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1. Identifikační údaje
Místo:
K. Ú. :
ČHP :
Kraj :

Horažďovice (pevný jez Mrskoš – ř.km 72,270)
Horažďovice
1 - 08 - 01 - 111 ( Otava )
Plzeňský

2. Účel posouzení
Základním účel studie je vymezen předmětem plnění veřejné zakázky na základě
objednávky Povodí Vltavy, státní podnik. Obsahem studie je doplnění možných stavebních
variant na jezu Mrskoš a posouzení a vzájemné porovnání průběhu povodňových hladin.
Rozsah řešeného a modelovaného území je vymezen podjezím pevného jezu
Mrskoš (ř.km 72,285) a podjezím jezu Rosenauer (ř.km 73,05).
Posuzované varianty a části studie jsou tyto:
a) stávající stav
b) úpravy na jezu Mrskoš dle PD ve stupni DUR z 3/2014 (VH-TRES spol. s r.o.)
c) dtto ad b) + snížení ponechávané pevné části jezu o 0,3 m
d) úpravy na jezu Mrskoš dle PD ve stupni DUR z 3/2014 (VH-TRES spol. s r.o.)+snížení
koruny pevného jezu o 0,3 m + nahrazení 12 m klapky menším hrazením štěrkové propusti

3. Seznam vstupních podkladů
- „OTAVA – studie odtokových poměrů v ř.km 20,000-112,997„ (Hydrosoft Veleslavín –
11/2005)
- Hydrologická data ČHMÚ (data jsou převzata z výše zmíněné studie) v profilu Otava
pod Mlýnským potokem (ČHP 1-08-01-111)

Plocha povodí
(km2) 976.33

‐
‐
‐
‐
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„Posudek navržených PPO města Horažďovice“ (VÚV T. G. Masaryka, Podbabská 2582/30,
160 00, Praha 6 )
Geodetické podklady – zaměření příčných profilů Otavy z roku 2011, zaměření objektů (jezy,
mosty) z roku 2011 (poskytnuto objednatelem studie)
Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G)-poskytnuto ČUZK
Dokumentace skutečného provedení prohrábky mezi jezy Jarov a Mrskoš
(VH -TRES spol. s r.o. – 9/2010)
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-

Základní vodohospodářská mapa ČSR 1:50 000
Terénní průzkum, oměření konstrukce, fotodokumentace.
Vyhodnocení povodně 2002 (DHI Hydroinform a.s. – 5/2003)

4. Hydrotechnické výpočty
V rámci hydrotechnických výpočtů byl pro každou uvažovanou variantu geometrie (stávající stav, varianty jezu Mrskoš) proveden výpočet nerovnoměrného
proudění pro průtoky Q5 ,Q20 a Q100 v úseku trati mezi ř.km 72,285 a 73,05. Dolní
okrajová podmínka byla převzata ze studie „Otava, Horažďovice - PPO - varianty jezu
Mrskoš“, která je touto studií doplňována.
Samotný výpočet byl proveden s pomocí matematického modelu v programu HECRAS (http://www.hec.usace.army.mil/). Data pro jednotlivé varianty byly patřičně upraveny. V rámci výpočtů byla stanovena výpočtová aktivní zóna.
Programový prostředek HEC-RAS (verze 4.10.) je program pro jednorozměrné matematické modelování, vyvinutý US Army Corps of Engineers, který řeší
ustálené i neustálené nerovnoměrné proudění v otevřených neprizmatických korytech
v režimových oblastech říčních i bystřinných. Základem řešení nerovnoměrného proudění je obecná metoda po úsecích. Program rovněž umožňuje podrobné zadávání jezových i mostních objektů. Vliv objektů byl v programu počítán podle energetické rovnice.
Kalibrace modelu byla prováděna v předchozí studii, která je touto studií doplňována o další varianty. Pro vyloučení subjektivity zpracovatele byl model sestaven
znovu a byla zkoumána shoda s modelem v předchozí studii. Výsledná data vykazují
velmi dobrou shodu (do 5 cm při výskytu Q100).
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Parametrry a konstrrukční uspo
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6. Popis jednotlivých variant výpočtu
Výpočty byly provedeny pro následující stavy:
Varianta A: jedná se o stávající (současný ) stav.
Varianta B: byl posouzen průběh hladin dle úpravy jezu Mrskoš navržené v DÚR z roku
2014. Varianta počítá s výstavbou hrazené propusti š. 12,0 m, rybího přechodu a vodácké
propusti. Zbývající část jezu bude ponechána v původních parametrech.
Varianta C: stavební uspořádání je shodné s variantou B, stávající koruna ponechané části
pevného jezu je snížena o 0,3 m
Varianta D: stavební uspořádání je shodné s variantou C, stávající štěrková propust bude
ponechána, výpočtově je uvažováno s osazením hradící konstrukce se snadným vyhrazením,

7. Výsledky a doporučení
Výsledky doplňujících variant jsou prezentovány zejména v rámci grafických příloh studie.
Vykreslen je podélný profil řešeného úseku, tak je uveden i psaný podélný profil. Mapy rozlivů jsou identické s původní studií a zpracovávány znovu nebyly.
Výsledné hladiny v nadjezí jezu Mrskoš jsou při Q100 pro jednotlivé varianty následující:
Varianta A – 419,80 m n. m.
Varianta B – 419,69 m n. m.
Varianta C – 419,61 m n. m.
Varianta D – 419,62 m n. m.
Při hladině v podjezí na kótě 419,58 m n. m. je tedy vzdutí konstrukcí jezu u jednotlivých variant
následující:
Varianta A – 22 cm
Varianta B – 11 cm
Varianta C – 3 cm
Varianta D – 4 cm
Na základě výše zmíněných údajů lze tedy konstatovat:
-

Ve stávajícím uspořádání pevný jez Mrskoš nepředstavuje výraznou překážku proudění a zvyšuje povodňovou hladinu při Q100 svým vzdutím o 22 cm.
Provedením rekonstrukce jezu dle varianty B,C nebo D nebude v Horažďovicích vyřešen povodňový problém.
Rozdíly výšek vzdutí mezi variantami B,C,D jsou velmi malé (8, resp. 7 cm), rozdíl výše inves‐7‐

-

tičních nákladů na jednotlivé varianty jsou potom poměrně značné.
Rozdíl ve vzdutí u jednotlivých variant je menší než nahodilý vliv konstrukcí a prostředí při reálné povodni (spláví, vegetační období, dnový pohyb sedimentů apod.)
Rekonstrukci jezu doporučujeme chápat spíše jako modernizaci vzdouvacího prvku
v intravilánu města, ne jako výrazný protipovodňový prvek (platí pro všechny varianty).
Z výše uvedených důvodů doporučujeme realizovat variantu B, která částečně snižuje vzdutí
jezem a zároveň modernizuje jezový profil, z variant B,C,D je také finančně nejméně náročná.

České Budějovice prosinec 2015

Ing. Daniel Vaclík
Ing. Petr Děták
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