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Anotace

JURÁ , M. Mobilní protipovod ové systémy a možnosti jejich využití: Bakalá ská práce,

Ostrava: VŠB – TUO, 2008.   s.45

Bakalá ské práce se zabývá vytý ením požadavk  p i výb ru mobilních protipovod ových

systému užívaných ve sv , kategorizaci s následným za azením jednotlivých systém

dostupných v eské republice do základních skupin a porovnání jejich využitelnosti

s ohledem na sou asné pot eby z hlediska konstrukce, manipula ních možností, doby jejich

aktivace a celkové efektivity v etn  finan ních náklad . V práci je dále nastín no porovnání

mobilních systém  s další možností preventivního opat ení.

Klí ová slova: protipovod ová ochrana, mobilní protipovod ové systémy, mobilní

protipovod ové hrazení (bariéra), protipovod ová st na, mobilní hráz, protipovod ové

preventivní opat ení, povod ová prevence

Annotation

JURÁ , M. Mobile flood control systems and optimization of their use: Bachelor work,

Ostrava: VŠB – TUO, 2008.   p.45

The bachelor's work act setting needs at choice mobile flood - protection systems in world. It

categorize and class single systems in Czech Republic to basic groups and It compare

utilization with reference to needs of construction, manipulation possibility, time activation,

total effectiveness and financial loads. Work chalk out comparing mobile systems with other

flood protection measures.

Key Words: Flood protection, mobile flood - protection systems, mobile flood - protection

barrier, flood - protection wall, mobile dam, flood - protection measures, flood prevention

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


Obsah

1. Úvod.................................................................................................................................. 1
2. Cíl práce ............................................................................................................................ 2
3. Rešerše............................................................................................................................... 3
4. Používané pojmy................................................................................................................ 4
5. Povod ová prevence .......................................................................................................... 6

5.1 Povod ové orgány........................................................................................................ 6
5.1.1 Povod ový plán..................................................................................................... 7

5.2 Operativní a preventivní opat ení v dob  mimo povode .............................................. 7
5.2.1 Operativní opat ení ................................................................................................ 7
5.2.2 Preventivní opat ení............................................................................................... 7

5.3 Úkoly Hasi ského záchranného sboru R a jednotek PO p i povodních ....................... 8
5.4 Procesní schéma inností p i  mimo ádné událostí ve vztahu k MPS............................. 8
5.5 Organizace práce p í budování protipovod ové ochrany............................................... 9
5.6 Kategorizace zátopových území ................................................................................... 9

5.6.1 Zátopové území kategorie A .................................................................................. 9
5.6.2 Zátopové území kategorie B .................................................................................. 9
5.6.3 Zátopové území kategorie C ................................................................................ 10
5.6.4 Zátopové území kategorie D ................................................................................ 10

6. Požadavky na mobilní systémy protipovod ové ochrany ve vysp lých............................. 11
zemích ................................................................................................................................. 11

6.1 Instalace ..................................................................................................................... 11
6.2 Požadavky na skladování a rozložení p i p eprav ...................................................... 11
6.3 Materiál...................................................................................................................... 12

7. Kategorizace MPS dostupných v R................................................................................ 13
7.1 Vytvo ení charakteristických kategorií protipovod ových systém  dle konstrukce ..... 13
7.2 Sestavení základních skupin MPS .............................................................................. 13

8. Charakteristika skupin MPS ............................................................................................. 15
8.1 Klasické pytle............................................................................................................. 15

8.1.1 Princip, výrobce................................................................................................... 15
8.1.2 Technická specifikace.......................................................................................... 15
8.1.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 16
8.1.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 16

8.2 Tandemové pytle ........................................................................................................ 17
8.2.1 Princip, výrobce................................................................................................... 17
8.2.2 Technická specifikace.......................................................................................... 17
8.2.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 18
8.2.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 18

8.3 Pryžotextilní st ny...................................................................................................... 19
8.3.1 Princip, výrobce................................................................................................... 19

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


8.3.2 Technická specifikace.......................................................................................... 20
8.3.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 20
8.3.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 21

8.4 Paletové bariéry.......................................................................................................... 22
8.4.1 Princip, výrobce................................................................................................... 22
8.4.2 Technická specifikace.......................................................................................... 23
8.4.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 23
8.4.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 24

8.5 Hrazení pln né vodou nebo inertním materiálem ........................................................ 25
8.5.1 Princip, výrobce................................................................................................... 25
8.5.2 Technická specifikace.......................................................................................... 25
8.5.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 26
8.5.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 26

8.6 Gabionové systémy .................................................................................................... 28
8.6.1 Princip, výrobce................................................................................................... 28
8.6.2 Technická specifikace.......................................................................................... 28
8.6.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 28
8.6.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 29

8.7 Hrazení se sklopnou konstrukcí .................................................................................. 30
8.7.1 Princip, výrobce................................................................................................... 30
8.7.2 Technická specifikace.......................................................................................... 30
8.7.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 31
8.7.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 31

8.8 Velkoobjemové vaky.................................................................................................. 32
8.8.1 Princip, výrobce................................................................................................... 32
8.8.2 Technická specifikace.......................................................................................... 32
8.8.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 33
8.8.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 33

8.9 Bariéry z ohýbaných profil ....................................................................................... 34
8.9.1 Princip, výrobce................................................................................................... 34
8.9.2 Technická specifikace.......................................................................................... 35
8.9.3 Montáž, manipulace a použití .............................................................................. 35
8.9.4 Zhodnocení.......................................................................................................... 36

9. Celkové zhodnocení posuzovaných parametr  MPS......................................................... 37
10. Porovnání mobilní ochrany s dalšími zp soby preventivních opat ení ............................ 39
proti povodním .................................................................................................................... 39
11. Záv r.............................................................................................................................. 41
12. Použitá literatura ............................................................................................................ 42
13. Použité elektronické zdroje ............................................................................................ 42
14. Seznam použitých zkratek.............................................................................................. 44
15. Seznam obrázku ............................................................................................................. 44
16. Seznam tabulek .............................................................................................................. 44
17. Seznam p íloh ................................................................................................................ 45

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


1

1. Úvod

Výskyt ady katastrofálních povodní v Evrop  v posledních letech vede k výraznému

zam ení vodohospodá ské politiky na zlepšení ochrany  p ed povodn mi a realizaci

protipovod ových opat ení ke snížení povod ových škod. Není tomu jinak i v eské

republice. Po tém  stoletém období bez extrémní povodn  se b hem období 1997 až 2002 na

našem území vyskytly hned 4 povod ové katastrofy (viz. Tabulka .1). Tyto nejzávažn jší

povodn  zp sobily nejenom obrovské škody a ekonomické ztráty, ale rovn ž nenahraditelné

ztráty lidských život  .

Tabulka .1 : Výskyt nejzávažn jších povodní v eské republice a jejich dopady

Rok Typ povodn Území
(povodí ek)

Škody
(mld. K .)

Ztráty lid.
život

1997 velkoplošná Morava, Odra,
horní úsek Labe 62,6 56

1998 omezený
prostorový dopad

Orlice a její
ítoky 1,8 10

2000 omezený
prostorový dopad

Jizera, Orlice,
horní úsek Labe 3,8 2

2002
velkoplošná

Vltava, Berounka,
Malše, Lužnice,

Dyje, Labe, Oh e,
Otava

75,1 19

celkem 143,3 87

Existuje mnoho zp sob  jak tyto krizové situace ešit, jak operativními tak preventivními

opat eními. A práv  v preventivních opat eních, konkrétn  v opat eních p ímo na p íslušném

úseku toku, kterými se chrání zastav né ásti m st a obcí proti p ímému zaplavení, bylo

vyvinuto mnoho novinek z ad mobilních protipovod ových systém .

Rozhodl jsem se proto zpracovat tuto bakalá skou práci, ve které rozt ídím jednotlivé typy

systém  dostupných v eské republice a zhodnotím zastaralé, stávající opat ení s modern

ešenými zp soby mobilní protipovod ové ochrany.
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2. Cíl práce

Analyzovat sou asný stav využívání mobilních protipovod ových systém  a optimalizovat

jejich využitelnost.

- Vytý ení požadavk  p i výb ru protipovod ových systém  ve sv

- Stanovení základních skupin MPS dle konstrukce a použití

- Stanovení základních kritérií pro posuzovaní dostupných MPS

- Popsání stru né charakteristiky každé skupiny MPS

- Subjektivní ohodnocení jednotlivých skupin MPS dle kritérií

- Porovnání MPS s dalšími zp soby preventivních protipovod ových opat ení

- Shrnutí výsledk  - vyhodnocení
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3. Rešerše

Odborná skupina vodohospodá ské soustavy, Jak jsme p ipraveni na povodn  – sborník

seminá e, Praha:Klub technik , 28. ervna 2000, 78 s. , ISBN: 80-02-01363-8 [1]

Sborník zprost edkovává informace ze seminá e zabývajícího se p edvídáním povodní v R,

vývojem technologických opat ení pro ochranu hl. m sta Prahy a m sta Písku p ed

povodn mi a projektováním protipovod ové ochrany sídliš .

Kolektiv, Systém povod ové ochrany R, eská v d. vodohospodá ská spole nost,

CICERO Ostrava, erven 1998, 140 s., ISBN 80-02-01222-4 [4]

Kniha se zabývá zajiš ováním úkol  Civilní Ochrany eské republiky p i povod ové ochran

R, snaží se popsat vliv ledových povodní a jejich prognózu. Dále popisuje a uvádí základní

zásady pro výstavbu a innost v zátopových územích hlavního m sta Prahy, d lení

jednotlivých území dle zástavby.

Ing. Ková  Milan, Ochrana p ed p irozenými a zvláštními  povodn mi, Tiskárna MV

p.o., 2003, 37 s., ISBN: 80-86640-17-5[7]

íru ka informuje o ochran  p ed p irozenými a zvláštními povodn mi. Popisuje úkoly

povod ových orgán  a organizaci velení p i mimo ádných událostech. Ujas uje organizaci

záchranných a likvida ních prací.

plk. Mgr. Bohumír Martínek, Ochrana lov ka za mimo ádných událostí, MV-generální

editelství HZS R, 2003, ISBN 80-86640-08-6 [8]

Tato p íru ka je d lena do p ti ástí zabývajících se ochranou obyvatelstva, živelnými

pohromami, haváriemi s únikem nebezpe ných látek, Radia ními haváriemi jaderných

energetických za ízení a nám ty pro praktické cvi ení. P íru ka je ur ena pro u itele zákl. a

st . škol a vydává se k za len ní výukové tématiky ochrany lov ka za mimo ádných událostí

Shrnutí rešerše

Tyto materiály mi posloužily k zjišt ní obecných informací o protipovod ové ochran ,

ochran  osob a majetku a základních technický informací ohledn  princip  protipovod ových

hrazení p i mimo ádných událostech. Dále jsem erpal z výrobních prospekt  jednotlivých

spole ností poskytujících mobilní protipovod ové systémy dostupné v R a verbální

komunikací s panem kpt. ing. Mat jkou p sobícím na Generálním editelství HZS v Praze.
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4. Používané pojmy

Inunda ní území - je ást území v okolí vodních tok  ( ní nivy), které je periodicky

zaplavované zvýšenými (povod ovými) pr toky. To znamená, že pr toky p esahují kapacitu

koryta vodního toku. [9]

Kulmina ní hladina - ur uje hranice území ohroženého povodní a je závislá na daném typu

povodn . [9]

Kulmina ní pr tok - znázor uje základní m ítko pro klasifikaci povodn . Je to maximální

možný pr tok pro daný typ n-leté povodn . íká se mu také n-letý pr tok. [10]

Meliora ní kanály - neboli také drenážní p íkopy, které slouží k odvodn ní p dy od deš ové

vody. Jsou situovány v tšinou po vrstevnici jejichž b ehy jsou osázeny.[21]

Mimo ádná událost - mimo ádnou událostí se rozumí p edevším dopravní nehody, extrémní

situace zp sobené, rozmary po así, povodn , záplavy, požáry, lesní požáry, úniky

nebezpe ných látek, onemocn ní v tšího po tu osob, epidemie, hromadné nákazy zví at,

nálezy podez elých zavazadel, výhružky o uložení nebezpe ných zásilek a výbušnin.[8]

Návodní strana - oblast vystavená p sobení toku (vlnám, úrove  p ímo pod hladinou vody).

sobí  na ni eroze. [7]

Poldr  - se rozumí suchá nádrž, která zadržuje velkou vodu. V poldru se transformuje

povod ová vlna, která pak p sobí menší i žádné škody. V poldru také sedimentují erodované

ástice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání p ed zanášením. Plocha poldru je

zem lsky obd lávána, zpravidla jako trvalý travní porost. [10]

Povod ová vlna - je pr toková vlna s charakterem povodn . Za átkem pr tokové vlny je

okamžik, kdy dochází k výraznému zv tšování pr toku. Ší í se po hladin  tok , p ehrad i

jezer, má zna né destruk ní ú inky a vyžaduje okamžitá bezodkladná opat ení (varování

obyvatel, evakuaci obyvatel, zví at a cenného majetku). [9]
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Povod ový plán - chrání p ed povodn mi. Obsahuje soubor opat ení k p edcházení a

zamezení škod na objektech, majetku a obyvatelstvu v ohrožených oblastech. [1]

Reten ní prostor - neboli ochranný prostor, který v p ípad  zvýšených pr tok  (tedy i

povodní)  zachytí ur ité nezanedbatelné množství vody. Po kulminaci povod ové vlny se

op t, ale se zpožd ním, samovoln  vyprázdní. [10]

Velikosti pr tok  (Q10, Q50, Q100) - je  to  míra  ochrany  proti  n-leté  vod .  Nap íklad  Q5

znamená, že je v míst  ochrana proti povodni, která se vyskytuje v pr ru jednou za 5 let.

[24]

Zátopové území - jsou z definice administrativn  ur ená území, která mohou být p i výskytu

irozené povodn  zaplavena vodou. Tato území jsou dále rozlišena podle zaplavené velikosti

území p i ur itém pr toku, tzv. n-leté vod . [9]

Zátopová ára - je charakterizována jako hrani ní ára zátopového území, která je obalovou

ivkou maximálních povodní všech druh  a bývá vymezena s ur itou bezpe ností podle

místních podmínek. [24]

Záplavové území - je administrativn  ur ené území, které vymezuje záplavová ára,

odpovídající hladin  p i návrhové povodni .[10]

Záplavová ára - se zna í jako k ivka odpovídající pr se nici hladiny vody se zemským

povrchem p i zaplavení území povodní. [9]
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5. Povod ová prevence
Základní právní oporou ochrany p ed povodn mi je zákon . 254/2001 Sb., o vodách ve zn ní

pozd jších p edpis  (vodní zákon) a s ním související § 74 (Povod ové záchranné práce) a §

75 (Povod ové zabezpe ovací práce) tohoto zákona, které eší budování a nasazení

protipovod ových zábran. Pro pot eby mé bakalá ské práce budeme povodní rozum t dle

vodního zákona, jako zaplavení území vodou z vodních tok , zaplavení zp sobené protržením

ochranných hrází a vystoupení vody ze svého p irozeného koryta vlivem nap .

dlouhotrvajících deš   a rozlití se do okolního území. Je to jev nahodilý a nelze mu

edb žn  zabránit.

V eské republice se vyskytují povodn  p irozené a zvláštní. P irozené povodn  jsou

povodn  zp sobené táním sn hu a deš ovými srážkami. Do kategorie zvláštních povodní se

adí povodn  zp sobené um lými vlivy, což jsou situace, jež mohou nastat na vodních dílech

vzdouvajících vodu.

Ochrana p ed povodn mi je tedy soubor opat ení k p edcházení a zamezení ohrožení zdraví,

život  a majetk  ob an , spole ností a životního prost edí provád ná p edevším

systematickou prevencí. V minulosti byla ešena technickou koncepcí nap . plošným um lým

zpevn ním b eh  kamenem, snížení dna toku a ústupem zelen . V oblasti p ímého zaplavení

bylo užíváno prvk  b žn  dostupných, jako nap . ut ování vstupních prostor  do obytných

ástí budov tuhým statkovým hnojivem vzniklým z chlévské mrvy - sm si tuhých a tekutých

výkal  hospodá ských zví at.

5.1 Povod ové orgány

Ochranu p ed povodn mi zabezpe ují povod ové orgány. Tyto orgány d líme na orgány

mimo povode   a v dob  povodn .[8]

a) mimo povode  jsou povod ovými orgány:

orgány obcí,

orgány kraj  v p enesené p sobnosti,

Ministerstvo životního prost edí, p emž zabezpe ení p ípravy záchranných prací

ísluší Ministerstvu vnitra.

b) po dobu povodn  jsou povod ovými orgány:

povod ové komise obcí,

povod ové komise obcí s rozší enou p sobností a magistrát  m st,
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povod ové komise ucelených povodí,

Úst ední povod ová komise.

ízení ochrany povod ovými orgány zahrnuje p ípravu na povod ové situace, ízení,

organizace a kontroly všech p íslušných inností v pr hu povodn  a v období  nesledujícím

bezprost edn  po povodni v etn ízení, organizace a kontroly innosti ostatních ú astník

ochrany p ed povodn mi.[7]

5.1.1 Povod ový plán

Základní informa ní jednotkou pro orgány jsou povod ové plány. V t chto plánech jsou

v dob  povodn ešena veškerá organiza ní a technická opat ení do kterých spadá i využití

mobilních protipovod ových systém .

5.2 Operativní a preventivní opat ení v dob  mimo povode

Soubor operativních a preventivních opat ení pomáhá zmír ovat nep íznivé ú inky povodní

na pot ebnou míru ochrany obyvatel.

5.2.1 Operativní opat ení

Mají rozhodující význam a vyžadují stálé zdokonalování.

asné a kvalitní p edpovídání a hlasná služba eského hydrometeorologického

ústavu, napojená na  evropský systém a disponující dostate nou hustotou  a pln

automatizovanou sítí srážkom rných a vodom rných stanic, s automatizovaným

enosem dat do centrálního dispe inku.

Operativní dispe erské ízení vodních d l a vodohospodá ských soustav z dispe ink

podnik  Povodí, které sehrává mimo ádnou úlohu zejména p i ízení povod ových

situací a je ú inným nástrojem pro zabrán ní nejhorším škodám na životech, zdraví a

majetku.

5.2.2 Preventivní opat ení

Zpomalování odtok  ze srážek, obnova a údržba lesních porost , zejména v horských

oblastech a vhodnými úpravami horních úsek  tok , vhodnými úpravami v krajin .

Výstavbou reten ních nádrží  a suchých poldr , zejména v horních ástech povodí,

pokud se k tomu najdou vhodné lokality.
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Využívání reten ních a podle situace i ásti akumula ních  prostor  nádrží pro

zachycení ásti povod ových vln a snížení  kulmina ních pr tok .

Výstavbou nových víceú elových nádrží.

Vhodná technická opat ení p ímo na p íslušných úsecích tok , kterými je t eba chránit

zastav né ásti m st  a obcí proti p ímému a nep ímému zaplavení.

V posledním bod  je za len no veškeré využití dostupných typ  Mobilních protipovod ových

systém , jak mobilních, tak i stacionárn -mobilních.

5.3 Úkoly Hasi ského záchranného sboru R a jednotek PO p i povodních

Hasi ský záchranný sbor R (dále jen „ HZS R“) a jednotky PO jsou významnou sou ástí

systému ochrany p ed povodn mi v R. Úkoly HZS R se d lí do dvou ástí, na innost

v dob  mimo povode  a innost v dob  povodn . [10]

Do innosti v souvislosti s mobilními protipovod ovými systémy (dále jen „MPS“) v dob

povodn  spadají zabezpe ující práce, které HZS R p i povodních vykonává. Je to p edevším

pomoc p i výstavb  protipovod ových st n a jejich následné likvidaci. To znamená materiální

i fyzická pomoc, která zahrnuje jak stavbu tak koordinaci dalších p ítomných složek IZS

(p edevším SDH). Tyto úkoly jsou pro mou práci d ležité z hlediska základních informací,

které složky se zabývají budováním MPS a innostmi s nimi spojené.

5.4 Procesní schéma inností p i  mimo ádné událostí ve vztahu k MPS

Aktivace Povod ové komise

Funk ní a fyzická kontrola SDH (pop . HZS) a M stskou policií

Odezn ní ú inku mimo ádné události – demontáž a odvoz

hrazení – SDH a smluvní p epravce

       Uskladn ní – p . sklad Technických služeb

Stavba hrazení SDH (pop . HZS) v lokalit  ur ené

Povod ovou komisí

Aktivace SDH, HZS místní ásti

Vznik Mimo ádné události

Kontrola a uskladn ní hrazení – SDH
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5.5 Organizace práce p í budování protipovod ové ochrany

Dobrá organizace práce a optimalizované postupy jsou základním p edpokladem pro zdárné

vytvo ení ochranné protipovod ové hráze. Je t eba zejména:

Postupovat p i stavb  dle povod ového plánu.

Zabezpe it techniku pro p ísun stavebního materiálu pro stavbu povod ové ochrany.

Znát pot ebný po et osob, sil a prost edk  pro zabezpe ení protipovod ová opat ení.

Seznámit osoby ur ené pro ízení stavby  hrází s pracovním postupem.

Volit optimální vzdálenost protipovod ového opat ení od rozlévajících se vod.

Rekognoskovat terén vzhledem k tipu a únosnosti podloží.

Provád t p ímo na vytipovaných místech cvi ení.

Mít na pam ti, že rozhodujícím faktorem pro úsp šné použití protipovod ového

opa ení je as, který bude k dispozici od chvíle, kdy dojde k ohlášení velikosti blížící

se povod ové vlny.

5.6 Kategorizace zátopových území

Zátopová území tvo í ásti které mohou být za ur itých okolností zaplaveny vodou. Tato

území jsou definována zákonem o vodách a rozlišena podle zaplavené velikosti území p i

ur itém pr toku, tzv. n-leté vod . U každého povodí by m ly být k dispozici mapy

záplavových území podle velikosti pr tok  a aktivních zón záplavových území jednotlivých

úsek  povodí .[2]

žeme je ale také d lit podle pot eby, dle možných následk . D lí se do 3-4 kategorií od

nejnutn jší ochrany po oblasti, které se užívají k rozlití vody a oslabení povod ové vlny.

5.6.1 Zátopové území kategorie A

Do této kategorie budou za azena území, která je t eba bezpe  chránit proti p ímému a

nep ímému zaplavení. To znamená nap . hust  obydlené m stské tvrti s cennými

historickými památkami a soust ed né zástavby, kde by p i povodních mohlo docházet

k ohrožení zdraví a život  obyvatel, respektive k velkým materiálním škodám.

5.6.2 Zátopové území kategorie B

Jsou to území s ob asnou zástavbou, situovaná v tšinou podle zátopové áry návrhové

povodn , která není vhodné z d vod  architektonických, ekonomických i jiných chránit

ohrazováním. Existující zástavby neovliv ují p evád ní velkých vod m stem i obcí.
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5.6.3 Zátopové území kategorie C

Do této kategorie adím území která budou v dob  povodn  p ímo zaplavována vodou, která

jimi v tší i menší rychlostí protéká mezi r znými p ekážkami. M la by to bít území která

v minulosti byla pr to ná a m la být postupn  aktivována p edevším odstra ováním do asné

a nežádoucí zástavby i úpravou a udržováním stromových a ke ových porost . Budování nové

zástavby by m lo být nep ípustné.

5.6.4 Zátopové území kategorie D

Tato území se budou áste  p ekrývat s územím kategorie C. Odvád jí v dob  povodn ást

celkového pr toku a p ispívají ke snížení kulmina ní hladiny. Zp sob jejich využívání

ipouští ast jší zaplavování bez ohrožení lidí i hmotného majetku. M l by zde být kladen

raz na zachování pr to nosti. Nesmí zde být jakákoliv zástavba, trvalá ani do asná,ani

nadm rné a neovládané bujení vegetace.

Lze usoudit že využití mobilních i stacionárn -mobilních protipovod ových systému

jednozna  spadá do kategorie zátopových území  typu A. Ve výjime ných p ípadech pro

zvýšení ú innosti a jestli že je k tomu dostupný dostatek prost edk , nap . p i vytvá ení druhé

ady hrazení, by bylo teoreticky možné využít MPS i v zátopovém území typu B, kde mobiln

- stacionární systémy nejsou p ípustné vzhledem k povod ovým aktivitám, zástavb  a typu

povrchového podkladu.
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6. Požadavky na mobilní systémy protipovod ové ochrany ve vysp lých

    zemích
Níže uvedené požadavky jsou základním pilí em pro výb r MPS v technicky vysp lých

zemích jako jsou  USA a Velké Británie. P i výb rových ízeních se klade velký d raz na

jejich dodržení. [11]

i p ezkoumání jednotlivých výb rových ízení jsem vyhodnotil tyto základní požadavky,

které budu dále hodnotit jako základní kritérium p i výb ru MPS ze sortiment  firem, které

budu dále rozt ovat do jednotlivých kategorií dle základního principu užití a stavby MPS.

Nabízené systémy navrhované do výb rových ízení by m li jako základní vlastnost spl ovat

zabra ování pronikání povod ové vody, než je tomu p i použití pytl  s pískem. Ve stavu

nouze by m li být p ipraveny k okamžitému použití v jakékoliv oblasti, nem li by vyžadovat

pln ní pískem a m ly by být opakovateln  využitelné. M lo by být možné MPS sestavit i

v tekoucí vod  nep esahující hloubku 0,4 metr . Dále systémy musí spl ovat následující

požadavky:

6.1 Instalace

Mobilní sytém by m l být instalovatelný na libovolném povrchu, tj. bez p edem vystav ných

základ  a bez nutnosti úprav podkladu (krom  odklízení uvoln ného nánosu, ostrých

edm  apod.). Minimalizace prosakovaní protipovod ové zábrany by m lo umož ovat

použití dostate ných t sn ní, nepromokavých pláš  a dalších prost edk  k zeslabení

povod ové infiltrace. P i instalaci má být také možné použít zakotvení. Systém by m l být po

prvotním sestavení  zvýšení protipovod ové zábrany tak, aby bylo možno reagovat na pr h

povodn .

Mobilní systém by m l být snadno a rychle sestavitelný, bez požadavk  na t žké a speciální

vybavení. M l by být  odleh ený pro jednoduché zacházení a p epravu.  Krom  okamžiku

pln ní stabiliza ní zát ží by na stanovišti nem lo docházet k žádným dalším montážím. Pokud

bude za ízení pln no tekutinou, m ly by se používat hadice schopné vodu pumpovat

z r zných vodních zdroj , v etn  povod ové vody.

6.2 Požadavky na skladování a rozložení p i p eprav

Mobilní protipovod ový systém by m l být navrhnut pro kompatibilní skladovaní. Díly by se

ly skládat do minimálního objemu. Požadavky na skladování jsou omezeny pouze na
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ochranu p ed p sobením ultrafialových paprsk . Skladování má být možné bu  ve skladu

nebo pod st echou i plachtou.

Systém by m l být jednoduše p epravitelný r znými dopravními prost edky, jako nap íklad

malými vozidly nebo p ív sy. Jednotlivé díly by m ly být navrstveny na paletách nebo

podloženy samostatn .

6.3 Materiál

Mobilní protipovod ový systém by m l být p i ádném používání a skladování znovu

použitelný. Systém by proto m l být vyroben z materiál , které jsou odolné v i chemikáliím,

oleji i kalu. P i pot eb  dezinfekce, by m lo být možno systém oplachovat istou vodou nebo

jinými dezinfek ními p ípravky. Materiál by nem l být vystavován ú ink m ultrafialových

paprsk  a teplotním zm nám. Systém by m l být odolný a stabilní. M lo by se také p ihlížet

k p sobení nános  a vln.
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7. Kategorizace MPS dostupných v R
7.1 Vytvo ení charakteristických kategorií protipovod ových systém  dle konstrukce

Protipovod ové systémy d lím do dvou základních  kategorií:

mobilní systémy - mobilní (klasické a tandemové pytle),

                                 - mobilní s pevnou konstrukcí (Paletové bariéry, pryžotex. vaky atd.),

mobiln  - stacionární systémy - se stavebn  p edchystanou konstrukcí (hradidlové

                                                         bariéry),

                                                            - s pevnou konstrukcí (prefabrikované betonové dílcové

                                                              zábrany),

Mezi mobilní protipovod ové systémy, na které se zam uje má Bak. práce, pat í prost edky

jejichž všechny komponenty jsou v p ípad  pot eby jednoduše p emístitelné – mobilní. Lze je

umístnit na jakémkoliv podloží.

Mobiln -stacionárních systémy mají trvale instalovány kotevní ásti hrazení v zemi a zbytek

komponent  se staví na tyto stacionární prvky (viz. P íloha .8). Mobiln -stacionární systémy

jsou charakteristické daleko vyšší chrán nou výškou (až 4 metry) a užívají se v místech kde je

mobilní ochrana již nedostate ná. Zna nou nevýhodou je, že tyto zábrany je schopen budovat

jen odborn  proškolený personál a je pot eba silného logistického zabezpe ení. Tyto systémy

jsou oproti mobilním systém m více finan  nákladné.

7.2 Sestavení základních skupin MPS

Z dostupných prost edk  v R jsem sestavil základní skupiny MPS. Tyto skupiny tvo í:

Klasické pytle s pískem,

Tandemové pytle s pískem,

Pryžotextilní st ny,

Paletové bariéry,

Hrazení pln ná vodou nebo inertním materiálem,

Gabionové systémy (drátokoše),

Hrazení se sklopnou konstrukcí,

Velkoobjemové vaky,

Bariéry z ohýbaných profil ,

Do každé skupiny jsme dále za adil jednoho prezentujícího výrobce se svým MPS systémem,

který nejlépe vyhovoval daným podmínkám. Dále jsem dle úsudku a zkušeností zahrani ních
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výb rových komisí z p edešlé kapitoly ozna il jako základní m ítko stávající (v dnešní dob

již zastaralou) mobilní protipovod ovou ochranu - klasické pytle s pískem, pro posuzovaní

s ostatními MPS v jednotlivých kategoriích. Ur il jsem kritéria kterými budu jednotlivé

skupiny posuzovat:

Celková efektivita,

Cenová náro nost,

Po et pot ebných osob pro sestavení,

Doba sestavení,

Tyto hodnoty budou vloženy do jednotné tabulky a vyhodnoceny v záv re né ásti. U cenové

náro nosti nebudou zapo ítány do celkové ceny náklady spojené s dovozem, odvozem,

úklidem a p ípadnou likvidací daného typu hrazení, které tvo í až 1/3 uvedené ceny.

Práce není zam ena na kanaliza ní ucpávky, uzáv ry, t snící vaky a ochranu objekt

vodovzdornou fólií.
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8. Charakteristika skupin MPS
V každé skupin  mobilních protipovod ových systému je nutné p iblížit údaje týkající se

základních stavebních princip , technických specifikací, montáže a manipulace, které

poslouží k vyjasn ní hodnocených kritérií o innosti nap . v dob  sestavování, po tu

pot ebných osob a techniky atd. Záv rem každé charakteristiky následuje zhodnocení kritérií,

která jsou v kapitole Celkové zhodnocení posuzovaných parametr  MPS sestaveny do

ehledné tabulky a vyhodnoceny.

8.1 Klasické pytle

8.1.1 Princip, výrobce

Klasické pytle pln né sypkým materiálem, nej ast ji pískem, jsou nejrozší en jším druhem

mobilní protipovod ové ochrany (Obrázek .1). Lze je využít ke stavb  protipovod ových

hrází, ke stavb  zábran, k ut sn ní dve í, oken, v tracích prostor , kanál  apod. Ú innost

hráze postavené z pytl , se výrazn  zvyšuje využitím fólie, užité z návodní strany hráze.

Výrobou pytl  se zabývá nap íklad spole nost  JUTA a.s., Dv r Králové nad Labem.

Obrázek .1: Druhy užívaných klasických protipovod ových pytl [5]

8.1.2 Technická specifikace

Pytle b žn  používané v zem lství jsou z juty nebo hust  tkaných um lých vláken.

Pytle vyrobené z polyethylenu nejsou ke stavb  protipovod ových hrází vhodné, protože

nejsou odolné, jejich vazba není pevná a t sn ní vazby nedostate né. Obecn  jsou pytle

dvojího druhu:

- menší typy o velikosti 40 – 50 cm na ší ku a 60 cm na délku jsou vhodné pro ucpávání

malých otvor  a pr chod , hmotnost pr rné nápln  je 20 – 25 kg,
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- velké typy o velikosti 60 – 70 cm na ší ku a 90 cm na délku jsou vhodné pro stavbu

protipovod ových hrází, hmotnost pr rné nápln  je 30 – 50 kg.

8.1.3 Montáž, manipulace a použití

Pytle jsou opat eny tzv. úvazkem, což je pevný motouz (konopný nebo syntetický provaz

nebo tkanice) uvázaný asi 10 – 15 cm od horního okraje pytle. Volné konce tkanice jsou

dlouhé 50 – 60 cm. Pomocí úvazku se pytel v horní ásti utahuje. Pln ní pytl  lze provád t

pomocí násypek p ímo z korby nákladního automobilu (viz. P íloha .9). Pytle se v praxi plní

ibližn  do jedné poloviny. Vazba pytl  a zp sob jejich kladení jsou dány výškou hráze a

jejich uspo ádání m že být jedno adé, více adé a více adé - kombinované.

Klasické pytle se využívají p i každé povod ové situaci. A jsou dostupné v každé obci. V

praxi byly testovaný ve spojení s protipovod ovými st nami Rubena dne 28.3.2006 HZS

Moravskoslezského kraje v Ostrav -Koblov , kde obstály p i zvýšení hladiny toku eky Odry.

8.1.4 Zhodnocení

Celková efektivita

U hrazení z klasických pytl  ovliv uje stavbu hrazení zna ná hmotnost stavebních prvk  (1

pytel 25 až 50 kg). Na tuto vlastnost navazuje nesnadná manipulace a podle typu pytle i malá

pevnost vazby. Bez použití p ídavného t snícího prvku (nap . fólie), m že docházet, jak již

bylo v praxi ov eno, k takzvaným pr sak m, kdy voda i p es jednotlivé vrstvy pytl

pronikne za protipovod ovou bariéru. Úvazky t chto pytl  také vytvá ejí v hrázi net sná

místa, jimiž m že proudit voda. Zv tšující se proudy unikající vody vedou k protržení hráze

(viz. P íloha .20). Se zv tšující se délkou pytlového hrazení, se zvyšuje i náro nost

organizace stavby a nutnost použití v tšího množství sil a prost edk . V p ípad  že by se

st na z pytl  dostala do kontaktu s nebezpe nou látkou (ropnými produkty, olejem), musel by

se ešit následný problém s odklízením kontaminovaného pisku a kontaminované pytle by

nebylo možno op tovné použít. Dalším záporným faktorem jsou náklady na úklid

protipovod ové hráze postavené z pytl . P íkladem mohou být jarní povodn  ve

st  Olomouc v roce 2006, kdy náklady na odvoz 20 000 ks použitých pytl  v r zných

lokalitách m sta inily 250 000 K , což je 12,50 K  na 1 ks pytle, tedy cca 1/2 celkové

nákladové ceny (viz. níže uvedené hodnocení).
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Cenová náro nost

U náklad  na stavbu hráze vycházím z nejlevn jšího ceníku polypropylenových

protipovod ových  pytl  u spole nosti  Zahas s.r.o., v kterém jednoduchý jednokomorový

pytel s rozm ry 56 x 110 cm (+/- 10%) stojí 10 K .[12]

Budeme uvažovat stavbu 100 a 400 metr  dlouhé jedno adé protipovod ové st ny ve výšce

1,5 metru. P i délce jeden metr je v praxi ov ena spot eba 18 pytl . Pro 100 m délky budeme

tedy pot ebovat v jedné ad  1 550 pytl  a pro 400 m délky 6 200 pytl . Celkový odhad

kalkulace je vyzna en v tabulce (viz. P íloha .2 ). Jedna tuna písku stojí odhadem 250 K .

Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

asová kalkulace do které spadá napln ní jednoho pytle (8-10 lopat písku), zavázání a

enesení do vazby na vzdálenost 20 m je zhruba 1,5 minuty. Následn  s p ibývající únavou

až 3 minuty. Celé sestavení jednoho pytle platí pro 2 osoby. Uvažujeme stavbu 1,5 metrové

hráze na vzdálenost  100 a 400 metr . Celkovou dostupnost lidských sil odhadneme na 10, 75

a 100 osob. Tyto t i kategorie jsou ur eny proto, aby p i stavb  krátké bariéry nebylo

množství sil nadbyte né a v p ípad  stavby dlouhé bariéry nebylo nedosta ující. Z tabulky

(viz. P íloha .3) ur íme pro náš po et pot ebných pytl , pro 1550 ks na 100 m je po et

pracovník  10 a doba stavby 15 hodin, pro 6 200 ks na 400 m bariéry je po et pracovník  75

a doba stavby 9 hodin. Celková hmotnost písku u 100 m je 62 tun, u 400 m je 248 tun.

8.2 Tandemové pytle

8.2.1 Princip, výrobce

Princip tandemových pytl  je stejný jako u pytl  klasických. Vzájemným p ekrýváním a

vrstvením pytl  pln ných pískem vzniká teoreticky nepropustná bariéra. U tohoto typu je

snížena možnost prosakování vody vlivem zmenšeni profilu a vytvá ením v tších vrstev než u

klasických pytl . Výrobou t chto dvoukomorových tandemových pytl  se zabývá spole nost

TV METROPOL PRODUCTION spol., s r.o, se sídlem v eských Bud jovicích.

8.2.2 Technická specifikace

Pytle jsou zhotoveny z polypropylenu, který obsahuje 2 % UV stabilizátoru. Pytle lze naplnit

pískem do hmotnosti cca 25 kg. Pytel je tvo en rukávem, který je p ešitý dv ma podélnými

švy, které odd lují navzájem komory a p epážku. Pr r plných ploch komor je 12 cm, ší e

st ední komory je 16 cm (Obrázek .2). vyrábí ve dvou rozm rových verzích: a) délka 100

cm, ší ka 60 cm, b) délka 80 cm, ší ka 60 cm.
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Obrázek .2: Nákres napln ného tandemového pytle [13]

8.2.3 Montáž, manipulace a použití

Ochranná hráz z dvoukomorových pytl  se staví podobn  jako cihlová ze . Pytle se plní

sypkými materiály (písek). Svým složením vytvo í nepropustnou vrstvu, která se po spln ní

svého úkolu odklidí a jeho použití je opakovatelné dle stavu pytle. Pro pln ní lze použít plnící

za ízení, kterým lze pytle jednoduše plnit na zemi, nebo jej zav sit pomocí záv sných hák  na

bo nici nebo korbu nákladního automobilu. Tandemové pytle je možno klást na ší i dvou

nebo ty  pytl , nebo i více pytl , p emž výšku i ší ku hrází je možno libovoln  m nit.

Dvoukomorové pytle jsou na sebe skládány tak, že na p epážku jednoho pytle se položí plná

komora druhého pytle (viz. P íloha .10). Pytle by se  m ly skladovat tak, aby na  materiál

nep sobilo slune ní zá ení, které obsahuje UV paprsky.

Tandemové pytle jsou také velmi rozší ené. Využívají je nap . m sta Hradec Králové, Zlín,

Olomouc,Jarom  atd.

8.2.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Tandemové pytle jsou ú inn jší a mají vyšší nepropustnost než klasické pytle. Ale v tšinu

negativních vlastností sdílí s klasickými pytli. To je dáno shodným principem a materiálovým

složením. Tím že jsou rozd leny na dva válce kruhového pr ru je ú innost a odolnost

teoreticky zdvojnásobena. Manipulovatelnost s hmotností jednoho pytle 25 kg je lepší, ale

frekvence p enášení dvojnásobn  nar stá. To znamená že faktor únavy pracovník

ipravujících pytle nijak neklesá. Shodný s klasickými pytli je i p ípad náhodné kontaminace

bariéry nebezpe nou látkou (ropnými produkty, olejem). Kladn  lze ohodnotit systém pln ní

kdy, plnící za ízení je malých rozm  a dá se umístit na st nu p ív su nákladního automobilu

(i n kolik kus  vedle sebe). Materiál z kterého jsou pytle zpracovány obsahuje UV
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stabilizátory. P i dlouhodob jším p sobení slune ních paprsk  p i skladovaní a užívaní vede

k  snížení jeho životnosti a degradaci materiálu.

Cenová náro nost

V hodnocení cenové náro nosti vycházím z ceníku firmy TV Metropol Production spol.,

s.r.o. [13]

Uvažujeme stavbu dvou adé hráze (ší e hráze 2 tandemové pytle) v délce 100 a 400 metr  ve

výšce 1,08 metru. Pytle rozm ru 100 x 60 cm budeme pokládat na délku. Pro 100 m bariéry

bude pot eba 3 000 ks pytl . Dále pro 400 m sestavené hráze bude pot eba 12 000 ks pytl .

Cena jednoho kusu tandemového pytle do 1 000 ks je 20,50 K  a nad 5 000 ks je 18 K . Cena

1 ks násypného za ízení je 3 600 K . Pro 100 m hráz bude spot eba 75 tun  písku a pro 400 m

300 tun písku. Celkový odhad  kalkulace je vyzna en v tabulce (viz. P íloha .4 ). Jedna tuna

písku stojí odhadem 250 K .

Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

K ru nímu pln ní pytl  je teoreticky pot eba 3 osoby na jedno násypné za ízení. Na st nu

„korby“ vozidla Tatra 815 lze teoreticky zav sit 5 násypných za ízení. Uvažuji minimální

po et sil a prost edk . Proto se výpo ty budou vztahovat pouze k využití dvou násypných

za ízení. Naplnit na jednom násypném za ízení jeden pytel trvá 30s. tzn. 120 pytl  za hodinu.

3+3 osoby plní, 2 osoby jsou záloha pro st ídání v pln ní,  2+2 osoby odnáší práv  napln né

pytle, 2+2 jsou rezervní záloha pro st ídání v nošení a 2+2 osoby ukládají pytle. Celkem po et

pot ebných sil je tedy 20 osob. Z jednoduchého výpo tu zjistíme, že pro 3 000 ks pytl  je

doba pln ní 12,5 hodin a pro 12 000 ks 50hodin. Je z ejmé že u 400 m hráze je nutné

minimáln  zdvojnásobit síly a prost edky. Pro 400m je tedy pot eba 40 osob které práci

vykonají za 25 hodin.

8.3 Pryžotextilní st ny

8.3.1 Princip, výrobce

Pryžotextilní st ny (dále PS), jsou vaky sloužící k zadržení nebo usm rn ní záplavové vody.

Jednotlivé díly se v ohroženém prostoru jednoduše spojí na pot ebnou ochrannou délku a

napustí se vodou (Obrázek .3). Plní se erpadlem bu  p ímo z eky nebo z cisterny.

Odolávají vod  vysoké 0,8 až 1,4 metru. Jsou ur eny zejména pro navýšení b eh  vodních

tok , pro jímkování a p ehrazení ulic. Jsou dále vhodné k ochran  vchod , dve í, nákladových
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ramp apod. Spole nost zabývající se výrobou pryžotextilních zábran je spole nost Rubena,

a.s., se sídlem v Hradci Králové.

Obrázek .3: Prezentace p ehrazení vodního toku – st na Typu A [14]

8.3.2 Technická specifikace

Vaky jsou vyrobené z pryžotextilního materiálu, jehož textilní vložka je z vysokopevnostní

polyesterové (PES) tkaniny, která je opat ena oboustranným pryžovým nánosem a p írubami

pro pln ní vodou a vyprazd ování. Pryž je na bázi EPDM (ethylpropylenový kau uk).

Spojovací a upev ovací polypropylenové lano je vodou nenasákavé. Vaky se vyráb jí ve

ech základních provedeních – typ A, typ B (viz.  P íloha .1) a typ C. Typ A (viz.  P íloha

.11) je ur en zejména pro navýšení b eh  vodních tok , p ehrazení ulic apod. St ny typu B

(viz. P íloha .12) jsou ur eny k ochran  vchod , dve í a nízko položených oken budov. Typ

C je novinkou a chrání na rozdíl od st n A, B do výšky 120 až 140 cm. St ny lze použít i p i

do asném p ehrazení vodního toku nebo p i jímkování. St ny jsou vyráb ny ve 4 základních

segmentech 2, 3, 4 a 5 m délky.

8.3.3 Montáž, manipulace a použití

ed použitím je t eba nejprve zkontrolovat neporušenost a úplnost PS, zvlášt  je nutno

zkontrolovat neporušenost povrchu (pr razy, obnažená tkanina) a stav hrdel, tyto závady jsou

vodem k vy azení st n z provozu. P i veškeré manipulaci s PS (mimo skladování) je nutno

dbát na to, aby na každém segmentu byla všechna hrdla uzav ena ví ky. Pokud to není

nezbytné, neumis ovat PS na p íliš kluzký povrch, aby nedošlo k jejich posunu, nebo na

pís ité i št rkovité podloží, kde by mohlo dojít k podemletí. Na ur eném míst  se rozmístí

jednotlivé segmenty  vedle sebe tak, aby ležely plnicími hrdly nahoru a vypoušt cími hrdly
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sm rem k vod . ím t sn ji se díly k sob  sestaví, tím v tší nepropustnosti je dosaženo.

Jednotlivé segmenty je možno k sob  svázat pomocí lana provle eného kovovými oky, ímž

se dosáhne v tší stability sestavených st n. Všechny typy PS se vodou plní, nikoliv tlakují. K

pln ní PS lze použít r zné typy zdroj  vody a jako nap . vodu z eky, požární nebo jiné

cisterny, požární hydrantové p ípojky, vodovody apod. P ipojení na plnicí hrdlo PS se

provede požární hadicí „C“, pop . „B“, pokud je st na t mito hrdly vybavena.

Protipovod ovými st nami Rubena jsou v dnešní dob  vybaveny všechny krajské HZS R.

Byly užity nap íklad p i ochran  obce Albrechtice n. O. dne 30.3.2006 a m sta M lník v roce

2002.

8.3.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Jeden segment m že nahradit až 250 pytl  s pískem. P i skladování zabírají st ny málo místa

a lze je snadno a rychle p emístit do ohrožených lokalit. P i užití nevyžadují žádné zásahy do

krajiny, krom  povrchové prohlídky místa, kde hodláme bariéry pokládat. Na to je kladen

velký d raz a p i v tší délce povod ové bariéry (mimo pozemní komunikace) by tak mohlo

dojít ke ztrát asu pot ebného pro sestavování. I když výrobce uvádí všestranné možnosti

využití, tak p i hlubším p ezkoumání bariér zjistíme, že není možné hrazení použít k p ekrytí

dve ních a okenních ástí budov bez jakéhokoli zpevn ní. Vlivem p sobení tlaku vody

dochází k protla ení bariéry skrz otvor a následnému znehodnocení t chto ástí. Konstruk ní

typ bariéry typu B není samonosný. To znamená že jej nelze použit ve volném prostranství.

Musí být zajišt n op ením o pevnou ást budovy. Jestliže naplníme st nu do 80-90 % objemu,

dosáhneme maximálního t snícího efektu. Ale st na není maximáln  stabilní. Pro tuto

vlastnost ji musíme maximáln  naplnit (netlakovat). Ale p i maximálním napln ní ztrácí

maximální t snost. Výrobce p ipouští drobné pr saky v místech spoj  a net snost p i

vzájemném dotyku st n. Další  negativní vlastností je, že p i využití PS musíme užít mobilní

techniku (CAS, PS, plovoucí erpadlo atd.) pro pln ní. Dále není možné po napln ní jakkoliv

s bariérou pohybovat. Mezi jednozna né nevýhody pat í náchylnost k protržení od plovoucího

lesa. V neprosp ch tohoto typu bariér hovo í i zkušenost z dubnových povodní roku 2006,

kdy byl tento druh hrazení použit v Olomouckém kraji na hrázi v ernoví e. V okamžiku

ekro ení hladiny hrazení, byly vaky uneseny vodou a došlo k jejich protržení o p ilehlé

stavební konstrukce. Pryžový materiál dle volby odolává ropným produkt m, ozónu i UV

zá ení. Kladn  lze ohodnotit, že tento systém nevyžaduje žádné následné náklady na
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odstran ní (likvidace mokrého písku, št rku, zeminy atd.). Tento systém je nejvyužívan jší

v R v po adí za klasickými a tandemovými pytli.

Cenová náro nost

Ceny PS vychází ze sou asného katalogu spole nosti Rubena a.s. [14]

Budeme uvažovat použití nejpoužívan jšího typu PS u HZS a to variantu A délky 5 m, ší ky

2,2 m a ochranné výšky 0,8m na jeden díl. Uvažujeme bariéru délky 100 a 400 metr . Na 100

m bariéry je pot eba 20 ks vak , na 400m 60 ks vak . Cena jednoho vaku je 23 750 K . Cena

100 m bariéry je 95 000 K , 400 m bariéry  380 000 K .

Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

i stanovení as  pln ní se vychází z toho, že po et osob provád jících instalaci a obsluhu

techniky je optimální a odpovídající použité technice. Proto je p i stanovení asové náro nosti

pln ní rozhodující výkon použité erpací techniky. P i ur ení doby pln ní vycházím také

z možných ztrát na výkonu erpadla, které jsou ur eny na 20%. Všechny p edpokládané

odhady jsou stanoveny od chvíle dostupné techniky a prost edk  v míst  rozložení PS.

Odhady se dále budou týkat s použitím blízkého zdroje vody bez možnosti dálkové dopravy a

využití st n typu A. Uvažuji rozmíst ní  mobilního systému na vzdálenost 100 a 400 m. Z

dostupných tabulek (viz. P íloha .5 a .6) mohu ur it pro náhodn  vybranou variantu E, pro

použitou techniku CAS 24 a CAS 32 celkových 10 osob dostupných pro stavbu. Tato varianta

by m la sestavit a naplnit 100 a 400 m st n za 61 a 244 minut.

8.4 Paletové bariéry

8.4.1 Princip, výrobce

Paletové bariéry (PB) jsou jednoduchou a efektivní protipovod ovou ochranou, která se

skládá z kovového stojanu, EUR palety a polypropylenové fólie a která m že zabránit jak

škodám na majetku, tak napomáhat p i usm ování vodního toku v p ípad  zvýšení hladiny

vod. Základem systému je stojan, o který se paleta op e. Stojany s paletami se staví vedle sebe

do pot ebné délky a celá plocha palet se pokryje fólií, která zabrání pr toku vody (Obrázek

.4). Paletová bariéra je schopna zastavit vzedmutou vodní hladinu podle toho, zda jsou

položeny jedna, dv  nebo t i palety horizontáln  (na ší ku) do výšky 65 cm, resp. 125 cm,

resp. 180 cm. Systém je kotven tlakem vody, která tla í na šikmo položenou paletu, a tím

itla uje stojan na podklad. Paletové bariéry Aqua Barrier jsou výrobkem švédské firmy
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Geodesign AB. V eské republice je firma zastoupena spole ností Nordex Agentur, která

sídlí v Praze.

Obrázek .4: Funkce jednotlivých díl  systému Aqua Barrier [13]

8.4.2 Technická specifikace

Základní paletový stojan EUR 65 má rozm ry ve složeném stavu 1150 x 320 x 75 mm,

hmotnost 15,1 kg. Chrání p ed vodou do výšky 0,65 m p i horizontálním uspo ádání palet a

0,95 m p i vertikální poloze palet. Stojan je skládací, je ur en pro standardní EUR paletu a

vyroben z 1,5 mm pozinkovaného ocelového plechu. Paletový stojan je konstruován jako U-

profil pro velkou nosnost a pro rozložení zát že. Pro bahnitý, pískový i asfaltový podklad je

na spodní ásti stojan opat en kotvícími patkami. Na kluzkém a rozbahn ném povrchu je

eba použít kotvicí kolíky. Délka jednoho pole bariéry je 1,23 m. Paletový stojan se dodává

spole  s 1 spojovací ty í, 2 zámky, 2 svorkami, 2 t snicími svorkami, 1 kotvicím kolíkem,

1 emenem, 1 pytlem s pískem a plastovou fólií o rozm rech 3,65 x 2,65 m. Další provedení

závisí na typu EUR palety a velikosti nástavce (EUR 125, EUR 180).

8.4.3 Montáž, manipulace a použití

Základem bariéry jsou kovové stojany, ty se jednoduše rozloží a sousední stojany se k sob

fixují spojovací ty í (viz. P íloha .13). Tlakem vody je spodní nosník fixován k zemi nebo se

zajistí proti pohybu kotvicím kolíkem. D ev né palety se pokládají na stojany vždy na ší ku

(horizontáln ) podle výšky p edpokládané hladiny vody (1 paleta = 0,65 m, 2 palety = 1,25 m,

3 palety = 1,8 m). Celá plocha palet se pokryje speciální zesílenou plastovou fólií, která

zabrání pr sak m. Plastová fólie se rozprost e na palety a s ur itým p edp tím natáhne,

ípadný p ebytek fólie se sroluje v horní ásti palety. Spodní okraj fólie je t eba zajistit
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pomocí pytl  s pískem t snicími svorkami, také horní okraj fólie se zajistí svorkami. Pro

fixaci a zvýšení stability se navzájem stojany spojují spojovací ty í.Bariérovou linii je možno

zatá et a rovn ž ji stav t p es terénní nerovnosti. Mezi plastovou fólií a podložím vznikne

ur itá net snost. Spodní okraj fólie lze proto zajistit pomocí pytl  s pískem, nebo lze spodní

okraj zahrnout do zem . Palety, které se kladou na stojany a pokrývají se fóliemi, by bylo

teoreticky možné v p ípad  nebezpe í povodn  „vyp it“ na základ  uzav ené smlouvy s

místním podnikem vlastnícím nebo pronajímajícím tyto palety, což by snížilo po iz. náklady.

Paletové bariéry jsou známé p evážn  ve skandinávských zemích,dále ve Francii a N mecku.

Obstáli p i povodních v lednu 2002 na ece Helge,ve švédském m st  Kristianstad, kde byla

vystav na bariéra v délce 1 100 m.

8.4.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Tento typ bariér je charakteristický stabilní a jednoduchou konstrukcí, která využívá jako

základního stavebního prvku EUR palety. Tento prvek je v dnešní dob  b žn  dostupný a

ípad  smluvních dohod s firmami, které by mohli tyto palety poskytnout, se výrazn  snižují

náklady. V porovnání s klasickými pytli mají bariéry nízkou spot ebu materiálních prvk . Na

vzdálenost 500 m, kdy je zapot ebí 12 000 ks pytl  ve dvou adách, bude pot eba 600 ks

stativ  a palet. Tento systém je rychle sestavitelný a demontovatelný. Je ov ený a

využívaných v ad  vysp lých zemích (N mecko, Norsko, Francie, Švédsko, Austrálie, Velká

Británie). Jak stojany, tak plastová fólie zabírají p i skladování minimální prostor. MPS lze

stav t na nejr zn jším povrchu – tráva, asfalt, sníh, št rk, hlína. Dokáže p ekonávat výškové

rozdíly až 0,5 m. Životnost hrazení je garantována až na 50 let.

Cenová náro nost

Cenový odhad byl hodnocen dle po izovacích náklad  poskytnutých magistrátem Statutárního

sta Olomouc, který si bariéry po izoval v lednu roku 2008. S firmou poskytující bariéry se

mi nepoda ilo zkontaktovat, proto uvedené ceny jsou odhadem s možnou odchylkou od

stanovené firemní ceny.[15]

Budu uvažovat nejreáln jší typem stojanu EUR 125 s ochrannou výškou 1,25 m, nakoupeny

Statutárním m stem Olomouc. Posuzovaná vzdálenost je 100 a 400 metr  ochranné hráze.

Cena 1 m hrazení je v etn  daní 8 925 K . Pro 100 m bariéry je cenový odhad 892 500 K ,

pro 400 m je odhad  3 570 000 K .
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Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

Celkový po et osob a doba sestavení závisí na konkrétním typu EUR stojanu. Doba sestavení

se od ítá od chvíle kdy jsou pot ebné prvky dostupné na míst  sestavení. Základní teoretické

hodnoty pro sestavení se vztahují na stojan EUR 65, s ochrannou výškou 0,65 m (viz. P íloha

.7). Na posuzovanou vzdálenost 100 a 400 m budeme uvažovat 20 pracovník . Základní

hodnota doby sestavení pro EUR 65 na vzdálenost 100 a 400m je 1 a 4 hodiny. Pro stojan

EUR 120, s ochrannou výškou 1,2 m, je doba p i stejném po tu pracovníku  1,3 a 5,2 hodiny.

8.5 Hrazení pln né vodou nebo inertním materiálem

8.5.1 Princip, výrobce

Tento typ MPS je složen z nosné konstrukce a plášt . Konstrukce je vyrobena z ocelových

trubek s nánosem žárového zinku, který je odolný v i korozi. Pláš  je vyroben z

vysokopevnostní PES tkaniny oboustrann  nánosované PVC. Pláš  hrazení se navlékne na

konstrukci a zafixuje. Protipovod ová hrazení se plní vodou, sypkým materiálem nebo ob ma

zp soby. Po pominutí nebezpe í se voda z hrazení vypustí ventilem umíst ným v její dolní

ásti. V R existují dva výrobci: Svitap J.H.J, s.r.o., ze Svitav  a Alba-Metal, s.r.o., se sídlem

ve m st  B eclav.

8.5.2 Technická specifikace

Konstrukce má tvar lichob žníku a je vyrobena z oceli s nánosem žárového zinku. Pláš  je

zhotoven z PES tkaniny s plošnou hmotností 900g /m2 odolné v i od ru, pov trnostním

vliv m a UV zá ení. Tvar jednotlivých modul  transformuje bo ní sílu vznikající

zadržováním hladiny na složku bo ní a p ítla nou. Nepropustnost spoje mezi jednotlivými

moduly je ešena vnit ním vzájemným tlakem vody nebo písku. Délka hráze je omezená jen

modulovou soustavou. P i siln ji proudících tocích nebo p i nebezpe í nárazové vlny lze

moduly jistit popruhy. Hrazení se vyráb jí ve dvou variantách. Varianta A (Obrázek .5) je

zhotovena ve 3 délkových provedeních. Hrazení je ur eno zejména k navýšení b eh  vodních

tok , hrází rybník , p ehrazení ulic apod. Varianta B je ur ena k ochran  rodinných domk  a

budov, k ut ování otvor , dve í, oken atd. (Obrázek .6). Výška této varianty je 1,5 m.

Další rozm ry jsou vyráb ny podle typových požadavk .
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Obrázek .5: Hrazení pln né vodou nebo inert. materiálem – varianta A [26]

Obrázek .6: Hrazení pln né vodou nebo inert. materiálem – varianta B [26]

8.5.3 Montáž, manipulace a použití

Oplášt ní rovnom rn  rozložit na místo ur ení. Vloží se ocelový lichob žník do oplášt ní a

upevní se emínky. Dále se vloží další lichob žník, upevní emínky a spojí oba pomocí

ocelových trubek, které se nasunou do otvoru v plášt ní a zaklesnou do otvor

v lichob žnících. Stejným zp sobem pokra ujeme až do postavení celého kompletu. Dále

následuje pln ní vodou nebo pevnými materiály.

Hrazení pln né vodou bylo odzkoušeno v roce 2002 p i povodni na ece Dyji v obcích Hevlín

a Novosedly.

8.5.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Pln né hrazení má vysokou stabilitu a pevnost na základ  tvaru pr ezu (lichob žníkový) bez

nutnosti kotvení. Kladn  lze ohodnotit jednoduchost konstrukce a její stavbu. Kompletní
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hrazení také disponuje p ijatelnou hmotností a malým skladovacím prostorem. T snost u

posuzované bariéry závisí na vlastní váze proudící kapaliny. To znamená, že p i pozvolna

nar stající hladin  proudící vody nemusí byt t snost 100% (viz. P íloha .17) a klesá její

innost. Bariéry se plní vodou, sypkým materiálem nebo zeminou. V každém p ípad  je

nutno využít mobilní techniku (naklada , plovoucí erpadlo, CAS atd.). Jestliže není dostupná

zvyšuje se asový interval pro její sestavení. Po pominutí povod ových stup  p i následném

rozebrání bariéry, nastává situace, kdy je nutné odstranit vodu nebo materiál z bariéry. U

inertního pln ní, p i zvážení hmotnosti není možné barieru jednoduše obrátit na bok, aby byl

materiál samovoln  odstran n. Op t musí být využito techniky, pop . lidských sil, pro

odebraní plnící hmoty. Zvyšují se tak popovod ové náklady. V m stských oblastech je

zapot ebí bariéry tvarovat dle komunikací na které bude nejvhodn jší bariéru pokládat. Tento

typ nedisponuje rohovými prvky a p i zamyšlení nad nato ením lichob žníkového profilu pro

vytvo ení tzv. zatá ky, ztrácí 1 díl bariéry kontakt s vedle ležícím dílem.

Cenová náro nost

i výpo tu ceny pln ného hrazení vycházím dle cenového hodnocení v katalogu spole nosti

Zahas s.r.o.[12]

Budu uvažovat 1 díl hrazení s výškou 1,1 m a délkou 12 m. Volím délku posuzovaného

hrazení 100 a 400 metr . Pro 100 m je pot eba 9 ks, pro 400 m 34 ks hrazení. Cena jednoho

kusu 12 metrového hrazení s pozinkovanou konstrukcí je 57 377 K . Náklady na 100 m hráze

jsou tedy 516 393 K , na 400 m hráze 1 950 818 K .

Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

Po et osob a as pro sestavení zamýšlím pro pln ní vodou i pro pln ní nejdostupn jším

materálem - pískem. Volím delku hrazení 100 a 400 m.

Pro pln ní vodou volím vozidla CAS 32 a CAS 24 (celkem 10 osob posádky). Rychlost

pln ní závisí na dodávce vody erpadlem dle dostupné techniky, tedy 1 500 l/min. 6 osob

provadí montáž, 4 obsluhují erpadlo a hadicové vedení. Teoretický asový odhad prácovní

innosti od chvíle vyložení mobilního hrazení a kon ící napln ním je 4,5 hodin pro 100 m a

18 hodin pro 400 m.

U pln ní pískem budu uvažovat 2 naklada e a 10 pracovník . asový odhad pro sestavení a

napln ní délky hrazení 100 m je 2,5 hodiny a  400 m 10 hodin.
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8.6 Gabionové systémy

8.6.1 Princip, výrobce

Gabion je slovo pocházející z francouzštiny a znamená drát ný koš. Gabiony  nacházejí

využití jako mobilní hráze (MH), dále p i úprav  a rekultivaci hrází, b eh  vodních tok  a

rybník  nebo p i úprav  svah , které jsou nebezpe né z hlediska sesuvu. Gabionové systémy

jako MH jsou v podstat  r zn  pospojované drátokoše a drátomatrace r zných velikostí, které

jsou zevnit  potaženy netkanou textilií, pop . fólií, a napln ny zeminou, št rkem nebo pískem

(Obrázek .7). Výrobou se zabývá mnoho firem. Jako p íklad uvádím nejznám jší firmy

Trade Fides, a.s., se sídlem v Brn .

Obrázek .7: Spojení dvou koš  gabion  [27]

8.6.2 Technická specifikace

Jednotlivé bloky se vyráb jí z ocelových galvanicky pozinkovaných drát   v základní výšce

1,4 m a ve výškách dopl kových, nadstavbových  blok  500 mm, 900 mm. Ší ka jednoho

bloku je 1060 mm a hmotnost jednoho nenapln ného modulu je 22 kg. Vybudováním MH

dojde ke zna nému p etížení podloží a je nezbytné stanovit podmínky pro jejich použití.

Stupe  stability st ny, krom  její geometrie, podstatn  ovliv uje i materiál výpln

jednotlivých blok . Plnícím materiálem m že být zemina, št rk nebo písek. Z materiál , které

ipadají nejvhodn jší, byl zvolen písek s p ím sí jemnozrnné zeminy, tj. zemina t ídy S3.

Jako podklad pod bloky je nejvhodn jší št rk také s p ím sí jemnozrnné zeminy.

8.6.3 Montáž, manipulace a použití

Základním stavebním prvkem je stavební blok, který je vyroben z tzv. „KARI” sítí.
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Skladuje a p eváží se na paletách. Po upravení terénu se navezou palety se složenými bloky

MH. Jednotlivé bloky se postupn  rozkládají. Jsou zajišt ny silonovými rychlospojkami, které

slouží do okamžiku napln ní jednotlivých modul  materiálem, nejlépe dostupným v míst

stavby. P ed zahájením pln ní se silonové spojky odstraní a navine se ocelová, šroubovitá

spirála. Blok se obvykle plní s využitím dostupné mechanizace. P dorys otvoru jednoho

bloku je 1370 x 1060 mm. P i stavb  MH je možno vytvo it st nu libovolné délky o ší ce

1060 mm (viz. P íloha .14). Po ukon ení budování první vrstvy je možné provést navýšení

hráze o dopl kový blok. Maximální chrán ná výška je 2,0 m, dle podkladového materiálu.

O gabionových konstrukcích není znám konkrétní p ípad, kdy byly využity p i povodni jako

MH.

8.6.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Tato alternativní konstrukce byla vyvinuta p evážn  pro zpev ování hrází, b eh  a svah

blízko komunikací a ochran  vojenských objekt . V protipovod ové prevenci bych využití

tohoto hrazení up ednostnil pouze ve výjime ných a zvlášt  krizových p ípadech. Tento MPS

spl uje požadavek na mobilnost. Má krátké asové hodnoty pro rozložení a napln ní, ale

celková efektivita je slabší. Hrazení je nutno op t plnit mobilní technikou, to znamená že je

pot eba si p edem zajistit mobilní naklada . Vyprazd ování se díky složeným díl m provádí

ru . P i budování dojde ke zna nému p etížení podloží a je nezbytné stanovit p ed

zahájením výstavby maximální únosnost daného podkladového materiálu. Základní modul

výšky 1,4 m musí být postaven na podkladu s minimální únosností 0,15 MPa. V p ípad  siln

promá ené p dy (na b ehu ního toku) není garantována stabilita bariéry. P i srovnání

s vybudováním sypané hráze, která se vytva í ve form  nahromad né zeminy v míst  kde je

zám r zmírnit povod ovou vlnu, spot ebují gabionové konstrukce p i vybudování bariéry

proti sypané hrázi p i shodných výškách až polovinu pot ebné zeminy.

Cenová náro nost

Náklady mimo pln ní zeminou s ítám dle ceny základové konstrukce „KARI“ sítí, zjišt né z

ceníku spole nosti Ferostal, a.s.[16]

Jeden koš, výšky 1,4 m a ší ky 1,06 m, s netkanou textilií stojí 550 K .P i posuzované délky

hráze 100m bude pot eba 110 koš  a pro 400 m hráze 425 koš . 100 m gabionové konstrukce

bude tedy odhadem stát  60 500 K , 400 m 233 750 K . ástky jsou uvád né bez  kalkulace

pln ní a následné likvidace hrazení.
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Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

Dobu pro sestavení odhaduji za p edpokladu že jsou „KARI“ sít  již uskladn ny

v sestavených konstruk ních dílech (5 koš  v jedom dílu), s již vloženou netkanou textýlií a

že je již na míst  pro 100 m  k sestavení hráze 22 díl  a 400 m hráze 85 díl . Odhaduji že

roztahovaní sití provadí 5 pracník  a plní je jeden naklada . Roztáhnutí a napln ní 100 m

hrazení bude teoreticky vykonáno za 8 hodin práce, 400 m hrazení za 32 hodin.

8.7 Hrazení se sklopnou konstrukcí

8.7.1 Princip, výrobce

Protipovod ová hrazení se sklopnou konstrukcí jsou modulové zátarasy neomezené délky,

které jsou tvo eny sklopnými kovovými rámy, t snicí zást rkou a kotvicím p íslušenstvím

(Obrázek .8). Hrazení m že být sestavováno na zpevn ném i nezpevn ném povrchu. Hrazení

typu PPH 070 vyrábí firma Reo Amos, s.r.o., se sídlem v Ostrav -T ebovicích.

Obrázek .8: Sklopná konstrukce PPH 070 [17]

8.7.2 Technická specifikace

Technické parametry se týkají výrobku ozna ovaném typovým symbolem PPH 070.

Jeden modul obsahuje ocelový sklopný rám, t snicí zást rku, která je vyrobena z PES tkaniny

s oboustrann  nánosovaným PVC, 2 kotvicí ty e a 4 spojovací elementy. Délka modulu je 1

m, výška modulu 70 cm, hmotnost 18 kg. Protipovod ové hrazení je chemicky odolné vod ,

ed ným roztok m, ropným látkám a slune nímu zá ení.
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8.7.3 Montáž, manipulace a použití

Základem montáže je vybrat vhodný terén bez v tších povrchových nerovností (p ípadné

nerovnosti zaplnit pytli s pískem). Moduly hrazení musíme umístit vedle sebe na požadované

délce tak, aby stojná ást konstrukce byla umíst na z návodní strany (viz. P íloha .15).

snicí  zást rky  se  rozbalují  a  rovnají  v  rámech  a  mají  dostate ný  p esah  vzhledem  ke

konstrukci jak ve vertikální, tak horizontální rovin . Okraje t snicí zást rky a p ekrytí mezi

moduly je vhodné zatížit št rkem, kamením nebo pytli s pískem. Proti dynamickému

sobení proudu se moduly kotví do m kkého podkladu ty í, zatlu enou do otvor  op r. Na

pevném podklad  se zátarasy proti posunutí kotví lany, nebo se pojistí na suché stran

hradbou pytl  s pískem.

Sklopné konstrukce byly odzkoušeny na menších vodních tocích, kde byla odzkoušena pouze

stabilita p i áste ném p ehrazení vodního toku.

8.7.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Tyto modulové zátarasy jsou ur eny p evážn  k funkci vzdouvací p epážky, která po ur itou

dobu uzav e proud ní vody u menšího toku. Stavba se uskute uje velmi rychle bez velkých

nárok  na lidský potenciál. Testování jako povod ové bariéry zatím nebylo ov eno v praxi.

Z konstrukce je ale z ejmé že bez nutných úprav terénu technikou, zarovnání povrchu

naklada em se tento systém neobejde. Díky obdélníkovému profilu podstavy by vznikaly, p i

neupraveném terénu, mezi jednotlivými díly net snosti. Ty se dot sní klasickými pytli, což

zvyšuje náro nost celé stavby. Omezená je i výška jednoho modulu na 0,7 metr  bez

možnosti navýšení. Bariéra je schopna odolat ed nému vodnímu roztoku a ropným látkám.

Zást rka z oboustrann  nánosované tkaniny není odolná v i UV zá ení a p i opakovaných

cyklech použití se snižuje její životnost.

Cenová náro nost

i odhadu náklad  vycházím z ceníku spole nosti Reo Amos, s.r.o., poskytující toto

hrazení.[17]

Jeden díl modulovaného hrazení délky 1 m, výšky 0,7 m a hmotnosti 18 kg stojí 5 343 K .

100 m hrazení (100 ks) tedy bude stát 534 300 K  a 400 m hrazení (400 ks) 2 137 200 K . Do

náklad  není zapo ítána cena klasických pytl  pot ebných jako rezerva pro dot sn ní hrazení.
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Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

i hodnocení doby výstavby hráze uvažuji 10 dostupných pracovník . Uvažuji situaci, kdy

není pot eba upravovat povrchový terém a dobu donášky modulovaného hrazení

z p istaveného nákladního automobilu ur ím na 1 minutu. Bude tedy asový odhad na

sestavení 100 m a 400 m hrazení (100 a 400 ks) 1 a 4 hodiny. Op t zd raz uji, že je nutno p i

stavb  využít klasické pytle s pískem pro zat žkání a dot sn ní. P íprava a manipulace s pytli

není zahrnuta do celkové doby sestavení.

8.8 Velkoobjemové vaky

8.8.1 Princip, výrobce

Speciální textilní vaky r zných tvar  jsou napln ny hustou sm sí (nap . popílek, voda,

cement) do požadovaného objemu a tvaru. Pomocí nich dojde k vytvo ení ochranné bariéry,

která brání pr niku vzedmuté hladiny (Obrázek .9). erpání se m že realizovat speciáln

vyvinutými agregáty nebo b žnými stavebními erpadly. Hráze mohou být trvalé nebo

do asné. Touto technologií se zabývá firma  KOEXPRO Ostrava, a.s.

Obrázek .9: Zobrazení napln ného velkoobjemového vaku [28]

8.8.2 Technická specifikace

Velkoobjemové vaky jsou rozd leny dle r zných typu délek a profil . Délka a profil jsou

závislé na konkrétním p ípad  užití.  Pro pln ní velkoobjemových vak  se používají sm si

vhodné pro hydraulickou potrubní dopravu. Mezi základní komponenty sm sí pat í odpady z

elektráren (popílek, stabilizát), odpady z drtíren kamenolom  (kamenný prach), odpady z
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ídíren uhlí (flota ní hlušiny), t žené materiály (kaolín, bentonit, vápenec), bagrované št rky,

písky a další. Z hlediska charakteru jsou sm si rozd leny na stabilní – tuhnoucí, které trvale

stávají v terénu, parkovatelné – netuhnoucí s parkovatelností do 21 dn , které lze následn

odstranit technikou a ztracené, které po pominutí nebezpe í povodn  a likvidaci vak

stávají rozprost ené v terénu. Stabilní a parkovatelné sm si jsou oficiáln  odzkoušeny.

8.8.3 Montáž, manipulace a použití

Vaky jsou uzp sobeny pro pln ní pomocí „rukávcových“ ventil . Odvzduš ování vak  p i

pln ní zajiš ují odvzduš ovací ventily. Jednou z možných aplikací velkoobjemových vak  je

jejich sestavení do integrované protipovod ové zábrany (vrstvením, p ekládáním) s

požadavkem na provedení stavby tak, aby z hlediska tvaru a výšky byla zajišt na dostate ná

odolnost p i p sobení statického i dynamického tlaku vody.

Tento systém využívají m sta Letohrad, Olešnice a obce T rlicko, Petrovice u Karv., B lá.

8.8.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Tento netradi ní systém byl vyvinut na základ  klasických tkaných vak , které disponují

velkou délkou (až 100 metr ). To znamená že systém není složitý na sou ásti ani sestavovaní.

I na velké vzdálenosti chrán ného území posta í malé množství kus  pytl . Vaky se plní

pomocí speciálních agregát  pop . stavebními pístovými erpadly. To znamená že využití

techniky a pot eba zdroje energie je nevyhnutelná. Pln ní je tedy nenáro né na lidský faktor.

Hrazení se plní sm sí pevných ástic malých rozm  (popílek, uhelný prach, vápenec,

hlušiny) a vody. Aby bylo hrazení efektivn  sestavitelné, m li by být zdroje t chto stavebních

prvk  v blízkosti sestavované bariéry. Jestliže tedy v blízkém okolí není možné nalézt

pot ebný zdroj pro vytvo ení plnící sm si, není možné se tímto typem hrazení bránit

povod ovým stav m. Je možné naplánovat dálkovou dopravu pot ebného materiálu, ale

vzhledem k rozsahu povodní, lze p edpokládat možnost zablokování komunikací. Problém se

také vyskytne po p ekonaní povod ové situace, p i likvidaci hrazení. Je pot eba zajistit

prostor do kterého se dále bude plnící sm s p emís ovat. Náro né jist  bude i vytlá ení plnící

sm si z vak . Veškeré použité materiály jsou hygienicky a ekologicky nezávadné.
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Cenová náro nost

Odhad náklad  s ítám dle jednotlivých komponent  pot ebných pro sestavení hráze. Ceny

vak eším dle ceníku spole nosti Zahas, s.r.o.[12] Cenovou hodnotu plnící sm si spole

s p erpáním hmoty do vak  získávám z ceníku spole nosti Beton Strán ice, s.r.o. [18]

Mobilní 3-komorový protipovod ový vak výšky 0,6 m a délky 1kusu 100 m v posuzované

délce 100 m a 400 m stojí 128 615 K  a 514 461 K . Objem pot ebný pro ur ení množství

plnící sm si je pro100 m hrazení 29 m3 a pro 400 m hrazení 116 m3.  Cena  1  m3 sm si  o

velikosti ástic do 4 mm je 1 573 K . Následná cena pln né sm si a celkové hodnoty pln ní je

pro 100 m a 400 m hrazení 45 616 K  a 182 468 K . Celkový odhad kalkulace náklad  na

100 m a 400 m hrazení je tedy 174 241 K  a 696 929 K .

Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

Uvažuji využití 1 pístového erpadla. Obsluha u pln ní velkoobjemových vak  jsou 4

pracovníci, z toho 2 obsluhují erpadlo a dva se starají o správné narovnaní vaku a

rovnom rné rozložení plnící sm si. Uvažuji, že 1 m3 sm si se pístovým erpadlem naplní za

10 minut. Posuzované vzdálenosti 100 m a 400 m mají objem 29 m3 a 116 m3. Znamená to, že

celkový asový odhad pro napln ní 100 m a 400 m je 5 hodin a 20 hodin.

8.9 Bariéry z ohýbaných profil

8.9.1 Princip, výrobce

Princip profilovaného hrazení s velice nízkou hmotností spo ívá v postupném ohýbání

pozinkovaných plech  do tvaru písmene A a zakládání dle profil  do nekone  dlouhé st ny.

Hrazení lze sestavit i mimo povod ovou oblast a díky nízké hmotnosti je možno hrazení

enést p ímo do postižené oblasti. Proudící voda p itla uje svou silou barieru ke dnu eky,

což zvyšuje stabilitu. Pro zvýšení ú innosti se p ikládá na stranu zaplavení plastová armovaná

fólie a tvarový plech pro zajišt ní stability (ve spodní ásti), který bráni tzv. „rozjetí“

profilového základu tvaru A (Obrázek .10). Výrobou tohoto hrazení s názvem DamLite se

zabývá švédská spole nost  Swedish Health Care, s.r.o, s pobo kou v Jesenících u Prahy.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


35

Obrázek .10: Sestavená bariéra z ohýbaných profil  v základní provedení se zajiš ovacím
                       plechem [19]

8.9.2 Technická specifikace

Jedna kompletní bariéra s ozna ením G80 obsahuje 67 základových profilovaných desek

s rozm ry 2000 x 890 x 100 mm, role armované fólie s ší kou 2730 mm a délkou 50m,

napln né pytle s pískem a zajiš ovací plechy. P i použití  po zalomení plech  je výška

zábrany 80 mm. P i dále nar stajícím toku,kdy je stávající výška již nedostate ná, se

ikládají navyšovací profily, které zapadnou do vnit ních vlys  (viz. P íloha .16). Výška

zábrany po aplikaci je tak 120 mm. K dispozici jsou i  jistící šrouby, které zpev ují zábranu a

fólii.

8.9.3 Montáž, manipulace a použití

Hlavní ástí montáže je sestavení t la bariéry. Profilové plechy se zahnou do tvaru písmene

A. P ekontroluje se úhel zahnutí tvarovým pravítkem. Jednotlivé plechy se pokládají jeden

es druhý. Lze tvo it i pot ebné zaoblení. Plechy se dále k sob  mohou fixovat areta ními

šrouby, které jednotlivé dílce „na pevno“ k sob  p ichytí. Toto uchycení lze v p ípad

likvidace hráze jednoduše odstranit, aby bariéra byla znovu použitelná. P i umíst ní na

tvrdém podklad , kde by vzniklo nebezpe í „podklouznutí“, nebo p i p emíst ní bariéry, se

pod základové plechy v každé nastavené ásti umís uje zajiš ovací plech. Dále se konstrukce

pro zvýšení protipovod ové odolnosti potáhne armovanou fólií s tlouš kou 0,15 mm. Jestli že

je nutno bariéru navýšit, fólie se ve vrchní ásti odhrne a nasunou se zvyšovací profily a op t

ikryje folií a zajistí šrouby. Bariéra tak dosáhne výšky 120 mm. Tento protipovod ový

systém bych ozna il jako nejmladší dostupný MPS v eské republice. Byl vyvinut ve
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Švédsku, kde také vyhrál výb rové ízení pro švédský záchraná ský ú ad (Räddningsverket).

V eské republice ani ve sv  nejsou známy p ípady využívaní tohoto systému.

8.9.4 Zhodnocení

Celková efektivita

Tyto velice konstruk  jednoduché bariéry vynikají svou nízkou hmotností, velice snadnou

montáží a minimálními nároky p i skladování. P eprava bariér je tak velice jednoduchá (viz.

íloha .18). Lze ji sestavit na jakémkoliv povrchu. Pro stavbu hrazení není nutno školit

pracovníky, posta í jednoduchá instruktáž p ed zahájením sestavování. Jestliže je nezbytn

nutné pozm nit chrán nou oblast, je možné bariéry lehce p emístit (i v sestaveném stavu).

Tento typ hrazení je vyráb n z recyklovaných kov , což se p ízniv  odráží na cen  hrazení a

na jeho ekologické hodnot . Dle ty  atest  provedených švédským záchraná ským ú adem,

které jsem m l k dispozici je z ejmé, že bariéru lze sestavit i p ímo v toku p i rychlosti 0,5

m/s s výškou hladiny 30 až  40 cm. Bylo zjišt no že bariéra odolává velikosti vln 30 cm

dopadajících pod úhlem 90°. I p i zvýšených pov trnostních podmínkách z stává stabilní

(testováno p i 18 m/s.).

Cenová náro nost

Odhady náklad  jsem sestavoval dle dostupných propaga ních materiál  a poskytnutých

informací spole nosti Damlite GS [19]

Uvažuji typ bariéry s nejvyšší možnou ochrannou výškou (1,2 m) GF80/120. Dle spole nosti

cena 1 m hrazení je 160,65 Eur, tedy 4 017 K . Celkové náklady protipovod ového hrazení

délky 100 m a 400 m jsou 401 700 K  a 1 606 800 K .

Po et pot ebných osob pro sestavení a doba sestavení

i odhadu po tu osob a doby sestavení vycházím z posudku švédského záchraná ského

adu. Bylo zjišt no, že 50 m hrazení i s plastovou fólií lze sestavit pomocí 4 osob za asový

úsek 20,4 minut (viz. P íloha .19). Jednoduchým násobkem zjistím, že pro posuzovanou

délku 100 m a 400 m bude asový odhad  41 minut a 163 minut.
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9. Celkové zhodnocení posuzovaných parametr  MPS
Dosud se v mimo ádných situacích pro stavbu ochranných hrazení p evážn  užívají (jako

stávající ochranný prvek) klasické pytle, které byly popsány v p edchozí kapitole. P i

celkovém zhodnocení jsou uvád ny na prvním míst .

Mobilní protipovod ové systémy, které jsem m l dále možnost analyzoval, se v žádném

z p ípad , v porovnání s výstavbou hrazení z klasických pytl , neprokázaly jako slabší  -

nevyhovující (viz. Tabulka .2). Dva aspekty ve kterých stávající a nejrozší en jší typ hrazení

z klasických pytl  p ekonalo v tšinu porovnávaných bariér, je po izovací hodnota a

neomezená výška sestavované hráze. Po izovací hodnota je ale následn  navýšena náklady na

„úklid“ hráze (odvoz písku, sušení atd.), které mnohdy dosahují až 1/2 po izovací hodnoty.

Každá z uvedených bariér má svá ur itá specifika pro která je výjime ná a pro která hraje

ležitou úlohu v konkrétním p ípad  mimo ádn  události.

Tabulka .2: Celkové shrnutí hodnocených parametr  pro 100 m / 400 m hrazení

Skupiny
MPS

Doba
sestavení

[hod.]

Po et osob p i
sestavení[ks]

Po et díl
hrazení

[ks]

Chrán ná
výška
[m]

Cenová náro nost
[K ]

Celková
efektivita

Klasické
pytle

15 / 9 10 / 75 1 550 / 6 200 1,5 25 250 / 100 750 9

Tandemové
pytle

12,5 / 25 20 / 40 3 000 / 12 000 1,08 80 250 / 291 000 8

Pryžotextilní
st ny

1 / 4    10 1) 20 / 60    0,8 2) 95 000 / 380 000 3

Paletové
bariéry

1,3 / 5,2 20 82 / 326 1,2 892 500 / 3 570 000 2

Hrazení pln né
vodou nebo
inert. mat.

4,5 / 18   10 1) 9 / 34 1,1 516 393 / 1 950 818 5

Gabionové
systémy

8 / 32    5 1) 22 / 85 1,4 60 500 / 233 750 7

Hrazení se
sklopnou

konstrukcí
1 / 4 10 100 / 400 0,7 534 300 / 2 137 200 6

Velkoobjem
ové vaky

5 /20    4 1) 1 / 4 0,6 174 241 / 696 929 7

Bariéry
z ohýbaných

profil
0,6 / 2,7 4 134  / 534 1,2 401 700 / 1 606 800 1

Zdroj: Autor, 2008
1) Hrazení s nutností využití techniky (mobilní naklada , plovoucí erpadlo, CAS, PS atd.).
2) Výška posuzované bariéry typu A5. Maximální výška nejvyššího typu hrazení je 1,4 m .
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Doba sestavení vychází p ízniv  pro 4 skupiny MPS a to pryžotextilní st ny, paletové bariéry

hrazení se sklopnou konstrukcí a bariéry z ohýbaných profil . Tyto hodnoty jsou d ležité p i

edpokladu p sobení rychlých povod ových vln a p ívalových deš . Jsou ode ítány od

chvíle vyložení pot ebného materiálu z p epravních voz  až do momentu kompletn

funk ního systému.

Z hlediska náro nosti na lidský faktor využívají nejmén  pracovník  3 skupiny MPS –

velkoobjemové vaky, gabionové systémy a bariéry z ohýbaných profil . U prvních dvou

jmenovaných skupin je ale nutné využít mobilní techniku pro pln ní. To znamená jisté

komplikace v p ípad  její nedostupnosti.

Nejmén  díl  hrazení disponuje 1 skupina MPS a to velkoobjemové vaky. Velkoobjemové

vaky se mohou šít na vzdálenosti až 100 m, což je výrazné plus pro jednoduchost sestavení.

Chrán ná výška  se vztahuje na typu povod ové st ny pro kterou byly dostupné informace

cenových náklad . Nejvyšší chrán nou výškou se prokázaly gabionové konstrukce spole  s

pryžotextilními vaky a to výškou 1,4 m. Za dále vynikající lze ozna it paletové bariéry a

bariéry z ohýbaných profil , u kterých dosahuje chrán ná výška 1,2 m.

Celková efektivita zahrnuje hodnocení stability, hmotnosti, neprostupnosti a jednoduchosti. Je

hodnocena známkovými stupni 1-10 (1 - vynikající, 10 - nedostate ná). Jako nejvíce

vyhovující systém se prokázaly bariéry z ohýbaných profil , jejichž efektivita je ohodnocena

stupn m 1 pro nejleh í konstrukci s nejlépe realizovaným sestavením.

Jako nejmén  nákladné se ukázaly gabionové systémy, jejichž po izovací cena je v porovnání

s ostatními hodnotami nejnižší.

Jestliže by jsme se zastavili u hodnot cenové náro nosti, jist  nás napadne otázka jak zajistit

moderní typ mobilní protipovod ové ochrany pro menší m sta a obce s nízkým rozpo tem.

ešení je jist  n kolik. Je možné zkusit zažádat p íslušné orgány o dotace, p ípad ešit

problém p kou u finan ních institucí. Dále se naskytne n kolik alternativních ešení

v podob  smluvních dohod, na jejichž základ  je možné zakoupit jen základní stavební

konstrukce mobilního systému a  ostatní  pot ebný materiál (palety, fólie) zap it až

v p ípad  mimo ádné situace, nebo odkoupit výrobní licenci a nechat si levn ji barieru

sestavit u místního výrobce v daném technickém sm ru. Dle zjišt ní z p edchozí kapitoly je

jasné, že náklady na MPS z hlediska celkové ochrany proti povodním v sv  a v R jsou

minimální a je z ejmé, že po využití MPS v mimo ádné situaci, vzhledem ke škodám které

povode  m že zp sobit, bude finan ní návratnost zaru ena.
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10. Porovnání mobilní ochrany s dalšími zp soby preventivních opat ení

      proti povodním
Dle studie publikované ve Spojených Státech je u tok  s dobou reakce povodí kratší jak 3

hodiny, z pohledu ochrany zdraví a život  obyvatel, d ležit jší klást d raz na preventivní

opat ení než se v novat operativním zp sob m ochrany.[20]

Tento myšlenkový proud vyznává dv  základní hesla :

Držte povode  dále od lidí!

Držte lidi dále od povodn !

Pod první z hesel spadá regulace rozsahu druhového a v kového složení les , regulace

zem lské innosti v ploše povodí, budovaní protierozních opat ení, vytvá ení a úprava

reten ních prostor v údolních nádrží a reten ních prostor v poldrech, vytvá ení ochranných

hrází, zkapacitn ní koryt vodních tok , snížení hloubkové eroze, snížení bo ní-b ehové eroze,

údržba a išt ní koryt.

Pod druhým heslem si lze p edstavit usm ování výstavby sídliš , m stských astí a obcí u

vodních tok , ochrana stokové sít  proti zaplavení, udržování a vytvá ení meliora ních kanál

v nejbližším okolí m st a obcí, vytvá ení a úprava propustn jších mostních konstrukcí,

výstavba a budovaní protipovod ových zábran.

Z celkového porovnání dostupných výsledk  v protipovod ové prevenci m st a obcí v eské

republice, ve výskyt  opat ení skrývajících se pod druhým heslem vyplývá, že tyto opat ení

na tocích a jeho okolí, jsou t ikrát až ty ikrát frekventovan jší než jakákoliv opat ení v první

skupin inností. [21]

Jakkoliv jsou tedy jako p iny i podp rné faktory lokálních bleskových povodní  vnímány,

jak stav krajiny - tak stav vodních tok  (p emž nedostatky v krajin  ve vý tu p in

evažují), náprava se zjednává p evážn  pomocí zásah  do vodních tok  a v jejich

bezprost edním okolí. Otázkou z stává, zda jsou tato opat ení dostate ná k vy ešení

existujících problém .

íkladem jak ohodnotit využití první i druhé skupiny opat ení je nehlédnutí do ochranné

politiky zemí Spolkové republiky N mecko, Švýcarska, Francie a Nizozemska na ece

Rýn.[22]

Cílem do roku 2020 je snížit povod ové škody  o 25% a snížit povod ové stavy o 70 cm

prost ednictvím souboru opat ení v nichž nap íklad posílení zásob vody ve sb rném území

Rýna vychází s náklady 9 mld. US $ (135 mld. K ). V p ehodnocení vyplývá že konkrétn

tato nejnákladn jší položka (62% z celkového rozpo tu) sníží vodní stav jen o 10 cm.
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Náklady na moderní protipovod ovou (mobiln -stacionární a mobilní) ochranu Prahy iní 3

mld. 250 mil. K .[23] Jde o typ ochrany která prozatím nemá v Evrop  konkurenci. Na ece

Rýn se vyskytuje 13 velkých m st. To znamená, kdyby se jen tato nejnákladn jší položka

teoreticky investovala do mobilní protipovod ové ochrany t chto m st a p ilehlých obcí, více

než polovina nákladu této položky by byla ušet ena. Pro konkrétní srovnání s nejdražším

dostupným mobilním systémem který by p i ochran  maximáln  plnil svoji úlohu (Paletové

bariéry), p i nákladech ur ených pro posílení zásob vody ve sb rném území, by bylo dostupné

odhadem kolem 15 tisíc kilometr   toho typu hrazení s ochrannou výškou 1,25 m. Je jisté že

tato délka by p i protipovod ové ochran  nebyla napln na a že by jist  byl ur itý p ebytek

náklad . Tyto náklady by následn  využila innost spojená se sestavováním a odklízením

mobilního hrazení v dob  mimo ádné události.
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11. Záv r
i zpracování bakalá ské práce jsem sestavil základní kritéria z obecného ešení pro výb r

mobilních protipovod ových systém  ve sv , která pro hodnocení MPS nebyla dosud v R

ešena. Dále jsem provedl teoretické sestavení skupin MPS, u kterých jsem pro objasn ní

hodnocených kriterií uvedl stru nou charakteristiku. Byly provedeny základní výpo ty dle

dostupných  aktuálních informací ohledn  cen systém . Tyto však postupem asu nemusí být

aktuální. Cenové hodnoty spole  s asovými odhady pro sestavení byly vztaženy na mnou

vytypované vzdálenosti 100 a 400 m. U skupin gobionových konstrukcí a velkoobjemových

vak  kv li nedostatku informací byly mnou sestaveny cenové hodnoty dle jednotlivých

komponent  prodávaných v R, nikoliv jako firmou dodaný kompletní MPS. Veškeré

hodnoty jsem následn  sestavil do p ehledné tabulky výsledných údaj  a provedl

vyhodnocení. Analýza byla provedena formou identifikovaní podstatných vlastností

elementárních ástí celku s cílem poznat jejich podstatu a zákonitosti. Analýza poukazuje na

fakt, že využití klasických pytl  i p i dostupných moderních protipovod ových systémech, se

prozatím nedá vyhnout. V tšina skupin MPS využívá klasické pytle pln né pískem i jiným

sypkým materiálem k dot sn ní hrazení (zabrán ní pr sak ), zajišt ní stability MPS a také

k dorovnání terénních nerovností. Vše je ale provád no v menším m ítku než  u sestavení

st ny z klasických pytl . Pytle jsou menších rozm  a uskladn ny již napln né. Dále se

neprokázala menší ú innost žádné ze skupin v porovnání s klasickými pytli. Každá skupina

má své charakteristické p ednosti, pro které by v jistých p ípadech vynikala. Z analýzy kterou

jsem vytvo il, vystupuje jako nejoptimáln jší hrazení s nejvýrazn jšími vlastnostmi, hrazení

švédské spole nosti Damlite GS. Tento zp sob mobilní ochrany nebyl dosud p i žádné

mimo ádné situaci v našich geoklimatických podmínkách testován, jako nap íklad

pryžotextilní st ny nebo paletové bariéry. Z hodnocení ale vyplývá, že by tento typ ochrany

jist  obstál a vytvo il tak další hodnotný zp sob jak efektivn elit mimo ádným situacím

v R. Vzhledem k hodnocení bych cht l zd raznit, že neexistuje norma pro vytvo ení

komplexního hodnocení v dané problematice a je nutno se spoléhat jen na dostupné údaje od

výrobc . Dále byla provedeno obecné porovnání MPS s jiným možným preventivním ešením

protipovod ové ochrany. Z porovnání vyplývá, že využití mobilní protipovod ové ochrany je

nesporné, ale je nutno ji využívat i v souvislosti s dalšími opat eními, které by jen p i tzv.

ohrazovaní m st a obcí nep esouvaly povode  do níže položených oblastí tok , ale také aby

povod ové stavy tlumily a omezovaly jejich vliv.
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14. Seznam použitých zkratek

HZS   - Hasi ský záchranný sbor

SDH   - Sbor dobrovolných hasi

IZS - Integrovaný záchranný systém

CAS   - cisternová automobilová st íka ka

PS -   požární st íka ka , pryžotextylní st na

MPS   - mobilní protipovod ový systém

DA    - dopravní automobil

PES tkanina   - Polyesterová tkanina

MH   -   mobilní hráz
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ílohy

íloha .1: Hodnoty rozm  st n Typu A, B

Zdroj: Rubena a.s., 2005

íloha .2: Tabulka odhad  cenových náklad  pro po ízení klasických pytl

Délka hráze Po et

pytl [ks]

hmotnost
písku[t]

Cena pytl

[K ]

Cena písku

[K ]

Cena

celkem [K ]

100 m 1550 39 15 500 9 750 25 250

400 m 6200 156 62 000 38 750 100 750

Zdroj: Autor, 2008

íloha .3: Závislost množství pytl  na po tu pracovník  a asová jednotka pro
                    sestavení

Zdroj: kpt. ing. Ji í Mat jka G  HZS, 2002
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íloha .4: Tabulka odhad  cenových náklad  pro po ízení tandemových pytl

Délka hráze Po et

pytl [ks]

hmotnost
písku[t]

Cena pytl

[K ] *

Cena písku

[K ] *

Cena celkem

[K ] *

100 m 3 000 75 61 500 18 750 80250

400 m 12 000 300 216 000 75 000 291 000

Zdroj: Autor, 2008

* Ceny nejsou uvedeny s násypným za ízením

íloha .5: Tabulka závislosti po tu osob a techniky pot ebné p i pln ní PS

Zdroj: kpt. ing. Ji í Mat jka G  HZS, 2007

íloha .6: Tabulka výsledných odhad as  pro pln ní PS

Zdroj: kpt. ing. Ji í Mat jka G  HZS, 2007
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íloha .7: Tabulka parametr  vztahujících se k paletovým bariérám, které jsou

                    sestavovány 20 pracovníky

Zdroj: kpt. ing. Ji í Mat jka G  HZS, 2007

íloha .8: iklad stacionárn -mobilního protipovod ového systému firmy

                    Eko - Systém

Zdroj: HZS Praha., 2006

íloha .9: Schéma násypového pln ní

Zdroj: kpt. ing. Ji í Mat jka G  HZS, 2002-3
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íloha .10: Profil hráze postavené na ší i dvou pytl

Zdroj: TV METROPOL PRODUCTION spol. s r.o., 2006

íloha .11: Zobrazení pryžotextylní st ny Typu A

Zdroj: Rubena a.s., 2005

íloha .12: Zobrazení pryžotextylní st ny Typu B

Zdroj: Rubena a.s., 2005

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


5

íloha .13: Paletový stojan EUR 125

Zdroj: Geodesign AB, 2007

íloha .14: Schéma jednoduchého sestavení gabionové hráze

Zdroj: Trade Fides, a.s, 2005
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íloha .15: Sklopná konstrukce p ed rozvinutím t snících zást rek

Zdroj: Reo Amos a.s., 2002

íloha .16: Sestavená bariéra z ohýbaných profil  v provedení se zvyšovacími profily

Zdroj: Swedish Health Care, s.r.o, 2007
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íloha .17: Vznik pr sak  vlivem net sností

Zdroj: Svitab J.H.J., s.r.o, 2001

íloha .18: Ukázka možnosti p epravy systému Damlite GS

Zdroj: Damlite GS, 2008
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íloha .19: iklad rozložení bariéry spole nosti  Damlite GS, základního modelu

                     G80 délky 50 m v asovém pásmu 8 minut

Zdroj: Damlite GS, 2008

íloha .20: íklad nesprávn  sestavené protipovod ové bariéry z klasických pytl  s

                     pískem

Zdroj: G  HZS Praha, 2002
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