ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU
konaného k akci:
Chomutovka - studie záplavového území, aktualizace
(Přečáply – Chomutov) - SoD: 925 / 2014
dne 31. října 2014 na PŘ státního podniku Povodí Ohře v Chomutově
Přítomni:
za objednatele (Povodí Ohře, státní podnik):

Ing. Václav Svejkovský, Ing. Martin Krupka,
Ph.D., Ing. David Polách,

za zhotovitele (Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - Revital):

Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Záznam:
Zhotovitel představil software (TUFLOW), ve kterém budou výpočty prováděny. Jedná se o výpočetní
software s možností propojení 1D schematizace s 2D sítí. Software využívá metodu konečných
diferencí. Použití tohoto software prezentoval zhotovitel na příkladu zakázky Bylanka, Svítkov,
posouzení odtokových poměrů pro státní podnik Povodí Labe. V rámci zpracování zakázky se
zhotovitel rozhodl vyzkoušet nový modul výpočetního software HEC-RAS (opět kombinace 1D a 2D),
kterým budou ověřeny výsledky ze software TUFLOW.
Dále byly diskutovány podklady, které byly zhotoviteli zaslány elektronicky. Jedná se o:






Hydrologické údaje - bude ověřena platnost hydrologických údajů (2 profily) z roku 2011
použitých v rámci projektu „Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik“ (dále
jen MROH). Nově budou objednány hydrologické údaje pro další jeden profil (objednatel
doporučuje profil mostu v ulici Křivá v Chomutově - 807287 / 992110. Formuláře byly předány
elektronicky.
Geodetické podklady – byly předány tyto podklady:
- DMR 5G
- SZÚ 2004 – příčné profily (GIS vrstva + dwg soubory)
- MROH – GIS vrstvy profily a rozliv pro průtok Q100, dále zpráva z geodetického zaměření,
soubor bodů v TXT a bodová vrstva geodetického zaměření vytvořená ze zmíněného TXT
souboru.
- Objednatel uvedl tři nové či rekonstruované objekty v řešeném úseku (most v Údlicích:
805291 / 994419; lávka u Verosu: 809125 / 990544; skluzy u POh: od 809213 / 990434
do 809294 / 990258)
Fotodokumentace – pro možnost porovnání stavu koryta byla v elektronické podobě zhotoviteli
předána fotodokumentace řešeného úseku vodní ho toku pořízená v rámci zpracování SZÚ
v roce 2004 a fotodokumentace pořízená v rámci zpracování projektu MROH.

Z SoD vyplývá, že objednatel předpokládá v řešeném úseků zaměření 5 profilů z důvodu
rekonstrukce stávajících nebo vybudování nových objektů (mosty, lávky, skluzy) a 20 profilů
pro ověření původního zaměření. Zhotovitel určí umístění profilů pro ověření zaměření z roku 2004
na základě pochůzky v terénu. Na základě pochůzky bude vyhodnoceno, zda je nutné doměření linie
břehových hran (viz SoD). V případě potřeby se pochůzky zúčastní i zástupci objednatele (Polách,
Krupka).
Pokud z pochůzky vyplyne potřeba většího rozsahu geodetického zaměření (více než 25 profilů),
bude toto řešeno po vzájemné dohodě dodatkem k SoD.
Objednatel zašle zhotoviteli přílohu č. 1 a č. 3 k SoD. Přílohy, které jsou chybně součástí SoD, se
týkají 1D modelování.
Zapsal: David Polách 03. 11. 2014

