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1. Úvod
Povodňová prohlídka byla provedena na vodním toku Výrovka (ID CEVT 10 100 044)
v úseku cca 23,198 – 21,387 ř.km na základě § 79 odst. 2. písm. c) a § 78 odst. 3. písm. c)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.
Provedení povodňové prohlídky bylo zajištěno starostou městyse Plaňany za přítomnosti
příslušných účastníků povodňové ochrany (dle zákona) a členů odboru životního prostředí
městského úřadu Kolín jako příslušné obce s rozšířenou působností.
Jelikož je z hlediska ochrany před povodněmi zcela zásadní zejména prevence, bylo
rozhodnuto provést na území městyse povodňovou prohlídku a to způsobem podrobné terénní
prohlídky s pořízením fotodokumentace. K prohlídce bylo přistoupeno rovněž z důvodu
katastrofální povodně, která zasáhla mimo jiné povodí Výrovky v červnu 2013.
Poslední povodňová prohlídka byla provedena v únoru r. 2014, a proto je možné porovnat
současný stav toku s předchozí situací. Při dalších povodňových prohlídkách bude prováděno
porovnání stavu, čímž bude umožněno sledovat trend změn a přijímat na základě jeho
vyhodnocení další opatření.
Před započetím samotné prohlídky byli zúčastnění z Úřadu městyse Plaňany vyzváni, aby
definovali již známé závady na toku, podle kterých byla stanovena trasa prohlídky, a „kritická
místa“. Na základě pořízené fotodokumentace byla zpracována následující zpráva, která
obsahuje popis hlavních závad s fotodokumentací a návrhy na jejich odstranění.
Při následném odstraňování zjištěných závad se doporučuje se vypracovat harmonogram
odstranění závad. Vždy je nutné jednat s majitelem příslušného pozemku/správcem toku (dle
§ 47), k odstranění závad může povodňový orgán obce vyzvat rovněž vlastníky pozemků,
staveb a zařízení v záplavovém území (podle § 72 odst. 3) a v případě, že nebudou na základě
výzvy závady odstraněny, uloží tuto povinnost rozhodnutím.
Z úřadu městyse Plaňany se povodňové prohlídky zúčastnili:
Pavel Flieger – člen PK,
Za správce toku – Povodí Labe, s.p. se povodňové prohlídky zúčastnili:
Ing. Zuzana Brandová
Za ORP Kolín se povodňové prohlídky zúčastnili:
Ing. Blanka Mukařovská

Dále se povodňové prohlídky zúčastnili:
Jiří Bošina (Autodoprava Bošina).
Všechny zúčastněné instituce – příslušní účastnici ochrany před povodněmi obdrží
dokumentaci povodňové prohlídky na CD.

V Plaňanech dne 6. 4. 2015
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1.1. Charakteristika toku Výrovka
Výrovka (ID 10 100 044) je významný vodní tok (povodí III. řádu), jeho délka je 60,3 km, plocha
povodí (odvodňovaného území) 544,2 km2 a průměrný průtok na soutoku s Labem 1,6 m3/s.
Výrovka pramení asi 4 km jižně od Uhlířských Janovic u obce Kochánov v nadmořské výšce
487 m a ústí zleva do Labe pod obcí Písty v nadmořské výšce 178 m.
Tok teče od svého pramene převážně severním směrem zemědělskou, otevřenou krajinou. Na
území městyse Plaňany náleží v úseku 21,587 - 22,915 ř.km, v úsecích 21,3 - 21,587 a 23,116 –
23,197 tvoří hranice katastru. Zastavěné území městyse obtéká Výrovka z jihozápadu a tok více
méně kopíruje tvar železniční trati, za ČOV se do něj vlévá zprava místní tok Blinka.
V povodí říčky Výrovky se nachází rozsáhlá rybniční soustava založená na přelomu 15.-16. století,
na samotné Výrovce bylo vybudováno 11 rybníků, z nichž je většina zachována dodnes.
Nejstarším a největším je rybník Vavřinec (71 ha) u stejnojmenné obce založený v roce 1472
sázavskými mnichy. Druhým největším rybníkem je rybník Strašík (11,4 ha) nad Kouřimí založený
v 16. století na místě kouřimského popraviště (obnoven v polovině 20. století).
Pro tok je oficiálně stanoveno záplavové území, nachází se na něm hlásný profil kategorie A
v Plaňanech, B v Doubravčanech a několik pomocných hlásných profilů kategorie C.
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2. SCHÉMA ZPŮSOBU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVEDENÉ POVODŇOVÉ PROHLÍDCE
NA TOKU VÝROVKY NA ÚZEMÍ MĚSTYSE PLAŇANY

Dodatek do PP – Přílohy, místa vizuální kontroly…

Povodňová
prohlídka
(březen 2015)

Kontrola odstranění nedostatků na
základě zápisu z povodňové
prohlídky / stanoveného
harmonogramu

Zápis z povodňové
prohlídky,
návrh odstranění
nedostatků

Povodňový orgán
městyse - VÝZVA

Aktualizovaný PP
městyse Plaňany

správce
toku
vlastníci
nemovitostí

Konkrétní opatření /
činnost (vedoucí
k odstranění závad)

městys
Plaňany

Při nedodržení
stanovené lhůty ROZHODNUTÍ

Při opětovném
nesplnění možnost
POKUTY

4. Fotodokumentace povodňové prohlídky Plaňany – Výrovka
Při povodňové prohlídce byl použit fotoaparát Canon 7D s GPS modulem GP-E2 pro přesné určení
polohy při fotografování. U vybraných fotografií v tištěné podobě jsou příslušné souřadnice a další
informace uvedeny pod fotografií, u složky na CD obsahující všechny fotografie jsou údaje
součástí metadat.
Mapa trasy prohlídky s vyznačením počtu fotografií zhotovených v jednotlivých úsecích toku

4.1. Dokumentace trasy, odhalených závad a navrhovaná opatření
KATASTR OBCE ŽABONOSY
Závada: Naplavený kmen u kraje splavu.
Řešení: odstranit
Odpovědnost: Povodí Labe, s.p. po dohodě
s Obecním úřadem Žabonosy.
GPS: N 50.0437756°, E 15.0217089°

KATASTR OBCE ŽABONOSY
Závada: Vykloněný strom do průtočného profilu
řeky.
Řešení: Kácení.
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.0439978°, E 15.0213361°

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Naplavené panely v korytě řeky.
Řešení: Odstranit z koryta.
Odpovědnost: ŘSD
GPS: N 50.0447350°, E 15.0210142°
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KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Naplavený komunální odpad
Řešení: Úklid
Odpovědnost: Povodí Labe

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Vyplavený kmen
Řešení: Pořezat na špalky, odvézt
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 49.949167°, E 15.094167°
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KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Náplava nečistot
Řešení: Manuálně odstranit
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.0488069°, E 15.0204886°

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Náletové dřeviny v profilu toku.
Řešení: Vyřezat
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.049197°, E 15.018383°

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Uměle vytvořená hráz z kamenů
Řešení: Odstranit manuálně z koryta.
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.048872°, E 15.016383°
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KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Zmenšený průtočný profil mostu
Řešení: Odbagrovat naplavenou zeminu
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.048689°, E 15.016075°

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Kmen v průtočném profilu koryta
Řešení: Kácení + odstranění
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.048889°, E 15.013611°

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Zděný sloupek v korytě řeky
Řešení: Vyzvednout
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.048547°, E 15.013625°
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KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Naplavené zachycené dřevo v korytě
Řešení: Odstranit vyjmout z koryta
Odpovědnost: Povodí Labe
GPS: N 50.048889°, E 15.011944°

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Uložená travní hmota
Řešení: Odstranit odvést na skládku
Odpovědnost: Skaut Plaňany
GPS: N 50.050614°, E 15.009592°

KATASTR OBCE PLAŇANY
Závada: Odřezané větve stromů
Řešení: Odvést na skládku
Odpovědnost: Úřad Městyse Plaňany
GPS: N 50.050089°, E 15.010397°
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5. Závěr
Povodňová prohlídka toku Výrovky byla na území městyse Plaňany provedena řádně, za účasti
všech zákonem stanovených účastníků povodňové ochrany a plném rozsahu.
Povodňové prohlídky se zúčastnili zástupci městyse Plaňany, zástupci správce toku, městského
úřadu Kolín a přizvaní hosté. Prohlídka byla zaměřena zejména na problematická místa na
toku, která by mohla negativně ovlivnit průběh povodně, tj.: neudržované břehy, náletové
dřeviny, předměty na březích a v toku, které mohou způsobit komplikace při povodni a
na mostní objekty. Fotodokumentace je lokalizována zeměpisnými souřadnicemi pořízenými
na místě pomocí GPS.
Zejména v důsledku povodní z června 2013 došlo k výraznému zhoršení stavu koryta, povodeň
rovněž odhalila některá potenciálně problematická místa. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že
bude povodňová prohlídka zahájena výše na toku – již mimo katastrální území městyse
Plaňany (na území Žabonos), kde se při povodních ukázal nekapacitním most na místní
komunikaci. Dále jsou závady na toku v podstatě v celé jeho délce podobného charakteru břehy zarůstají náletovými dřevinami, které již místy zasahují do toku, v samotném korytě se
nachází několik spadlých kmenů. Po povodni jsou na několika místech patrné břehové nátrže i
sesuvy, místy se objevuje zvýšené usazování plavenin. Koryto Výrovky v celé délce protékající
územím městyse Plaňany doporučujeme pročistit od náletových dřevin, odstranit kmeny
v korytě toku a usazené plaveniny. Rovněž doporučujeme zvážit lokální zpevnění břehů.
Komplikace vznikající mimo katastrální území městyse musí být řešeny s příslušným obecním
úřadem (OÚ Žabonosy).
Vzhledem k tomu, že tok v podstatě protéká neobydlenou oblastí (po okraji zástavby), není zde
shledán problém s umisťováním objektů a předmětů na břehy do těsné blízkosti toku.
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