Mže – záplavová území

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Klí ov - !.km 82,550 až 82,800
Most v Klí ov! je nekapacitní již p"i Q5. Je obtékaný po obou b"ezích, p"edevším však po levém b"ehu. Levý b"eh je
nezastav!ný, pr#to nou inundaci zde tvo"í louky s ke"ovým porostem. Na pravém b"ehu dojde vzdutím mostu
k rozlivu, n!kolik nemovitostí je v dosahu Q100 i dosahu aktivní zóny.
Tento problém by bylo možné "ešit dostate n! kapacitním pr#lehem na levém b"ehu. Tím by se zlepšily odtokové
pom!ry v prostoru mostu a aktivní zóna by se odklonila od nemovitostí.

Úsek mezi Klí ovem a Tachovem - !.km 82,800 až 90,000
Mezi Kllí ovem a Tachovem leží v záplavovém území obytný d#m v Old"ichov!. Tato nemovitost u rozbo"eného
mostku leží v záplav! Q100 i Q20. Rychlost, ani hloubka vody u nemovitosti nep"ekro í limitní hodnoty a nemovitost
není v aktivní zón!.
Koryto mezi $OV a železni ním mostem v Tachov! neleží v údolnici a výpo et hladin v tomto úseku je
schematizován. Vypo tené hladiny odpovídají skute ným hodnotám v inundaci. V koryt! bude hladina vyšší a pro Q5
až Q100 bude odpovídat kapacit! levé b"ehové hrany. P"edevším na vypo tené kóty hladin ve dvou mostech je t"eba
takto pohlížet.
$OV Tachov v ".km 88,900 leží uprost"ed inundace a uprost"ed aktivní zóny. V!tšina provozu $OV je navržena na
ochranu v!tší než Q100, tedy na kótu 473 m n.m. (Q100 iní 472,65) pouze deš%ová zdrž je navržena t!sn! na hranici
Q100 a administrativní budovy a garáže jsou chrán!ny pouze na Q5.
Areál $OV je celý v aktivní zón!, nebo% k n!mu není p"i povodni zajišt!n bezpe ný p"ístup. Hloubka vody v inundaci
se p"i Q100 pohybuje mezi 0,4 až 0,8 m. P"i rychlosti vody kolem 0,5 m/s není limitním kritériem aktivní zóny
p"ekro ení t!chto hodnot, ale kritéria jiná. P"edevším 80% pr#toku a 2 a více soub!žných kanál# s tokem v inundaci,
kde je kritérium rychlosti a hloubky p"ekro eno.

V ".km 89,300 je uprost"ed inundace ze všech stran obtékaný výrobní objekt, který je v záplav! Q5 a v aktivní zón!.
Poslední lokalitou pod Železni ním mostem v Tachov! je rozsáhlá chatová osada na levém b"ehu v ",km 88,800 až
90,000. Velká ást této osady je v záplav! Q100 i Q20, ale s p"ihlédnutím k hydraulickým parametr#m a posouzením
podmínek aktivní zóny je chatová oblast mimo tuto zónu.

Technická zpráva

strana 22

