Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě
Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním
pouze pro částečnou ochranu území pod přehradou před povodněmi a pro snížení velkých vod na Vltavě. Vodní dílo Lipno je navrženo
tak, aby umožnilo bezpečné převedení takzvané stoleté vody (stoletá voda je průtok, který se v daném místě vyskytne v dlouhodobém
průměru pravděpodobně jednou za 100 let).
V profilu Lipna má tento průtok hodnotu 317 m3/s. Tím ale není o povodni zdaleka řečeno vše. Pro popsání povodně je kromě maximálního průtoku (tzv. kulminace) důležitý její objem a délka trvání. Pro návrh vodního díla Lipno byla jako tzv. katastrofální povodeň, kterou
je dílo ještě schopno převést, použita největší známá povodeň z roku 1920, zvýšená o 25%. Tehdy dosáhla kulminace hodnoty průtoku
330 m3/s.
Přesto shodou mnoha přírodních vlivů došlo v roce 2002 k povodni, kdy ve městě Český Krumlov kulminovala 13. srpna 2002 v 11 hodin
dopoledne, kdy byl naměřen průtok 420 m3/s.
Tabulka průtoků - Český Krumlov, Vltava (m3/s)
Qa (průměrný průtok)
Q10
Q1
Q5
16,80
89,0
183,0
238,0

Q20
304,0

Q50
402,0

Q100
489,0

Q100/Qa
29,11

Krátce po povodních v roce 2002 se rozhodlo město Český Krumlov řešit situaci vyvolanou živelnou pohromou realizací protipovodňových opatření na řece Vltavě.
Vzhledem k tomu, že na území města Český Krumlov nebyla dosud protipovodňová ochrana systematicky řešena, byla zadána ke zpracování studie návrhu protipovodňových opatření (PPO) s tím, že podstatným opatřením je ochránit před povodněmi zástavbu města
v nejbližším okolí toku, a to jak prvky aktivními - změnou parametrů koryta toku vedoucími k jeho zkapacitnění (možnost převést stejný
průtok vody stejnou lokalitou s nižší kótou hladiny), tak prvky pasivními - vybudováním základů pro osazení ochranné liniové bariéry.
Při navrhování jednotlivých prvků je nutno využívat a navazovat na stávající konstrukce a konfigurace s přihlédnutím k výjimečné historické hodnotě města. Pro zadání navrhovaného technického řešení PPO byla zvolena míra ochrany Q100 s bezpečnostním převýšením
0,3 m.
Situace záplavového území při Q100 po realizaci navržených etap PPO - výkres č. 1
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Studie proveditelnosti
Ze zpracované studie vyplynulo, že k dosažení zvolené míry ochrany a zajištění majetku města a občanů v případě živelné pohromy podobné povodni z roku 2002 s ohledem na geologickou, geomorfologickou a hydrogeologickou charakteristiku území, bude nutné provést protipovodňová opatření na řece Vltavě v pěti etapách.
I. etapa - Provedení úpravy koryta a prohrábky Vltavy v ř.km 281,514 až 282,432
Úprava a prohrábka koryta Vltavy. Tvar koryta je navržen s miskovitým tvarem dna pro koncentraci průtoků v málovodném období.
Sklon břehů byl navržen v poměru 1:2. Paty koryta a břehy jsou provedeny jako opevněné.
Celková délka úpravy: 918 m, celkový objem prohrábky: cca 28 tis. m³
II. etapa - Provedení pohyblivého uzávěru jezu Jelení lávka v ř.km 282,490
Na místě stávajícího pevného jezu pražského typu s dřevěnou rámovou kostrou, kamenitou výplní a fošnovým krytem, který byl proveden v roce 1986, je realizován pohyblivý jezový uzávěr, který bude vizuálně připomínat pevné jezové těleso (nezmění základní parametry jezu, nebude tvořit významnou překážku proudění). Jeho použitím se nezmění základní parametry jezu - zůstanou zachovány délka
jezu, kóta přelivné hrany a výška zdutí. Tím se nebudou měnit průtokové poměry při běžných průtocích. Nový jezový uzávěr je navržen
jako hydrostatický sektor. Provozován bude ve dvou polohách - vztyčený / sklopený, bez jiných mezipoloh. Na levé straně toku bude vybudována sportovní a vorová propusť, jejichž konstrukce zůstane zachována. Tato propusť bude současně fungovat jako rybí přechod.
Kóta koruny jezu: 480,30 mn.m., délka uzávěru: 31,00 m, délka pevného jezu: 8,50 m.
III. etapa - Provedení úpravy koryta a prohrábky Vltavy v ř.km 285,517 až 282,772
Rozšíření koryta cca o 3 m odtěžením části starého zužujícího se koryta, které je upraveno do lichoběžníkového profilu. Dno v úseku
vzdutí jezové zdrže je ponecháno rovné. Odtěžen byl i náplav před pravým mostním polem mostu Dr. E. Beneše (ř.km 282,862).
Celková délka úpravy: 255 m, celkový objem prohrábky: cca 7,5 tis. m³
IV. etapa - Individuální ochrana objektů, provedení stabilních a mobilních prvků PPO
Individuální ochrana je navržena v nezbytně nutné míře a tam, kde není možné využít jiná protipovodňová opatření. V současné době
je vytypováno 17 objektů, u kterých bude uplatněna individuální ochrana. Přesný rozsah a způsob provedení bude navržen při vyhotovování dokumentace pro stavební povolení s tím, že pro každý objekt bude navržen a vybrán vhodný protipovodňový objektový
systém.
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Studie proveditelnosti
IV. etapa - pokračování textu
K ochraně majetku města a občanů jsou navrženy tři typy stabilních a mobilních prvků. Prvním uvažovaným prvkem je provedení mobilního hrazení včetně základu. Založení základu včetně jeho zatěsnění bude specifikováno v příslušném stupni projektové dokumentace
na základě závěrů inženýrsko-geologického průzkumu, posouzení hydrodynamické stability podloží, velikosti průsaku i možnosti ovlivnění hydrogeologických poměrů v lokalitě. Druhým prvkem je úprava stávajících zdí tak, aby do vrchu zdí bylo možno osadit mobilní
hrazení. Tento typ úpravy se bude lišit podle typu stávající zdi, jejího založení, stavebního stavu atd. Obecný princip: Zeď po úpravě bude
působit esteticky shodně se stávající konstrukcí, staticky bude bezpečná i s osazeným mobilním hrazením.
Dalším prvkem je úprava stávajících zdí tak, aby svojí výškovou úrovní převyšovala Q100 + bezpečnostní převýšení. Tento typ úpravy
nebude v celé délce shodný, bude se lišit podle typu stávající zdi, jejího založení, stavebního stavu atd. Obecný princip: Zeď po úpravě
bude působit esteticky shodně se stávající konstrukcí, staticky bude bezpečná i při Q100.
V případě dešťových srážek během trvání povodně může dojít ke vzniku tzv. vnitřních vod za hrazením. Tento problém bude nutno řešit
přečerpáváním z chráněného prostoru.
Předpokládané tvary, rozměry a umístění jednotlivých navržených prvků jsou představeny na výkresech č. 2 a 3.
V. etapa - Protipovodňové úpravy na stávajících vedení inženýrských sítí
V rámci řešených úseků bude provedena zdvojená ochrana inženýrských sítí. Na stávající kanalizační vyústění budou osazeny zpětné
klapky v koncovém profilu a v poslední šachtě před průchodem kanalizace linií ochranné bariéry kanalizační, ručně ovládané hradítko.
Rozsah navrhovaných etap a využití jednotlivých stabilních a mobilních prvků je znázorněno na výkresu č. 4 a 5.
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Současnost

V současné době jsou již provedeny I. a III. etapa, v realizaci je II. etapa s termínem dokončení v březnu 2013. Před zahájením výstavby
IV. etapy je nutné dokončit I. až III. etapu. K úplně funkci navržených PPO v daném rozsahu je potřebné dokončit kompletně všechny
etapy.
Detailnější informace investora týkající se opatření IV. etapy
Navrženou ochrannou bariéru tvoří kombinace mobilního hrazení, které je osazováno na stávající či novou železobetonovou
konstrukci. Stávající konstrukce jsou především břehové opěrné
zdi podél Vltavy. Návrh se snažil o maximální využití stávajících
konstrukcí pro protipovodňovou ochranu města, v místech bez
stávajících prvků je počítáno s výstavbou nových podzemních
konstrukcí. Bariéry jsou takřka v celém úseku doplněny podzemní těsnící stěnou, která omezí nátok vod do chráněného území
vesměs značně propustným materiálem podloží. V prostorově
stísněných místech bude provedena tzv. individuální ochrana
objektů.
V rámci řešeného úseku je navrženo celkem sedm bariér. Jednotlivé bariéry jsou provedeny z různých typů zdí I. až IX.. Zdí je
přitom myšleno i zřízení mobilní protipovodňové nástavby na
stávající opěrné zdi.
Typ č. 1- využití stávající zdi podél pivovarské zahrady
Typ č. 2- výstavba zděného oplocení v místech stávajícího oplocení ve formě protipovodňové kce.
Typ č. 3 - mobilní protipovodňová nástavba o h≥1,8 m osazená
na stávající opěrnou zeď. Po osové vzdálenosti 3,0 m je nutno
vzhledem k výšce osazovat slupici mobilního hrazení včetně zřízení základu za rubem zdi.

Typ č. 4 - mobilní protipovodňová stěna o h≥1,8 m v místech ve
volném terénu. Po osové vzdálenosti 3,0 m je nutno vzhledem
k výšce osazovat slupice mobilního hrazení včetně zřízení základu za rubem zdi.
Typ č. 5 - mobilní protipovodňová nástavba o h≤1,8 m osazená
na stávající opěrnou zeď. Vzhledem k výšce mobilní nástavby
není nutné osazovat slupice. Po třech metrech budou kotveny
sloupky mobilního hrazení.
Typ č. 6 - mobilní protipovodňová nástavba o h≤1,8 m ve volném
terénu. Vzhledem k výšce mobilní nástavby není nutné osazovat
slupice. Po třech metrech budou kotveny sloupky mobilního hrazení.
Typ č. 7 - nová opěrná zeď v místě nevhodné stávající opěrné zdi
(oblast Tavírny) plus osazení mobilního hrazení o h≥1,8 m. Po
osové vzdálenosti 3,0 m je nutno vzhledem k výšce osazovat slupice mobilního hrazení včetně zřízení základu za rubem zdi.
Typ č. 8 - zvýšení stávající opěrné zdi do úrovně Q100.
Typ č. 9 - zvýšení stávající opěrné zdi + osazení mobilní nástavby
o h≤1,8 m. Vzhledem k výšce mobilní nástavby není nutné osazovat slupice. Po třech metrech budou kotveny sloupky mobilního
hrazení.
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Detailnější informace investora týkající se opatření IV. etapy
Ochranná bariéra bude po dohodě se zadavatelem provedena
do úrovně Q100 . Tato hodnota byla zvolena s ohledem na
průběh reálné povodně v roce 2002 (kulminace v Č. Krumlově
cca 420 m3/s - Q50 ) a v současnosti probíhajícímu souboru opatření zvyšujících retenci VD Lipno I.
Úroveň hladiny pro daný průtok vychází z projektu "Stanovení
záplavových území Vltavy v úseku VD Lipno II - silniční most
Planá" ( DHI a.s. 12/2005). Dále byl sestaven matematický model
reflektující provedené "zprůtočňující" etapy na řece Vltavě a proveden přepočet úrovně hladiny. Na takto získanou úroveň hladiny jsou pak navrženy jednotlivé prvky PPO.
Stavba je rozčleněna na jednotlivé funkčně související celky.
Každý z těchto celků je tvořen vzájemně propojenými prvky protipovodňové bariéry. Toto členění je následující:
IO 01 – Bariéra č. 1: celková délka 359 m výška bariéry 0 - 2,9 m
IO 02 – Bariéra č. 2: celková délka 413 m výška bariéry 0 - 3,2 m
IO 03 – Bariéra č. 3: celková délka 366 m výška bariéry 0 - 1,8 m
IO 04 – Bariéra č. 4: celková délka 292 m výška bariéry 0 - 2,1 m
IO 05 – Bariéra č. 5: celková délka 406 m výška bariéry 0 - 2,8 m
IO 06 – Bariéra č. 6: celková délka 190 m výška bariéry 0 - 2,4 m
IO 07 – Bariéra č. 7: celková délka 36 m výška bariéry 0 - 1,4 m
IO 08 – Přeložky inženýrských sítí: přeložka vodovodu celková
délka 6,5 m; další inženýrské sítě bariéry kříží. Veškeré prostupy
sítí budou při realizaci odhaleny, prostup zatěsněn.

V. etapa Úpravy kanalizace
V rámci tohoto inženýrského objektu budou provedeny úpravy
na kanalizační síti. Jednak budou osazeny zpětné klapky příslušné dimenze na kanalizační vyústění do recipientu. Dále budou ve
vhodných místech zřízeny kanalizační šachty umožňující hrazení
kanalizace. Tyto šachty budou sloužit jako čerpací místa při probíhající povodni. Čerpány budou tzv. vnitřní vody. Ty jsou tvořeny srážkovou činností při probíhající povodni srážkou vypadávající do zahrázovaného území, dále pak produkcí splašků v zahrázovaném území a v neposlední řadě pak průsaky podzákladím
do zahrázovaného území. V rámci stavby je počítáno s výstavbou
celkem 11 kanalizačních šachet umožňující hrazení. Rozmístění a
tvar jednotlivých šachet je patrný ze situace. Místa osazení zpětných klapek jsou rovněž patrné ze situace.
Stanovisko investora ohledně důsledků a rizik, která by
s sebou přineslo případné nerealizování IV. etapy
Při neprovedení IV. etapy bude rozsahově centrum města zaplaveno identicky s rokem 2002. Výška vody bude menší
vlivem realizované I., II. a III. etapy o 0 až 1,1 m dle konkrétního
umístění nemovitosti. Město bude chráněno do úrovně kapacity
koryta (max. do Q5). Sankce při neprovedení IV. etapy nehrozí,
neboť jednotlivé etapy byly posuzovány z hlediska SE izolovaně.
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Detailnější informace investora týkající se opatření IV. etapy
Vyjádření projektanta ke specifikaci budoucí role města
v péči o protipovodňové zábrany (PPZ) a stanovení odborného odhadu veškerých výdajů města spojených s realizací
daných zábran včetně jejich každoroční údržby

V současné době je možno přehled objektů, které by byly zasaženy povodňovou vlnou Q100 v případě nerealizování IV. etapy
získat náhledem do GIS Český Krumlov - Interní mapy - Pasport
technické infrastruktury - oddíl Záplavová území - část Q100.

Město bude po provedení PPO správcem PPZ. Součástí dodávky
PPZ jsou i kontejnery na uskladnění PPZ, které umožňují pohotové rozvezení PPZ do patřičných lokalit před povodní. Vzhledem
k pořízení kontejnerů není nutné stavět halu či přístřešky, pouze
zajistit místo skladování (oplocené proti zcizení). Po stavbě je
nutné upravit protipovodňový plán města, ve kterém bude zakotven pravidelný rozsah údržby o mobilní hrazení a pravidelné
cvičení montáže a demontáže mobilního hrazení (cca jednou za
dva roky). Montáž zpravidla realizují složky IZS – finančně nedokáže projektant vodohospodářských staveb ohodnotit cenu cvičení (práce 20 lidí cca 6 h + náklady na dopravu PPZ na místo
určení).

Zpracovat rámcový návrh komplexní správy systému protipovodňových zábran (PPZ) s propočtem pořizovacích a provozních nákladů

Seznam objektů, které budou v případě nerealizování IV.
etapy zasaženy povodňovou vlnou Q100
Z hlediska umístění byla stavba umístěna ve velmi stísněném
městském prostoru, který téměř neumožňoval jiné variantní
řešení. Výškově stavba kopíruje průběh hladiny při povodni.
Nelze tvrdit, že stavba nebude problémová (historická zástavba,
městský prostor, nutnost utěsnit podloží - beranící práce), ale při
vůli města a obyvatel k ochraně není v podstatě jiná varianta.

Náklady na provoz
Pro uložení PPZ není nutno stavět – stačí oplocený pozemek patřící městu (např. v areálu SMČK). Koordinovat výstavbu PPZ bude
povodňová komise, která zasedá pouze v případě povodní. Výstavba mobilních prvků bude prováděna dle protipovodňového
plánu města. V běžném roce bez povodní budou tedy de facto
náklady nulové. V roce s cvičením sestavení mobilního hrazení
budou hrazeny náklady na cvičení. Životnost těsnících prvků
u mobilního hrazení je různá u jednotlivých výrobců a bez
výběru výrobce (v této fázi projektu nebylo provedeno) nelze
nyní vyčíslit náklady na pořízení PPZ.
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