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Smluvní strany 
 
Objednatel: 

Ing. arch. Rudolf Wiszczor, REGIONSTUDIO 
Náměstí Dr. Beneše 1321/15 
430 01 Chomutov 
IČ: 86764594 
DIČ: CZ7411192459 

 
Zhotovitel: 

Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 
U Sadu 13, 162 00 Praha 6 
IČ: 61061557 
DIČ: CZ61061557 
www.hydrosoft.cz 

 
 
 
 

Základní údaje o toku 
  
Název toku :  Ohře 
ID toku :   139 660 000 100 
ID toku (CEVT) : 10 100 004 
Recipient :   Labe 
 
Zájmový úsek toku : ostrov v řece Ohři v Radošově a část pod a nad ním, ř.km 158,450 - 159,000 
 
Řád toku :  II. 
 
ČHP :   1 – 13 – 02 – 0520 
 
Správce toku :  Povodí Ohře, státní podnik 
   Bezručova 4219 
   430 03 Chomutov 
 
Kraj :   Karlovarský kraj 
ORP :   Karlovy Vary 
Správní území obcí :  Kyselka 
Katastrální území : Radošov u Kyselky [678694] 
 
 
 

http://www.hydrosoft.cz/
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Cíle posouzení 
Cílem této studie je posouzení návrhu stavby cyklostezky v obci Radošov (součást obce Kyselka). 
Zmíněný návrh zahrnuje propojení pravého a levého břehu řeky Ohře pomocí dvou nových lávek 
a cyklostezky přes ostrov na řece v Ohři v Radošově. 
 
Hydrotechnické posouzení má odpovědět na otázku jestli realizace návrhu ovlivní hladiny N-letých 
průtoků a případně v jaké výši (zda např. nedojde k výraznému omezení odtokových poměrů). 
 
Postup posouzení bude probíhat následovně : 

- doplnění současného výpočetního modelu o nově zaměřené profily v místech chystaného záměru  
- výpočet stávajícího stavu s těmito novými profily  
- výpočet návrhového stavu dle předloženého projektu cyklostezky a lávek 
- porovnání stávajícího a návrhového stavu z hlediska změny průběhu hladin N-letých vod 

  
 

Dostupné podklady 

Studie / návrh stavby cyklostezky 
Objednatel zajistil jako podklad studii / návrh stavby „Cyklostezka Ohře - Kyselka, úsek Radošov - 
Ostrov“, kterou zpracoval Ing. arch. Rudolf Wiszczor, REGIONSTUDIO, v prosinci roku 2019. 
Tato studie poskytla polohové a výškové návrhové údaje o chytaném záměru a navržených 
konstrukcích, které pak byly přeneseny do výpočetního modelu. 
 

Geodetické zaměření lokality / digitální model terénu DMR-5G 
Jako vstupní podklad výše zmíněné studie / návrhu stavby bylo i nové geodetické zaměření ostrova 
v řece Ohři v Radošově, dále zaměření území na pravém břehu naproti jižnímu cípu ostrova (lokalita 
u vodáckého tábořiště), a také území na levém břehu naproti severní části ostrova (lokalita pod 
místním fotbalovým hřištěm). Tímto prostorem má procházet cyklostezka a nově zbudované lávky. 
Geodetické zaměření řešeného území - Tomandlová Jitka, Karlovy Vary, 12. 6. 2019. 
 
V okrajových částech profilů, pokud nebyly pokryty body geodetického zaměření, byly údaje 
o výškovém profilu terénu získány z bodů digitálního modelu terénu DMR-5G (zdroj ČÚZK). 
 

Výpočetní model 
Dále byl k dispozici výpočetní 1D model, který se pro dotčené území zpracoval v rámci akce 
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik – 1. plánovací období – úsek POH-03 – Ohře – 
Velichov - Karlovy Vary - Odrava. 
Hydrodynamický výpočetní model zhotovila firma Hydrosoft Veleslavín s.r.o., v roce 2012. 
 

Hydrologická data 
N-leté průtoky pro tuto lokalitu byly zakoupeny u ČHMÚ. 
Zdroj hydrologických dat: ČHMÚ - pobočka Plzeň, číslo ev.: CHMI/8243/2020 ze dne 25.8. 2020 : 
 

  N-leté průtoky QN  Vodní tok Ohře – lokalita Kyselka - Radošov (severní cíp ostrova) 
   souřadnice v S-JTSK X = - 840 750 m, Y = - 1 007 965 m 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 155 216 307 382 462 576 668 
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Stanovení drsností 
Drsnostní charakteristiky byly navrženy dle Manninga v rozsahu běžně používaných hodnot.  

Popis součinitel  „ n “ 

dno vodního toku 0,037 

kamenné zdi starší 0,035 

beton hrubý starší 0,022 

hustá tráva, buřina 0,050 

keře (dle hustoty) 0,05 – 0,06 – 0,09 

les (dle hustoty) 0,07 – 0,10 

silnice 0,025 

cesty polní 0,039 

udržované zelené plochy 0,035 

louky a pastviny, pole 0,045 

zarostlé neudržované louky, buřina 0,055 

zahrady (dle hustoty, zástavby) 0,12 – 0,16 – 0,20 
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Popis zájmového území toku 

Jedná se o lokalitu části obce Kyselka – Radošov. Zde se nachází v korytě řeky Ohře přírodní ostrov, 
který ve směru proudění začíná pod vodáckým tábořištěm (umístěném na pravém břehu) a stejně jako 
řeka vine svůj protáhlý tvar na severo-severovýchod, až k fotbalovému hřišti při levém břehu Ohře. 
 
Délka ostrova je cca 460 m, maximální šířka nepřesahuje 50 m. Na jižním a zejména severním cípu je 
výrazně užší (např. v úrovni fotbalového hřiště je šířka 15 m a k severnímu cípu klesne na 3 m).  
 
Dle dokumentace je rozloha ostrova přibližně 13 730 m2 a výška jeho horní úrovně se pohybuje 
v rozmezí cca 344,5 až 345,5 m n.m. (tj. zhruba 2 m nad běžným stavem vody). 
 
Na ostrov nevedou žádné komunikace (to má změnit tento posuzovaný návrh cyklostezky). Nejbližším 
přemostěním Ohře je historický krytý dřevěný most (P013M, ř.km 158,307) v Radošově, nacházející 
se asi 140 m pod severním cípem ostrova. 
 
Ostrov je zarostlý stromy a keři - má tedy přírodní charakter. Hlavní koryto Ohře teče podél ostrova 
vlevo (průměrná šířka okolo 35 m), na pravé straně ho obtéká užší vedlejší rameno řeky. 
 
Do posuzovaného zájmového území ještě patří předpolí jižní lávky na pravém břehu a předpolí 
severní lávky na protějším levém břehu Ohře, kde budou stát nájezdy na lávky a opěry pro ně : 
 
Předpolí jižní lávky na PB se nachází v místě, kde se stávající asfaltová komunikace stáčí doprava 
od řeky – mezi touto komunikací, vodáckým tábořištěm a jižním cípem ostrova je hrbolatý 
a podmáčený pozemek, zarostlý náletovými dřevinami. Sem bude přivedena z asfaltové komunikace 
cyklostezka a vybudován nájezd a podpěra pro jižní lávku. Nadm. výška je zde cca 345,5 až 346,0 m. 
 
Předpolí severní lávky na LB se nachází jižně pod místním fotbalovým hřištěm – zhruba v místě mezi 
oplocenou loukou (pastvinou) a prostorem bývalé vodní plochy, nyní zarostlé náletovými dřevinami. 
Zvýšená terénní hrana bývalé vodní plochy má nadm. výšku nad místem podpěry lávky cca 345,0 m. 
 

Popis návrhového stavu 
Popis navržených částí ve směru proudění vody, tj. od vjezdu na jižní lávku pod vodáckým tábořištěm, 
konstrukcí jižní lávky, výjezdu na jižním cípu ostrova, nájezdu na severní lávku na ostrově, konstrukcí 
severní lávky a výjezdu pod místním fotbalovým hřištěm : 
 
Předpolí jižní lávky na pravém břehu 

- z asfaltové komunikace u vodáckého tábořiště se odpojí navrhovaná cyklostezka a stoupá ze 
současného terénu po nájezdové rampě (10%) až ke krajní opěře jižní lávky (384,04 m n.m.) 

- rampa ze železobetonových úhlových zdí má příčnou šířku 4,0 m (tento průmět je uvažován 
do výpočtového modelu, rampa na PB je rovnoběžná s předpokládaným směrem proudění) 

 
Jižní lávka 

- přemosťuje rameno řeky Ohře mezi ostrovem pravým břehem 
- půdorysně se skládá ze dvou protisměrných symetrických oblouků 

- nosnou konstrukci tvoří roura  0,8 m a délky 76 m, zavěšená na táhlech kotvených do pylonu 
- konstrukční šířka lávky je 3,5 m a výška (včetně mostovky) je 0,9 m 
- při jižním i severním konci (u podpěr) má lávka niveletu 348,04 m n.m., v nejvyšším místě 

(uprostřed rozpětí) je niveleta mostovky 394,04 m n.m. Její spodní hrana je nad aktuální Q100. 
 
Předpolí jižní lávky na ostrově 

- rovněž na druhém konci je uložena na podpěře, na kterou navazuje rampa pro překonání 
rozdílu mezi niveletou podpěry (384,04 m n.m.) a rostlým terénem (sklon 10% a poté 6%) 

- rampa ze železobetonových úhlových zdí má příčnou šířku 4,0 m (tento průmět je uvažován 
do výpočtového modelu, rampa na ostrově je rovnoběžná s předpokl. směrem proudění) 
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Předpolí severní lávky na ostrově 
- zhruba ve 3/5 délky ostrova od jižního cípu navazuje na cyklostezku další nájezdová rampa 

(sklon 8,3%) až ke krajní opěře severní lávky (niveleta 348,30 m n.m.) 
- rampa ze železobetonových úhlových zdí má příčnou šířku 4,2 m (tento průmět je uvažován 

do výpočtového modelu, rampa na ostrově je rovnoběžná s předpokládaným směrem proudění) 
 
Severní lávka 

- přemosťuje hlavní koryto Ohře mezi ostrovem levým břehem 
- půdorysně se skládá ze dvou protisměrných symetrických oblouků 

- nosnou konstrukci tvoří roura  0,8 m a délky 83 m, zavěšená na táhlech kotvených do pylonu 
- konstrukční šířka lávky je 3,5 m a výška (včetně mostovky) je 0,9 m 
- při jižním a severním konci (u podpěr) má lávka niveletu 384,30 m n.m., v nejvyšším místě 

(uprostřed rozpětí) je niveleta mostovky 394,30 m n.m. Její spodní hrana je nad aktuální Q100. 
 
Předpolí severní lávky na levém břehu 

- rovněž na druhém konci je uložena na podpěře, na kterou navazuje rampa pro překonání 
rozdílu mezi niveletou podpěry (384,30 m n.m.) a rostlým terénem (sklon 8,3%) 

- rampa ze železobetonových úhlových zdí má příčnou šířku 4,2 m (tento průmět je uvažován 
do výpočtového modelu, rampa na LB je rovnoběžná s předpokládaným směrem proudění). 

 
Obě lávky jsou konstrukčně téměř identické, mostovka severní lávky je jen cca o 7 m delší a o 26 cm 
výše položená. V říční kilometráži bude u každé lávky vzdálenost zhlaví jejich krajích opěr 70 m. 
 
 

Výpočetní model 
Stávající hydrodynamický 1D model byl pro posouzení chystaného záměru upraven v násl. krocích : 
 

1) kontrola stávajícího hydrodyn. modelu a aktualizace hydrologie podle nových dat z ČHMÚ 
2) doplnění výpočtové trati dvěma nově zaměřenými profily pro jižní lávku a dalšími dvěma nově 

zaměřenými profily pro severní lávku 
3) po tomto zpřesnění řešeného úseku je proveden aktualizovaný výpočet stávajícího stavu 
4) do nově zaměřených profilů jsou vloženy konstrukce obou navrhovaných lávek a nájezdů 
5) s těmito novými konstrukcemi je proveden výpočet návrhového stavu 
6) získané výsledky výpočtů obou stavů jsou poté porovnány v tabulce 

 
 
 

Použitý software 

Jako výpočetní program byl použit software HYDROCHECK verze 5.X. 
 Jedná se o programový prostředek vyvinutý společností Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 
v devadesátých letech ve spolupráci s podniky Povodí. Řeší ustálené nerovnoměrné proudění 
v otevřených neprizmatických korytech v režimových oblastech říčních i bystřinných. Základem řešení 
nerovnoměrného proudění je obecná metoda po úsecích. Objekty na vodním toku jsou počítány 
rovněž programem Hydrocheck, uzpůsobeným pro řešení objektů v jedné trati spolu s ostatními 
profily. Dále program Hydrocheck umožňuje zobrazení rozložení svislicových rychlostí, limitů hloubky 
a rychlosti či zóny jejich součinu. 
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Hydrotechnické výpočty 

Aktualizovaný výpočet stávajícího stavu („Qn_stav“) 
Dotčený ostrov v řece Ohři se nachází zhruba mezi profily P015 a P016 (ř.km 158,511 a 158,861) - 
P015 je umístěn u severního cípu a P016 zase u jižního, téměř celý ostrov se tedy nachází mezi nimi. 
 
Konstrukce lávek jsou prostorově složitější objekty, pro jejich znázornění v 1D výpočtovém modelu 
byly vybrány zaměřené body stávajícího terénu v místech jejich budoucí pozice a vytvoření průmětu 
těchto bodů do několika příčných profilů, s ohledem na předpokládaný směr proudění. 
 
 
Pro severní lávku byly vytvořeny dva nové profily – v místě budoucího zhlaví krajní opěry na LB 
(severní_lávka_d) a o 0,07 ř.km výše v místě budoucího zhlaví krajní opěry na ostrově 
(severní_lávka_h). Vzhledem k prostorovému uspořádání a vzdálenosti obou krajních podpěr je tak 
lávka v 1D modelu znázorněna pomocí dvou profilů. 
 
Pro jižní lávku byly také vytvořeny dva nové profily – v místě budoucího zhlaví krajní opěry na ostrově 
(jižní_lávka_d) a o 0,07 ř.km výše v místě budoucího zhlaví krajní opěry na PB (jižní_lávka_h). 
Vzhledem k prostorovému uspořádání a vzdálenosti obou krajních podpěr je tak lávka v 1D modelu 
znázorněna pomocí dvou profilů. 
 
 
Pro Aktualizovaný výpočet stávajícího stavu nicméně platí, že nové profily v místech budoucích lávek 
neobsahují navrhované konstrukce, jen stávající terén (geodeticky zaměřený, dopl. o body DMR 5G). 
 
Tento stav bude sloužit jako základní srovnávací – v následující variantě nepřibydou žádné další 
profily, pouze se do nově vytvořených (viz horní odstavce) vloží konstrukce nájezdů a lávek. 
 
Použít pro srovnání dosavadní stav z původní výpočtové trati, kdy mezi profily P015 a P016 nejsou 
vloženy nově zaměřené, by bylo nekorektní, jelikož zpřesněním výpočtu vložením nových profilů dojde 
k určitému lokálnímu ovlivnění (u 1D modelů jsou hladiny v území mezi profily odvozovány lineárně).  
 
 

Výpočet návrhového stavu („Qn_var1“) 
V této variantě jsou do profilů v místech budoucích lávek vloženy plánované konstrukce s příslušnými 
rozměry, navrženými v dokumentu „Studie / návrh stavby cyklostezky“. Viz obrázky níže. 
 
Jak již bylo zmíněno v horním odstavci, severní (dolní) lávka a jižní (horní) lávka mají nájezdové 
rampy od sebe již znatelně vzdálené (70 m ve směru proudění), proto jsou v modelu prezentovány 
dvěma  profily - každý pro jednu nájezdovou rampu s částí samotné konstrukce lávky. 
 
 

 
 

Obr. 1 - pohled na konstrukci jižní lávky (severní je téměř identická) 
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 Obr. 2 - situace ostrova a lávek  
- tyrkysová – cyklostezka v úrovni terénu 
- fialová – nájezdové rampy 
- červená – konstrukce lávek s opěrami 
- modrá – příčné profily z modelu 

 
 
Na obrázcích níže jsou znázorněna schémata lávek ve výpočetního modelu. Je zde patrný i původní 
terén v místě ramp a vypočítané hladiny Q5, Q20 a Q100. 
 
Výsledky výpočtů úrovně hladin a rozdíly mezi současným stavem a návrhovou variantou - 
viz závěrečná tabulka pod obrázky níže. 
 

 
Obr. 3 - schéma dolní části severní lávky v modelu 
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Obr. 4 - schéma horní části severní lávky v modelu 
 
 

 
 

Obr. 5 - schéma dolní části jižní lávky v modelu 
 
 

 
 

Obr. 6 - schéma horní části jižní lávky v modelu  
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Tabulka výsledků 
 

Varianty : Stávající stav = Qn_stav Návrhový dle projektu = Qn_var1 

Profil 
Stan. 

Varianta 
Z5 Q5 Z20 Q20 Z100 Q100 

ř.km m n.m. m3/s m n.m. m3/s m n.m. m3/s 

P015 158,511 
Qn_stav 345,31 

307 
346,11 

462 
347,08 

668 
Qn_var1 345,31 346,11 347,08 

  rozdíl Var1 - Stav +0,0 cm +0,0 cm +0,0 cm 

Severní_lávka_d 158,560 
Qn_stav 345,36 

307 
346,14 

462 
347,10 

668 
Qn_var1 345,36 346,14 347,11 

  rozdíl Var1 - Stav +0,0 cm +0,0 cm +1,5 cm 

Severní_lávka_h 158,630 
Qn_stav 345,51 

307 
346,25 

462 
347,18 

668 
Qn_var1 345,51 346,25 347,20 

  rozdíl Var1 - Stav +0,0 cm +0,0 cm +2,0 cm 

Jižní_lávka_d 158,845 
Qn_stav 345,88 

307 
346,60 

462 
347,47 

668 
Qn_var1 345,88 346,61 347,49 

  rozdíl Var1 - Stav +0,0 cm +0,5 cm +2,0 cm 

Jižní_lávka_h 158,915 
Qn_stav 346,00 

307 
346,72 

462 
347,59 

668 
Qn_var1 346,01 346,73 347,62 

  rozdíl Var1 - Stav +0,5 cm +1,0 cm +3,0 cm 

P017 159,252 
Qn_stav 346,55 

307 
347,27 

462 
348,11 

668 
Qn_var1 346,55 347,28 348,13 

  rozdíl Var1 - Stav +0,0 cm +0,5 cm +2,0 cm 

P018 159,592 
Qn_stav 347,22 

307 
347,94 

462 
348,74 

668 
Qn_var1 347,22 347,94 348,75 

  rozdíl Var1 - Stav +0,0 cm +0,0 cm +1,0 cm 

P019 160,002 
Qn_stav 348,90 

307 
349,54 

462 
350,21 

668 
Qn_var1 348,90 349,54 350,21 

  rozdíl Var1 - Stav +0,0 cm +0,0 cm +0,0 cm 

 
Z výsledků modelu vyplývá, že lávky s nájezdovými rampami mohou zvýšit hladinu Q100 do 3 cm. 
Při této povodni bude v profilu P018, vzdáleném 680 m, již vliv pouze 1 cm. 
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Závěr 
 
Jak je patrné z popisů lávek, příčných profilů a také ze situačního výkresu, obě lávky jsou téměř 
identické a vykazují podobné vzdutí. Nájezdové rampy obou lávek sice znatelně převyšující současný 
terén, nicméně je u nich předpoklad, že budou natékány rovnoběžně a nebudou tak významnou 
příčnou překážkou v proudění. Dalším důležitým faktorem je, že konstrukce mostovek jsou umístěné 
nad současnou i návrhovou hladinou Q100 a tak do výpočtu tohoto a nižších průtoků nezasahují. 
 
Realizací návrhu dle předložené dokumentace může dojít ke zvýšení hladiny Q100 o cca 3 cm, 
což nepovažujeme za výrazné omezení odtokových poměrů v dané lokalitě. Takto navržené lávky 
doporučujeme. 
 
 


