vod v prostoru bývalé pískovny. 
 

  

 
Obr. 15 Problematické vedení povrchových vod podél ul. Řevnická přes ul. Chodská a 

Čajkovského a nemovitosti, které jsou přívalovými srážkami ohroženy. 
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Obr. 16 Ulice Slunečná a Nad pískovnou bez odvodu dešťových vod. Na sklonitějších 
místech nezpevněných komunikací patrné vymílání 

 

 
  

Obr. 17 Prostor bývalé pískovny je z převážné části rovinatý. V severní části je výrazný 
svah, v severovýchodní a v jihozápadní části jsou terénní deprese umožňující jejich využití 

k zasakování dešťových vod 
 
V rámci investičního záměru je v kapitole řešeno nakládání s dešťovými vodami na levém 
břehu Berounky v oblasti bývalé pískovny a lokalitě za vodou.  
Pro určení potřebné kapacity byl orientačně vypočten průtok srážkových vod přicházejících 
z jednotlivých částí povodí a dále byla navržena trasa dešťové kanalizace a retenčních plocha 
pro zasakování srážkových vod v prostoru bývalé pískovny.  
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 Povodí reten čních nádrží 

V rámci posouzení retenčních ploch v bývalé pískovně byl proveden orientační výpočet 
množství srážkových vod. Pro návrh profilů a objektů stokové sítě se nejčastěji používají tzv. 
racionální metody, u kterých se vychází z návrhových dešťů odvozených z čar náhradních 
srážek. Odtokové množství srážkových vod z určité odvodňované plochy S se vypočítá ze 
vztahu: 
Q=Ψ.S.q, , 
 
Q - průtok srážkových vod (l/s) 
Ψ - součinitel odtoku (odtokový součinitel) 
S - plocha povodí stoky (ha) 
Qs - intenzita návrhového (náhradního) deště doby trvání t (min) a periodicity p (l/s . ha) 
  
Z celkového množství srážky spadlé na určitou plochu část vody odteče po povrchu, část 
vsákne a část se vypaří. Pro dimenzování je důležitá pouze ta část, která odteče po povrchu 
a dostane se do stokové síle. Odtokový součinitel Ψ  je bezrozměrné číslo, které vyjadřuje 
poměr množství vody odteklé po povrchu Qo k celkovému množství spadlé srážky Q. 
Pro výpočet středního součinitele odtoku Ψ  pro celé odvodňované území se používá metoda 
tzv. vzorového hektaru. Vzorový hektar je zvolená reprezentativní plocha 1 ha, ve které jsou 
zastoupeny všechny druhy povrchových úprav, které se v odvodňovaném území vyskytují, a 
to v poměru přibližně stejném jako na celém území. Pro takto zvolenou plochu se vypočítá 
střední součinitel odtoku váženým průměrem.  
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Obr. 18 Povodí uvažované dešťové kanalizace s retenční nádrží v bývalé pískovně 

 
Tab. 10 – základní charakteristiky dílčích povodí 

dílčí 
povodí 

plocha 
(ha) 

kategorie 
sklonu 

součinitel odtoku 
ψ 

1 2,1 ≥5 % 0,3 
2 3,8 ≥5 % 0,4 
3 10,4 ≥5 % 0,3 
4 5,6 ≥5 % 0,15 
5 9,7 ≥5 % 0,3 
6 2,5 ≥5 % 0,15 

celkem 34,1   0,276 
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B.4.2.1 Intenzita návrhového (sm ěrodatného) dešt ě qS 
Pro navrhování stokových sítí jsou rozhodující tzv. deště krátkodobé, které se vyznačují 
krátkou dobou trvání (několika minut) a velkou intenzitou. Vychází se přitom z výsledků 
dešťoměmých pozorování, pří kterých se měří: 
srážkový úhrn h - celková výška vodního sloupce srážky spadlé na dané ploše za určitou dobu  
intenzita deště i,(qs) se vypočítá ze vztahu 
 
i=h/t 
kde 
h - výška srážky v mm 
t - čas, za který daná srážka spadla (min). 
 
 
Pro navrhování stokových sítí racionálními metodami se nejčastěji počítá s 15 minutovým 
návrhovým deštěm o periodicitě p = 1,0 pro obce s jednotnou stokovou sítí do 5000 obyvatel. 
 
Pro orientační výpočet byla zvolena intenzita deště s dobou trvání 15 min s periodicitou 1 (tj. 
statisticky dosaženého 1x za rok) pro Prahu =126 l/s.ha 
 
Návrhový průtok dle vztahu Q= Ψ.S.qs činí v uzávěrovém profilu po dosazení výše uvedených 
hodnot 1185 l/s. Orientační hodnoty návrhových průtoků jsou patrné ze schématu níže. 
 
 

 
Obr. 19 Orientační hodnoty průtoku pro dešťovou kanalizaci v částech povodí při návrhovém 

dešti s dobou trvání 15 min s dobou opakování p =1 
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 Dešťová kanalizace  

Hloubka uložení stok jednotné soustavy a splaškové sítě oddílné soustavy vychází z 
požadavku gravitačního odvodnění běžného jednoho podzemního podlaží (sklepy, skladové 
prostory). Je tedy ovlivněna hloubkou podzemního podlaží, vzdáleností stoky od budov a 
velikostní kategorií stoky (nepůlezná, průlezná - průchozí). Doporučená minimální hloubka 
krytí stoky pod silniční komunikaci je 1,80 m. Doporučená maximální hloubka uložení uliční 
stoky je 6,0 m. 
V nezastavěném území se hloubka uložení stok řídí požadavkem bezkolizního křížení s 
ostatními podzemními sítěmi a jinými překážkami a je ovlivněna i charakterem a způsobem 
obhospodařování pozemků. 
Podélný sklon stok by neměl být příliš malý, aby nedocházelo k nadměrnému zanášení 
kanalizace a ani příliš velký aby průtočná rychlost v potrubí nepřekročila povolené mezní 
hodnoty vycházející z odolnosti použitého materiálu proti obrusu a jinému mechanickému 
poškození a nebyly vytvořeny podmínky pro vznik extrémního provzdušněného proudění. 
Minimální sklon je dán požadavkem zajištění dostatečné unášecí síly, zamezující zanášení 
stok. Výpočet unášecí síly a stanovení minimálního sklonu uvádí ČSN 756101. 
 
Orientačně lze minimální sklon Imin v ‰ pro kapacitní průtok vypočítat ze vztahu: 
 
Imin= 1631/D (‰), kde D je světlost potrubí v mm 
 
Maximální sklon stok vychází z maximální přípustné rychlosti proudění v potrubí při kapacitním 
plnění, která je: 
 
• 5 m/s při použití běžných odolných materiálů jako je beton nebo železobeton a 
• 10 m/s při použití vysoce odolných materiálů jako je kamenina, čedič, litina, sklolaminát, 
PVC, kanalizační cihly. 
 
Pro výpočet kapacity byla použita Základní průtoková rovnice, Chézyho rovnice a pro výpočet 
rychlostního součinitele byla použita Manningova rovnice. Výsledky jsou uvedeny následující 
tabulce.  

 
Tab. 11 – Výpočet kapacity potrubí dešťové kanalizace pro plný profil. DN 500, 800, 1000. 

Materiál beton n =0,015. Červeně vyznačené hodnoty značí překročení maximálních 
rychlostí pro beton. Pro rychlosti do 10 m/s je možné použít jiné materiály - kamenina, čedič, 

litina, sklolaminát, PVC, kanalizační cihly  
DN  500 800 1000 
S 0,196 0,502 0,785 
O 1,570 2,512 3,140 
R 0,125 0,200 0,250 
C 47,140 50,982 52,913 
v i= 0,005 1,179 1,612 1,871 
v i= 0,01 1,667 2,280 2,646 
v i= 0,02 2,357 3,224 3,742 
v i= 0,05 3,727 5,098 5,916 
v i= 0,1 5,270 7,210 8,366 
Q i= 0,005 0,231 0,810 1,469 
Q i= 0,01 0,327 1,145 2,077 
Q i= 0,02 0,463 1,620 2,937 
Q i= 0,05 0,731 2,561 4,644 
Q i= 0,1 1,034 3,622 6,568 

Kde: 
DN světlost potrubí (mm) 
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S  průtočný průřez (m2) 
O omočený obvod (m) 
R hydraulický poloměr (-) 
C rychlostní součinitel (m s-1) 
v střední průřezová rychlost (m s-1) 
Q průtok (m3 s-1) 
I sklon (-) 
 
 

B.4.3.1 Trasa 
Navrhovaná dešťová kanalizace ve variantě 1 odpovídá zadání a uzavřené smlouvě o dílo. 
Trasa začíná u retenční (zasakovací) nádrže v severovýchodní části pískovny, odkud 
pokračuje západním směrem do ul. Chodská, dále pokračuje severním směrem v ul. Nad 
Pískovnou. Na křížení s u. Slunečná přibírá východní větev a hlavní řad dešťové kanalizace 
pokračuje ul. Slunečná západním směrem až ke svodnici přivádějící srážkové vody z výše 
položených míst Hlásné Třebáni (místní část Rovnina). 
 

 Retenční nádrž a revitalizace pískovny 

Dle zpracovávaného návrhu územního plánu spadá oblast bývalé pískovny do zastavitelného 
území Řevnic (Zastavitelná plocha 07). Jedná se o plochu s nejasným funkčním využitím na 
hranici propojené zástavby Řevnic se sousedním katastrem Hlásné Třebáně. Limitní pro 
případnou budoucí zástavbu je morfologie terénu. Plocha je v důsledku historické těžby 
z východní, západní a severní části oddělena od okolního terénu strmým svahem o sklonu až 
1:1, díky čemuž svahy jeví známky eroze.  
 
V severovýchodní a jihozápadní části se nacházejí 2 jámy s hloubkou cca 5 m pod okolním 
terénem, které využitelnost území z hlediska další výstavby znesnadňují.  
 
Návrh investičního záměru počítá s transformací přibližně poloviny plochy na extenzivní 
parkovou plochu v severní části (ve vlastnictví města Řevnice) s tím, že terénní deprese 
v severovýchodní částí bude využita pro retenci a zasakování dešťových vod.  
 
Během projednání investičního záměru vyslovila zájem o tuto lokalitu i přiléhající obec Lety. 
S ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí zvýšit objem retenční nádrže tak, aby bylo možné 
využít její návrhovou kapacitu na zvětšenou plochu povodí. Za tím účelem je navrženo 
odtěžení zeminy dna nádrže, kterou bude možné využít k terénním úpravám a stabilizaci 
severního svahu pískovny (viz následující kapitola).  
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Obr. 20 Výřez návrhu územního plánu  

 

 
 

Obr. 21 Umístění retenční nádrže, interval vrstevnic 0,5 m 
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Obr. 22 Lokalita retenční (zasakovací) nádrže 

 
 

Tab. 12 – zatopené plochy a objemy retenční nádrže při maximální hladině (cca 1,5 m pod 
úrovní okolního terénu) 

kóta      
(m n. m.) plocha  (m2) 

objem díčí 
(m3) 

objem 
kumulativní 

(m3) 

205,6 0 0 0 

206 207 41,4 41 

206,5 378 146,25 188 

207 528 226,5 414 

207,5 660 297 711 

208 786 361,5 1073 

208,5 964 437,5 1510 

209 1134 524,5 2035 
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 Stabilizace svahu bývalé pískovny 

V prostoru bývalé pískovny v Řevnicích se nachází strmý svah výšky 6m ve velmi strmém 
sklonu přibližně 45°. Plocha nad korunou svahu je zastavěna, objekty je nachází ve 
vzdálenosti 5-10m od koruny svahu. Svah je lokálně porostlý keři a travním porostem, jeví 
známky plošné eroze. 
 

B.4.5.1 Popis stávajícího stavu 
Stav svahu je stabilní, nejeví žádné známky aktivních geodynamických jevů (sesuvná činnost). 
Oblast se nachází v údolí řeky Berounky, kde jsou dle dostupných podkladů (Geofond) 
zastoupeny říční sedimenty v mocnosti 7-10m a níže proterozoické horniny (břidlice). 

 
Obr. 23 Vrtná prozkoumanost v lokalitě- Geofond 

 
Mezi sedimenty v lokalitě se řadí především štěrky, písky a štěrkopísky, které jsou ulehlé. 
 
Charakteristiky těchto sedimentů jsou přibližně: 
Ф = 28-32° (úhel vnitřního tření) 
c = 0 kPa (soudržnost) – ulehlé sedimenty vykazují nepravou soudržnost 
 
Výše popsané vlastnosti sedimentů v lokalitě, především Ø (úhel vnitřního tření) naznačují, že 
sklon svahu přibližně 45° výrazně převyšuje charakteristické vlastnosti sedimentů. Toto má za 
následek dlouhodobý proces, kdy svah o výrazném sklonu (45°) se postupně erozí a 
geodynamickými jevy přibližuje do stabilního a přirozeného sklonu cca 30° ± n°. 
 

B.4.5.2 Návrh úpravy 
Optimálním řešením z hlediska výše nákladů na stabilizaci prostoru je provedení přísypu na 
patě zářezu. Přísyp je vhodné provést z nenamrzavého matriálu, který bude hutněn po 
vrstvách maximálně 500mm. Minimální míra zhutnění D=0,65-0,75. V omezeném rozsahu je 
možné využít také místní materiál, které bude vhodné doplnit např. erozními rohožemi. 
 
Minimální nutný rozsah průzkumu pro zpracování projektu je prohlídka lokality 
geotechnikem a provedení minimálně 2 kopaných sond. 
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Obr. 24 Schema stabilizace svahu 

B.4.5.3 Závěr 
Stávající stav klidu může být ovlivněn mimořádnými srážkami. V blízkosti hrany zářezu se 
vyskytují objekty a není vyloučen pohyb osob, proto doporučuji stávající situaci řešit a prostor 
zářezu trvale stabilizovat přísypem v patě svahu. 
 
V lokalitě je nutné zpracovat inženýrsko-geologický průzkum, který upřesní problematiku 
svahu a popíše vlastnosti zemin v lokalitě. Na základě tohoto podkladu je možné zpracovat 
relevantní technické řešení. 
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C. Finanční náklady staveb, zp ůsob financování a návrh dalšího 
postupu 

C.1 Finanční náklady staveb 
Odhad na realizací opatření zahrnuje jak vlastní stavební práce, tak projektové a průzkumné 
práce, vedlejší rozpočtové náklady atp.  
 
Hlava I – Projektové a průzkumné práce 
(Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.). Zahrnují náklady na projektovou 
dokumentaci a související inženýrskou činnost pro dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení a pro realizaci stavby. Průzkumy jsou oceněny individuálně – zahrnují 
geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, průzkum zemin a sedimentu s ohledem 
na využití zemin ve výši, která přibližně odpovídá typu projektu 
 
Hlava II – Vlastní stavební práce 
(Náklady na realizaci stavebních objektů jsou vyčísleny na základě druhů a objemů konstrukcí 
a prací uvažovaných v této dokumentaci a oceněných v převážné většině směrnými cenami 
stavebních prací 2014/II ( ÚRS Praha), dále byly využity jednotkové ceny uvedené v 
dokumentu Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP.) 
 
Hlava III – Náklady obdobné VRN 
(V této hlavě jsou uvedeny náklady na zařízení staveniště obdobné dřívějšímu globálnímu a 
mimoglobálnímu zařízení staveniště.) VRN 4% z hlavy II 
 
Hlava IV – Ostatní a nepředvídatelné náklady 
(Zahrnují náklady na geodetické práce dodavatele a investora (zaměření skutečného 
provedení stavby, geodetickou činnost při provádění stavby, vyvolané investice, přeložky sítí, 
mostky apod.) a další nepředvídatelné náklady) 
 
Ve výše uvedených skupinách nákladů nejsou zahrnuty náklady na nákup pozemků, na zřízení 
věcných břemen a směnu pozemků. 
 

 02.1 Poldr v T ůních 

Kalkulace nákladů stavebních prací (hlava II): 

Objekt / konstrukce měrná 
jednotka  vým ěra jednotková 

cena (K č) 
celková 

cena (K č) 
Převedení toku Kejné m 150.0 3 000 450 000 
Spodní stavba - ŽB stěna m 640.0 17 200 11 008 000 
Zemní hráz vč. funkčního objektu m3 6144.0 650 3 993 600 
Celkem objekt  15 451 600 

 
Kalkulace celkových nákladů: 
02.1 Poldr v T ůních 
Hlava I - projekční práce 910 000 
Hlava I - průzkum 215 000 
Hlava II - přímé IN 15 451 600 
Hlava III - 4% z VRN 618 064 
Hlava IV - ostatní náklady 1 158 870 
Celkem bez DPH 18 353 534 
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 02.2 Svodné a záchytné p říkopy 

Kalkulace nákladů stavebních prací (hlava II): 

Objekt / konstrukce měrná 
jednotka  vým ěra jednotková 

cena (K č) 
celková 

cena (K č) 
Záchytný příkop „Pod Lesem“ m 740.0 1 040 769 600 
Záchytný příkop „V Úvoze“ m 180.0 1 200 216 000 
Záchytný příkop „Od Sochorových rybníčků“ m 1120.0 1 100 1 232 000 
Záchytný příkop „Na Výšině“ m 305.0 1 100 335 500 
Vsakovací průleh „Na Výšině“ m 250.0 1 360 340 000 
Vsakovací průleh „V Úvoze“ m 210.0 1 360 285 600 
Celkem objekt 3 178 700 

 
Kalkulace celkových nákladů: 
02.2 Svodné a záchytné p říkopy 
Hlava I - projekční práce 195 000 
Hlava I - průzkum 85 000 
Hlava II - přímé IN 3 178 700 
Hlava III - 4% z VRN 127 148 
Hlava IV - ostatní náklady 158 935 
Celkem bez DPH 3 744 783 

 
 
 

 03. Bývalá pískovna a p řilehlá oblast 

Kalkulace nákladů stavebních prací (hlava II): 

Objekt / konstrukce měrná 
jednotka  vým ěra jednotková 

cena (K č) 
celková 

cena (K č) 
Stabilizace svahu pískovny - zemní práce, svahování m3 2000.0 750 1 500 000 
Retenční nádrž - zemní práce, svahování, část. 
skládk. 

m3 1500.0 950 1 425 000 

Dešťová kanalizace po retenční nádrž DN 800 m 550.0 18 300 10 065 000 
Dešťová kanalizace po retenční nádrž DN 300 m 110.0 8 400 924 000 
Dešťová kanalizace od retence - zaústění do 
Berounky DN 600 

m 193.0 17 100 3 300 300 

Celkem objekt 17 214 300 
 
Propočet nákladů části: 
03.1 Dešťová kanalizace 
Hlava I - projekční práce 860 000 
Hlava I - průzkum 95 000 
Hlava II - přímé IN 14 289 300 
Hlava III - 4% z VRN 571 572 
Hlava IV - ostatní náklady 714 465 
Celkem bez DPH 16 530 337 

 
Propočet nákladů části: 
03.2 Retenční nádrž 
Hlava I - projekční práce 115 000 
Hlava I - průzkum 25 000 
Hlava II - přímé IN 1 425 000 
Hlava III - 4% z VRN 57 000 
Hlava IV - ostatní náklady 71 250 
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Celkem bez DPH 1 693 250 
 
Propočet nákladů části: 
03.3 Stabilizace svahu pískovny 
Hlava I - projekční práce 115 000 
Hlava I - průzkum 30 000 
Hlava II - přímé IN 1 500 000 
Hlava III - 4% z VRN 60 000 
Hlava IV - ostatní náklady 75 000 
Celkem bez DPH 1 780 000 

 
 

C.2 Způsob financování 
Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti realizace navržených opatření je dalším krokem 
určení priorit pro cílové investory. Pro opatření s nejvyšší prioritou je pak nutné připravit 
projektovou dokumentaci. Postup a další požadavky určuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Projektová dokumentace musí splňovat 
náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
Dalším krokem již při zpracování projektové dokumentace je určení zdroje financování, který 
bude ovlivňovat podrobnost a dílčí řešení navržených opatření. Dále je uvedena rešerše 
hlavních zdrojů spolufinancování. Údaje byl prověřovány v závěru zpracování studie, a proto 
jejich stav odpovídá srpnu 2015. Většina z níže uvedených zdrojů i přes vysoký procentuální 
podíl přiznané výše dotace požaduje spolufinancování investorem. 

 Operační program Životní prost ředí 

Nabízí možnost realizace široké škály opatření investičního i neinvestičního charakteru. 
V oblasti protipovodňové ochrany se jedná v současnosti o nejvýznamnější zdroj podpory pro 
žadatele. Celkem je na OP ŽP z evropských fondů alokováno 2,637 mld. EUR, z toho na 
prioritní osu  1 (PO 1), která řeší zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní  je alokováno 
29,2 %, tedy zhruba 768 mil. EUR (20,8 mld. Kč). 
na prioritní osu  4 (PO 4), která řeší péči a ochranu přírody a krajiny  je alokováno 13,3 %, tedy 
zhruba 351 mil. EUR (9,5 mld. Kč).  
 

Základní parametry podpory OPŽP 2014 - 2020 
 

Pro podání žádosti o podporu na navrhovaná opatření je nezbytné zajistit projektovou 
dokumentaci v podrobnosti pro stavební povolení (pokud to charakter stavby vyžaduje) tj. dle 
vyhlášky 499/2006 přílohy 4 a 5, která je způsobilým výdajem stejně jako náklady na potřebné 
průzkumy, posudky; v době realizace rovněž technický a autorský dozor do výše 6-10%  
z celkových způsobilých přímých realizačních nákladů. 
 
Jako způsobilý je rovněž nákup staveb a pozemků do výše 10% z celkových způsobilých 
přímých realizačních nákladů. Nákup pozemků nad 10 % z  přímých realizačních nákladů 
popř. Cena převyšující znalecký posudek je nezpůsobilý náklad a hradí si jí žadatel / stavebník. 
 
Pro opatření navrhovaná v rámci studie přichází v úvahu využít následující prioritní osy a 
specifické cíle  
 

C.2.1.1 Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a  snižování rizika povodní, Specifický 
cíl  1.3 – Zajistit povod ňovou ochranu intravilánu 

OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického cíle 1.3 protipovodňová opatření 
vycházející z platné legislativy v oblasti povodňové ochrany, která jsou primárně zaměřena 
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na ochranu obyvatel a majetku a jsou úzce vázána na intravilán obcí. Protipovodňová opatření 
realizovaná v extravilánu mají přímý vliv na snížení povodňového ohrožení v intravilánech obcí 
níže po toku.  
 

Aktivita 1.3.1 Zpr ůtočnění nebo zvýšení reten čního potenciálu koryt vodních tok ů a 
přilehlých niv, zlepšení p řirozených rozliv ů 

• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení 
kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), 

• zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro 
běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

• zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s 
tvorbou mokřin a tůní, 

• umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v 
extravilánu do volné krajiny). 

Aktivita 1.3.2 Hospoda ření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich dal ší využití 
namísto jejich urychleného odvád ění kanalizací do tok ů 

• plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), 
• podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, 
• vsakovací šachty, 
• podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace. 

Aktivita 1.3.3 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, p řípadně modernizace vodních d ěl 
sloužící povod ňové ochran ě 

• výstavba suchých nádrží (poldrů), 
• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží. 

Náklady obvyklých opatření definují velikost nákladů, při jejichž nepřekročení se obecně 
zvyšuje pravděpodobnost získání dotace.  
 

Výstavba a zásadní 
rekonstrukce poldr ů, která 
spočívá v odtěžení materiálu ze 
zátopy, výstavbě nebo 
rekonstrukci technických objektů 
(hráz, výpustné zařízení, 
bezpečnostní přeliv), včetně 
výsadeb doprovodných dřevin a 
včetně vyvolaných investic 

Kategorie - při maximální 
hladině 

Kč/m3 objemu poldru při 
Hmax 

do 0,5 ha včetně 350 

0,5 - 1 ha včetně 300 

1 - 2 ha včetně 250 

2 - 5 ha včetně 200 

5 - 10 ha včetně 150 

10 - 20 ha včetně 100 

20 - 50 ha včetně 75 

nad 50 ha 50 

Dotace z  Fondu soudržnosti je pak poskytována maximálně do výše 85 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu. 

Aktuální 3. výzva je zaměřena na projekty spadající do aktivity 1.3.2 a 1.3.4. Opatření 
navržená ve studii proveditelnosti jsou však nasměřovány do aktivit 1.3.1 a 1.3.3, které 
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nejsou vyhlášeny v aktuální výzvě. Její vyhlášení je potřeba sledovat na 
http://www.opzp.cz/vyzvy/ 

C.2.1.2 Prioritní osa 4 – Ochrana pé če o přírodu a krajinu, Specifický cíl  4.3 – Posílit 
přirozené funkce krajiny 

specifický cíl 4.3 v oblasti vodního režimu podporuje opatření v ploše povodí zaměřená na 
obnovu přirozených funkcí krajiny, tedy obnovu ekostabilizačních funkcí 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů (vč. přirozené morfologie vodních toků a niv) v úzké 
vazbě na posílení retence vody v krajině, dále posílení ekologické stability krajiny a její 
regenerační schopnosti, zvýšení biodiverzity nebo snížení erozního ohrožení půdy. Vedle 
uvedených primárních přínosů mohou tato opatření (v závislosti na jejich typu a konkrétních 
podmínkách) také přispět ke zpomalení povrchového odtoku vody z povodí, což v důsledku 
může do určité míry snížit povodňová rizika. 
Celková maximální alokace pro specifický cíl 4.3 činí p řibližn ě 1,25 mld. K č. 
Dotace z  Fondu soudržnosti je poskytována maximáln ě do výše 85 % z celkových 
způsobilých výdaj ů projektu. 

Vytvá ření, regenerace či posílení funk čnosti krajinných prvk ů a struktur.  

• zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování 
územního systému ekologické stability, 

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů 
ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES , 

• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), 
založení nebo obnova krajinného prvku, 

• zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 
• vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, 

mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných 
území (např. lužní lesy). 

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních  toků a niv, obnova 
ekostabiliza čních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystém ů. 

• vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově 
a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav 
(opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních 
ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

• podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v 
delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:  

• zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,  
• vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných 

organismů,  
• terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces 

renaturace vodního toku apod.  

Realizace p řírodě blízkých opat ření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochr anu, a adaptaci na zm ěnu 
klimatu.  

• podpora opatření zamezující vodní erozi 
• plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …), 
• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, 

…), 
• preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …). 
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• podpora opatření zamezující větrné erozi 
• obnova či zakládání větrolamů 

 

 Ministerstvo životního prost ředí - Program 115 160 – Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny 

Dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční 
prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci opatření, přičemž se 
předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a 
systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Program je zaměřen na provádění 
drobného managementu. 
 

C.2.2.1 115 164 – Adapta ční opat ření pro zmírn ění dopad ů klimatické zm ěny na vodní 
ekosystémy 

Program má v letech 2014 - 2018 alokaci 147 mil. Kč ročně. Maximální výše podpory na jeden 
projekt činí 1 mil. Kč – jedná se tedy spíše o drobnější projekty. Žádosti je možné podávat na 
regionálních pracovištích AOPK.  
 
Podporovanými aktivitami v rámci opatření jsou: 
• opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy 

jejich migrační prostupnosti, 
• obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních 

nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a 
podpory biodiverzity 

• zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim. 
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Tab. 1 Parametry podprogramu a max. náklady na měrnou jednotku:

 
 

 Národní programy MZe v oblasti vod 

Národní podpory Ministerstva zemědělství ČR v oblasti vod se vztahují na opatření ve 
veřejném zájmu, zejména na prevenci před povodněmi, odstraňování povodňových škod a 
obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků.  
 

C.2.3.1 129 260 - Podpora prevence p řed povodn ěmi III 
Program 129 260 je zaměřen na podporu protipovodňových opatření v povodněmi nejvíce 
ohrožených lokalitách.  
 
Cílem programu je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 - 2019 a to   
 
Oproti OPŽP je v tomto programu vyžadována ekonomic ká analýza navržených opat ření 
strategickým expertem – tj. porovnání náklad ů na opat ření s ochrán ěným majetkem. Je 
třeba zdůraznit, že toto posouzení eliminuje projekty, kde n ení hodnota ochrán ěného 
majetku úm ěrná náklad ům na opat ření.  
 

C.2.3.2 129 130 - Podpora obnovy, odbahn ění a rekonstrukce rybník ů a výstavby 
vodních nádrží 

Program 129 130 slouží k úhradě výdajů na obnovu, odbahnění a rekonstrukci nádrží podle § 
102 zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona). Podpora slouží především k obnově a 
rekonstrukci technických objektů, které nejsou v souladu s normami a ohrožují tak bezpečnost 
vodního díla, k odbahnění nejvíce zanesených rybníků a vodních nádrží (o katastrální výměře 
1 až 30 ha, u kterých vrstva převyšuje mocnost sedimentu 40 cm) a k výstavbě nových nádrží 
k ochraně před povodněmi a suchem.  
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Žadatelem mohou být subjekty v evidenci zemědělského podnikatele, provozující chov a lov 
ryb na rybníku či vodním díle, na který je podpora poskytována.  
 
Podprogram připadající jako zdroj podpory je 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce 
rybníků a výstavba vodních nádrží“, jež se vztahuje na: 
a) obnovu a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních 
objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu 
(zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s 
důrazem na posílení jejich retenčních schopností, 
b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků, 
c)  výstavbu vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem 
 
Stávající program skončil v r. 2015. Ve výhledové době lze předpokládat vyhlášení 
navazujícího programu pro další období. 
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C.3 Návrh dalšího postupu 

 01. Železniční most p řes Kejnou, posouzení protipovod ňové uzáv ěry 

V blízkém horizontu (předpoklad 2016/2017) bude město Řevnice osloveno k vyjádření 
k plánované rekonstrukci železničního mostu (investor SŽDC). SŽDC bylo v rámci investičního 
záměru osloveno k vyjádření navrhovaných úprav z hlediska zajištění vyššího přečerpávání 
povodňových průtoků přes drážní těleso.  
Podmínky jsou uvedeny ve vyjádření společnosti SŽDC. 
Zároveň se předpokládá, že tyto podmínky budou zapracovány v realizační dokumentaci, 
která bude zaslána městu Řevnice k vyjádření.  
   
 

 02.1 Poldr v T ůních 

Opatření naplňuje typ podpory z Operačního programu životní prostředí „Aktivita 1.3.3 
Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové 
ochraně“ a cílí na ochranu zástavby za železničním náspem, přičemž zadržuje značnou část 
(prakticky celý objem) povodňové vlny Q100.  
 
Z technického hlediska se jeví příznivý poměr objemu zadržené vody ku objemu hráze 
122 182 m3 / 6 144 m3. 

Pro uvedenou kategorii suchých nádrží lze počítat s podporou 150 Kč na 1m3 retenčního 
objemu, který činí 122 182 m3. tj. 18,327 mil. Kč. Což je v porovnání s propočteným nákladem 
na vlastní stavební práce splněno (15,451 mil. Kč). Nákladové hledisko na realizaci opatření 
je splněno.  

Projekční a průzkumné práce jsou uznatelnou položkou dotačního programu.  

Náklady na výkup pozemků jsou uznatelným nákladem do výše 10% z realizačních nákladů a 
do výše znaleckého posudku. Vše nad tuto výši je neuznatelným nákladem a jde na vrub 
stavebníkovi. 

Celková výše potřebných vlastních zdrojů je dle podmínek programu ve výši 15% a činí 2,753 
mil. Kč – viz tabulka níže. 

Celkem bez DPH 18 353 534 
Vlastní zdroje (15%) 2 753 030 
Podpora OPŽP (85%) 15 600 504 

 
Vzhledem ke komplikované majetkoprávní situaci v předmětném území je nezbytné uvést 
stavbu jako veřejně prospěšné opatření v působnosti Řevnic (je v návrhu územního plánu), 
tak v sídelním celku obce Lety.  
 
Jako první předpoklad vedoucí k realizaci je nezbytné provést průzkumné práce – IG průzkum, 
geotechnický průzkum a geodetické zaměření, na jehož základě bude možné zpracovat 
dokumentaci pro územní řízení a získat územní rozhodnutí. Po územním rozhodnutí je třeba 
zpracovat dokumentaci pro stavební povolení, se kterou (bez nutnosti vydaného stavebního 
povolení) je možné podat žádost do OPŽP. 
Další kroky jsou následující: 
• zajištění stavebního povolení 
• dokumentace pro provádění stavby + zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
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• výběrové řízení 
• uzavření smlouvy se zhotovitelem stavebních prací 

 
 
 

 02.2 Svodné a záchytné p říkopy 

Typ opatření splňuje rámcové podmínky OPŽP z aktivity „Realizace přírodě blízkých opatření 
vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, 
protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu“.  
 
Celkem bez DPH 3 744 783 
Vlastní zdroje (15%) 561 717 
Podpora OPŽP (85%) 3 183 066 

 
 

 03. Bývalá pískovna a p řilehlá oblast 

Dešťová kanalizace 
Hlavní podíl nákladů ze sestavy opatření v oblasti pískovny a odvodu srážkových vod nese 
vybudování dešťové kanalizace, která v současnosti není podporovaná z žádných dotačních 
titulů. V současnosti by tak musel náklady na realizaci dešťové kanalizace nést stavebník – 
Město Řevnice. 
 
Retenční nádrž 
Samotné vybudování retenční nádrže splňuje podmínky podpory z OPŽP „Aktivita 1.3.2 
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich 
urychleného odvádění kanalizací do toků“.  
 
Náklady (hlava I – IV) na vybudování retenční nádrže byly vypočteny na 1,693 mil Kč.  
Výše podpory na tento typ opatření činí až 85%  tj. 1,439 mil. Kč 
Výše vlastních zdrojů tedy činí 254 tis. Kč 
 
Celkem bez DPH 1 693 250 
Vlastní zdroje (15%) 253 988 
Podpora OPŽP (85%) 1 439 263 

 
 
Stabilizace svahu pískovny 
Vzhledem ke skutečnosti, že je svahová nestabilita antropogenně způsobená (těžbou písků), 
nelze počítat s podporou z operačního programu životní prostředí, a proto je v současné době 
potřeba pokrýt náklady prostředky z vlastních zdrojů.  


