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Anotace 

Diplomová práce se zaměřuje na protipovodňovou ochranu v obci Klimkovice 

na vodním toku Rakovec formou revitalizace vybraného území. V práci je popsána 

dotčená oblast a vysvětlení daného problému. Teoretická část je věnována možnostem 

řešení, kdy další pozornost už je soustředěna pouze na revitalizační opatření. Praktická 

část je zaměřena na vlastní návrh úpravy trasy koryta s jeho opevněním, podélného a 

příčného profilu, návrhu tůní a nechybí zde ani návrh úpravy doprovodného porostu. 

 

Klíčová slova: revitalizace, Klimkovice, protipovodňová ochrana 

 

Summary 

The thesis is focused on flood protection in town Klimkovice on Rakovec 

stream by revitalization in selected area. In work is described all selected area and also 

the explanation of this problem. In the teoretical part are possibilities of solving these 

problems, and other attention is focused only on revitalization. Practical part of this 

work is focused on the own design of modification water course with it´s defences, 

longitudinal and transverse profile, design of pools and there´s also design of 

modification supporting vegetation. 
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1. Úvod 

Povodně jsou přírodní jev, který je způsobený rozlitím nadměrného 

množství vody do krajiny, tedy mimo koryto vodního toku. Způsobují škody zejména 

domácnostem, infrastruktuře a také podnikatelským subjektům, nacházejícím se 

v záplavových oblastech. Absolutní ochrany před povodněmi dosáhnout nelze. Cílem 

protipovodňových opatření je tedy co  nejvíce snížit škody v důsledku zaplavení 

zejména v urbanizovaných územích. [1] 

 

Doba největších technických zásahů do vodního prostředí nastala ke konci 

19. století. Rostoucím nárokům ochrany staveb a zemědělských ploch před 

zaplavováním a zamokřením vycházely vstříc nové technické možnosti. Docházelo 

ale bohužel především ke zkapacitnění koryt vodních toků a rychlému odvádění vody 

z krajiny. Největší problém nastal pak v 70. a 80. letech. Velkoplošné odvodňování 

se setkalo s mohutnou chemizací v zemědělství, které se projevilo i mimo jiné 

prudkým zhoršením kvality vody. Nakonec tyto rozsáhlé změny přerostly únosnou 

míru a žádaly potřebu revitalizací. [2] 

 

Diplomová práce je zaměřena na protipovodňovou ochranu obce 

Klimkovice, konkrétně jde o revitalizační úpravu toku Rakovec, který je zde bohužel 

každoroční hrozbou z hlediska povodní. V této práci je popsána daná oblast, přírodní 

poměry a její aktuální stav. Práce dále obsahuje možnosti opatření a jsou zde 

uvedeny 2 možné varianty, z nichž jednou je výstavba malé vodní nádrže a tou 

druhou revitalizace, která je následně podrobně popsána. Další kapitolou je návrh 

řešení daného problému, který je doplněn o výkresové přílohy. 
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2. Popis stávajícího stavu 

2.1. Popis oblasti dotčené záplavou 

2.1.1.Město Klimkovice 

Klimkovice jsou slezské město na jihozápadním kraji Ostravy. Nachází se 

na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku a na okraji Ostravské pánve. Název 

města Klimkovice je odvozen od zakladatele Klementa, zvaného Klimek. [1-i] 

 

První zmínka o městu byla údajně již v roce 1373, ale zprávu nelze přesně 

ověřit. Naopak doložená zpráva pochází z roku 1416, kdy Beneš II. z Kravař udělil 

městu právo odúmrti. Samostatným panstvím se potom stává v roce 1451. V roce 

1578 – 1579 vystavěl ve městě Ondřej Bzenec z Markvartovic renesanční zámek a 

kostel sv. Kateřiny. Nejdéle však Klimkovice vlastnili páni Vlčkové z Dobré Zemice 

od roku 1600 až do roku 1848. 1850 – 1938 bylo město sídlem soudního okresu. Po 

podpisu Mnichovské dohody byly Klimkovice obsazeny nacistickým Německem, 

stalo se tak 9. října 1938. Na konci druhé světové války zahájila Rudá armáda útok 

na město a 1. května 1945 ho osvobodila. [1-i] 
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2.1.2.Oblast dotčena revitalizační úpravou 

 
Obr. č. 1 - Vymezená oblast [2-i] 

 

Vymezené území se nachází cca 1 km od centra města Klimkovice, tedy od 

dálnice D1 (Brno – Bohumín), až po rybník Mexiko. Vzdálenost pro revitalizační 

úpravu mezi těmito dvěma body činí cca 400m. Na severovýchod se rozkládá osada 

Mexiko, která je vzhledem ke své vyšší poloze přirozeně chráněna před povodněmi. 

Na severozápad od města Klimkovice je městská část Hýlov, kde se nacházejí slavná 

Sanatoria Klimkovice a poblíž kterých také pramení potok Rakovec.  

 

Celá oblast je silně zanedbaná, na první pohled je vidět, že zde neproběhla 

mnoho let žádná údržba. Při postupu směrem od hráze rybníku Mexiko je důležité 

vzpomenout samotný stav hráze, která již nějakou dobu podléhá erozi. Další případ 

zanedbané údržby je vidět na výpustním železobetonovém potrubí z rybníka, které je 

prasklé a pomalu se rozpadá. Asi 6 m od výpusti z rybníka se nachází propust, která 

je tvořena dvěma železnými troubami o průměru 600 mm a 300 mm.  
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Obr. č. 2 - Aktuální stav bez údržby [foto Vojtěch Šimíček] 

Při postupu dále po směru toku jsou potom vidět úseky s neodpovídajícím 

sklonem břehů. Leží zde kusy větví, části stromů a dokonce stromy celé (viz obrázky 

č. 2, 3, 4). 

 
Obr. č. 3. – Nevyhovující sklony břehů [foto Vojtěch Šimíček] 
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Obr. č. 4. – Popadané stromy [foto Vojtěch Šimíček] 

2.2. Klimatické poměry 

Zájmová oblast spadá do oblasti MT 10. Zde je charakteristické teplé, mírně 

suché a dlouhé léto a naopak krátká, mírně teplá a suchá zima. Přechodná období 

jako jaro a podzim jsou mírně teplé. [3] 

Tabulka č. 1 – Klimatické údaje [3] 

počet letních dnů 40 - 50 

počet dnů s průměrnou teplotou 

10°C a více 
140 - 160 

počet jasných dnů 40 - 50 

počet zamračených dnů 120 - 150 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 -60 

srážkový úhrn v zimním období 

(mm) 
200 - 250 

srážkový úhrn ve vegetačním 

období (mm) 
400 - 450 

průměrný počet dnů se srážkami  

1 mm a více 
100 - 120 

průměrná teplota v červenci (°C) 17 - 18 

průměrná teplota v říjnu (°C) 7 - 8 

průměrná teplota v dubnu (°C) 7 - 8 

průměrná teplota v lednu (°C) -3 - 2 

počet ledových dnů  30 - 40 

počet mrazových dnů 110 - 130  
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2.3. Geomorfologické poměry 

Vybraná lokalita se nachází v povodí Odry. Do povodí Odry zasahují tři 

provincie: Česká vysočina, Západní Karpaty a Středoevropská nížina. Poslední 

jmenovaná, tedy Středoevropská nížina, zasahuje pouze okrajem oblasti Slezské 

nížiny, kde se nachází Opavská pahorkatina. Subprovincie Vněkarpatské sníženiny, 

do které mimo jiné patří Moravská brána a Ostravská pánev, rozdělují morfologicky 

povodí Odry na západní a východní část. Východní část tvoří Podbeskydská 

pahorkatina, Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoří, Jablunkovská brána 

a západní výběžek Slezských Beskyd. Naopak západní část tvoří Jesenická oblast 

s celky, jako jsou Vidnavská nížina, Rychlebské hory, Žulová pahorkatina, Hrubý a 

nízký Jeseník, a také Zlatohorská vrchovina. [4], [3-i] 

 

2.4. Hydrologické poměry 

Na celou oblast povodí Odry dopadá ročně přes 5,1 mld m
3
 srážek. Roční 

srážkový úhrn, který je vztažený na průměrnou plochu, dosahuje cca 820 mm, 

z čehož v průměru odteče přibližně cca 300 mm. Průměrný odtokový součinitel činí 

0,35. 

V dlouhodobém ročním průměru má nejvydatnější srážky Lysá hora – 1565 mm.m
-2

 

nejvyšší oblasti hrubého Jeseníku mají potom srážkový úhrn okolo 1300 mm na m
2
. 

[4], [3-i] 

Hydrologické údaje pro účel diplomové práce byly poskytnuty ČHMÚ, 

pobočka Ostrava. V tomto konkrétním případě jde o posouzení průtokových poměrů 

v dané oblasti, tedy na toku Rakovec. [5] 

Tabulka č. 2 – Hydrologické údaje – Rakovec [5] 

Tok / Profil ČHP 
Plocha 

[km
2
] 

N - leté průtoky QN [m
3.
s

-1
] 

1 2 5 10 20 50 100 

Rakovec - cca 350 

m nad dálnicí D47 
2-01-01-

1531 
2,31 1,08 1,8 5,43 3,8 4,72 6,11 7,26 
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2.5. Pedologické poměry na území povodí Odry 

V oblasti povodí Odry jsou v největší míře rozšířeny kambizemě, luvizemě, 

podzoly a pseudogleje. Převažující půdní typy, přesahující alespoň 5% jejích celkové 

plochy území jsou:  

- Fluvizem – vyvíjejí se z povodňových sedimentů hlinitopísčité až 

jílovitohlinité zrnitosti. Užívají se především k pěstování plodin. 

- Luvizem – sedimenty obsahují značné množství živin. Jsou 

vyznačovány příznivými fyzikálními vlastnostmi, bývají pórovité 

- Kambizem – hnědé lesní půdy. Ve svažitých podmínkách pahorkatin, 

vrchovin, na rovinách v menší míře.  

- Podzol – zejména pod jehličnatými lesy, vřesy a borůvkami, jejichž 

odpad je obtížně rozložitelný. [4-i] 

2.6. Skupina lesních typů 

Vybraná oblast při toku Rakovec byla určena jako vrbová olšina (saliceto – 

alnetum). Tato skupina lesních typů je svým výskytem charakteristická pro nejnižší 

polohy rovin a na sníženinách aluvií dolních toků řek. Jsou to nízko položené 

lokality. Průměrná nadmořská výška této oblasti osciluje kolem 200 m n. m. [6] 

Tyto oblasti jsou často pod stálým vlivem vysoké hladiny podzemní vody, 

ale také častých záplav z jarního tání, nebo v tomto případě z letních povodňových 

přívalů. [6] 

Hladina podzemní vody v takovýchto lokalitách sahá až k půdnímu povrchu 

a dokonce i někdy dochází k jeho přelití, kdy se voda zdržuje delší dobu na povrchu. 

K vysychání povrchu dochází jen přes dlouhé suché letní období. [6] 

3. Vytipování problému 

3.1. Povodně 

Povodně jsou přirozený hydrologický jev, který je důsledkem extrémních 

projevů počasí, vyskytujících se nepravidelně v závislosti na aktuální meteorologické 
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situaci. [7] Jako ve většině vnitrozemských oblastí jsou v České republice povodně 

způsobovány vysokými srážkovými úhrny. Krátké intenzivní deště na menší ploše 

způsobují tzv. lokální přívalové povodně, naopak dlouhodobé vytrvalé deště 

způsobují tzv. regionální povodně. [8] Záplavy vznikající táním sněhu nebo ledových 

jevů jsou na našem území méně významné. 

Nařízení vlády o ochraně před povodněmi č. 100/1999 Sb. definuje povodeň 

jako: výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při 

kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo voda již zaplavuje území a může způsobit 

škody; povodní je i stav, kdy vody z určitého území nemůže dočasně přirozeným 

způsobem odtékat, nebo odtok vody je nedostatečný; povodeň může být způsobena 

přírodními jevy nebo umělými vlivy. [5-i] 

 
Obr. č .5. – Povodeň dolní části Klimkovic [10] 

3.1.1.Typy povodní 

Ledové povodně 

Tento typ je spojen s oteplením po období mrazů, kdy byl vytvořen ledový 

pokryv na vodních tocích. Při jarní oblevě potom dochází k rozlámání ledu a jeho 

pohybu v toku, který se nazývá chod ledu, nebo dřenice. V místech, kde je dno 

mělké, nebo je koryto zúžené se unášené kry hromadí a vytváří tak ledové bariéry, za 

nimiž se potom voda vzdouvá a zaplavuje údolí. Ačkoliv jsou na vodních tocích 

taková riziková místa známá, předpovědět zda v dané situaci k vytvoření bariér dojde 

nebo ne však není možné. [6-i] 
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Povodně z tání 

Velké povodně způsobené táním sněhu vznikají v zimním a jarním období, 

tedy od prosince do dubna. Nebezpečnými faktory jejich vzniku jsou velké množství 

sněhu, zejména v nižších a středních nadmořských výškách, zima bez výskytu dílčích 

tání, promrzlá půda pod sněhovou pokrývkou, rychlé oteplení s celodenní teplotou 

vzduchu nad bodem mrazu a především dešťově srážky v průběhu oblevy. 

Z historického hlediska se povodně tohoto typu u nás vyskytly například v letech 

1784, 1845, 1940, ale také v roce 2000 na Jizeře, nebo v roce 2006 na většině našeho 

území. [6-i] 

Letní přívalové povodně 

Přívalové povodně, jak už z názvu vyplívá, vznikají následkem 

krátkodobých a velmi intenzivních přívalových srážek, kdy během 1 až 6 hodin může 

vypadnout více než 100 mm srážek. [6-i] 

Přívalové srážky se vyskytují v letních bouřkách, které vznikají na 

studených frontách. Rychlý přísun srážek potom půda nestačí vsakovat, tím pádem 

vody po povrchu rychle odtéká a odnáší s sebou půdní materiál a způsobuje erozi. I 

když většinou zasažená plocha není velká, vody proudí velmi rychle, má velkou 

ničivou sílu a způsobuje tak velké škody. [9]  

Velké přívalové povodně postihly například v roce 1872 povodí dolní 

Berounky, v roce 1998 Rychnovsko a v roce 2006 povodí dolní Dyje. [6-i] 

Letní povodně 

Intenzivní letní srážky trvající několik dní, často zesílené v horských 

oblastech postupně nasytí půdu, která již dále není schopna zadržovat vodu, a 

vznikají povodně. Ty mohou potom postihovat velké plochy. Větší nebezpečí potom 

vzniká, pokud již před vlastní povodní bylo vlhké období a půda byla nasycena již 

před obdobím intenzivních srážek. Tento typ povodní postihuje především malé řeky 

a potoky, ale výjimkou nejsou ani velké řeky, zaplavující rozsáhlé oblasti říčních niv 

až po několik dní. Velké letní povodně jsou z blízké historie známé z let 1997 a 
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2002. Díky těmto povodním v roce 2002 byla přijata nová opatření na ochranu proti 

nim. [6-i] 

3.1.2.Stupně povodňové aktivity 

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. rozlišujeme 3 stupně povodňové 

aktivity (dále jen SPA). 

a) 1. SPA (stav bdělosti) – nastává tehdy, když průtok v korytě toku 

dosahuje nadprůměrných hodnot, ale voda zatím zůstává v korytě. 

Signalizuje nebezpečí příchodu povodně a měl by sloužit jako signál 

k přípravě na povodeň, která spočívá například v kontrole okolí vodního 

toku, propustků atd. Činnost také samozřejmě zahajuje také hlídková a 

hlásná služba. 

b) 2. SPA (stav pohotovosti) – voda již vystupuje z koryta a začíná 

zaplavovat přilehlá území. Tato úroveň však ještě téměř nepůsobí žádné 

škody, zaplavuje jen louky, pastviny, lužní lesy či ostatní příbřežní 

vegetaci. Dle vodního zákona platí, že pokud je dosažena úroveň 2, je 

daná situace oficiálně považována za povodeň. Aktivizují se povodňové 

orgány a provádějí se aktivity pro zmírnění průběhu povodně podle 

povodňového plánu. 

c) 3. SPA (stav ohrožení) – voda začíná zaplavovat i území, kde již 

vznikají škody. Může se jednat o obytné domy, průmyslové areály nebo 

významné dopravní spojnice. Provádějí se zabezpečovací práce a 

případě potřeby také práce záchranné a evakuace podle podkladů 

povodňového plánu.  

[5-i] 

  



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  11 

 

3.2. Povodně na území povodí Odry 

Hlavní příčina povodní jsou převážně dešťové srážky mimořádné intenzity a 

doby trvání. Povodně, které jsou způsobeny ledovými zátarasy ve vodních korytech 

jsou zde pouze ojedinělým jevem. Z mnohaletých pozorování je známo, že 

povodňové stavy vznikají buď jen v oblasti Beskyd, nebo jen Jeseníků. Většinou 

bývá postižena povodněmi jen jedna část povodí. Obzvláště ničivé jsou povodně 

v oblasti Ostravské pánve, kde se stékají hlavní toky povodí. Také záleží na tom, kdy 

se z časového hlediska setkají. [5] 

Oproti jiným částem České Republiky se zde povodně vyskytují převážně 

v letních měsících, což potvrdilo zhodnocení extremity v červenci 1997, kdy měla 

povodeň katastrofální účinky. Nejčastější atmosférickou příčinou povodní ve Slezsku 

bývá přesun tlakové níže z Benátského zálivu, který směřuje nad jižní Polsko, kdy 

povodí Odry zůstává na její studené straně. Denní srážky bývají nejvyšší a 

nejčetnější v červenci a to na území Beskyd. Tato oblast je zasažena povodněmi již 

při srážkových úhrnech 150 mm v trvání dvou dnů. [5] 

Důležitým parametrem při vývoji povodní je také nasycenost povrchu před 

srážkami. Půdní horizont Beskyd a Jeseníků je mělký a nedosahuje ani 40 cm, není 

tedy možné, aby extrémní srážky mohl pojmout. Toto se samozřejmě projevuje 

velkým povrchovým odtokem. Lesní půda, která je vyvinutá, může v běžných 

případech (40 – 60 mm) objem srážek zachytit. [5] 

Pozitivní úlohu při povodni, protékající údolím zejména v nížinách plní 

přirozená zátopová (inundační) území, která se jsou při povodních zaplavována 

vybřežením z vodních toků. [8] Tímto zatopením dochází ke zploštění povodňového 

vrcholu a tím ke zmírnění povodňové situace v oblastech níže položených. Toto 

samozřejmě platí pro povodně menšího rozsahu. [5] 
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4. Teoretické principy řešení daného problému 

4.1. Malé vodní nádrže 

Revitalizační malé vodní nádrže podléhají normě ČSN 75 2410 – Malé 

vodní nádrže. Jedná se o nádrže, jejichž objem po hladinu ovladatelného prostoru 

nepřesahuje 2 miliony m
3
 a největší hloubka nepřesahuje 9 m. [11] 

 
Obr. č. 6 - Malá vodní nádrž [foto pozemkový úřad Hodonín] 
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4.1.1.Typy malých vodních nádrží 

a) Zásobní nádrže 

- Vodárenské 

- Průmyslov 

- Závlahové 

- Energetické 

- Kompenzační 

b) Hospodářské nádrže 

- Protipožární 

- Pro pěstování vodních rostlin 

- Pro chov vodní drůbeže 

c) Rybochovné nádrže 

- Výtěrové a třecí rybníky 

- Hlavní rybníky 

- Karanténní rybníky 

d) Ochranné nádrže (retenční) 

- Vsakovací 

- Dešťové 

- Protierozní 

- Retenční nádrže s malým zásobním prostorem 

- Suché poldry 

e) Speciální účelové nádrže 

- Vyrovnávací 

- Přečerpávací 

- Splavovací 

- Závlahové nádrže 

f) Rekreační 

g) Krajinotvorné 

[11] 



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  14 

 

4.1.2.Funkce malých vodních nádrží 

Transformace povodňové vlny 

Nádrž tlumí průběh velkých vod zadržením části jejího objemu v retenčním 

prostoru. Retenční prostor představuje rozdíl mezi kótami provozní a maximální 

hladiny a má část ovladatelnou a neovladatelnou. Transformace povodňového 

průtoku je tedy časové zpoždění mezi přítokem do nádrže a jejím následným 

pozdějším odtokem, celkově se působení nádrže projevuje zploštěním povodňové 

vlny. [11] 

Zadržování vody v krajině 

Hlavním významem je zde odpařování, které přispívá ke stabilizaci malého 

vodního koloběhu, což je pevninský cyklus výpar – srážky. Díky tomu je voda 

v malých vodních nádržích pasívnější složkou hydrologické bilance než zásoba 

podzemní vody ve zvodněném prostředí a také v mokřadech. Zvodnělé zeminy 

mokřady oproti nádržím disponují houbovým efektem, tedy nasát a potom zvolna 

vypouštět. [11] 

Biotop různých druhů rostlin a živočichů 

Nádrže také kromě jiných plní funkci biologickou. Stávají se totiž biotopy 

vodních a mokřadních druhů a společenstev. Většinou se předpokládá, že tato nádrž 

bude domovem všech potencionálně možných vyskytujících se druhů. V případě, že 

záměrem je vytvoření životních podmínek pouze pro určitý druh živočichů či rostlin, 

je potom nutné při návrhu i ty nejmenší detaily stavby přizpůsobit stanovištním 

podmínkám onomu druhu či společenstvu žijícímu v této lokalitě. [11] 

4.1.3.Současné problémy MVN 

Problémy vodohospodářské 

Hlavní vodohospodářský problém malých vodních nádrží je zanášení 

sedimenty, cože je způsobeno zejména erozivními procesy v povodí nádrže. 

Erozivními procesy se rozumí odnos nerozpuštěných a rozpuštěných látek z povodí a 
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následný transport vodním tokem. Při snížení průtočné rychlosti dochází 

k sedimentaci v prostoru nádrže. Tyto sedimenty ale někdy obsahují značné množství 

živin a někdy i pesticidy a toxické látky, které se mohou uvolnit zpět do vodního 

prostředí, navíc zmenšují využitelný vodní prostor nádrže a to vede k narušení 

hydraulické funkce a snižování provozuschopnosti funkčních objektů. [11] 

Zároveň se při poklesu vody v nádrži obnažují plochy usazeného materiálu 

s vysokým obsahem živin, které rychle zarůstají vegetací, které po zaplavení vodou 

ale rychle odumírá a její rozklad následně způsobuje vážné kyslíkové problémy 

v nádrži. [11] 

Malé vodní nádrže představují nepochybně účinnou a efektivní ochranu 

proti povodním, ovšem v tomto případě představuje její výstavba velký a necitlivý 

zásah do zdejšího přírodního rázu krajiny a narušila by tak přirozené prostředí a 

vývoj jednotlivých biotopů zde žijících. Je tedy mnohem vhodnější z hlediska 

přírodního prostředí zvolit celkovou revitalizaci koryta v této problémové oblasti a 

zamezit tak kulminaci povodňové vlny přírodě blízkými opatřeními. [11] 

4.2. Revitalizace 

Nejdůležitější efekty, které mohou přinášet revitalizace: 

 Zadržování vody v krajině 

 Tlumení průběhu velkých vod, a to zejména podporou rozlivu 

v nivách, zpomalení postupu povodňových vln a také využití 

retenčních objemů. 

 Vyrovnávání odtokových poměrů. Nejdůležitější je v tomto případě 

zadržení vody v zemině, v nivách, v mokřadech, ale také korytech 

vodních toků. Voda je těmito prvky zadržována ze srážek.  

 Obnova a zkvalitňování vodních, mokřadních a na ně navazujících 

biotopů s výskytem mnoha vzácných a chráněných druhů živočichů 

a rostlin 

 Zlepšování kvality vody, tj. podpora procesů samočištění. [12] 
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K obnově přirozeného rázu vodního prostředí jsou uznávány tři typy 

procesů: 

a) Dlouhodobá samovolná renaturace 

b) Renaturace povodněmi 

c) Technické revitalizace 

[12] 

 

Dlouhodobá samovolná renaturace 

Tento způsob je založen zejména na zanášení upravených koryt 

splaveninami, v zarůstání bylinami a dřevinami a v postupném rozpadu umělých 

opevnění, příčných objektů a dalších technických prvků v korytech. K této renaturaci 

niv dochází v souvislosti s ústupem intenzivních forem zemědělského hospodaření, 

odvodňovacích zařízení a s návratem k přirozenému zamokření. Je zde nutno 

předcházet zbytečnému maření těchto revitalizačních efektů samoúčelně prováděnou 

údržbou vodohospodářských úprav. Údržba by se měla zaměřit pouze na skutečně 

podstatné činnosti. Nežádoucí je například zbytečné čištění koryta, které spočívá 

v likvidaci usazenin a porostů, jen proto, že to správce toku má provádět. [12] 

Ne ve všech situacích ale bohužel mohou přirozené procesy působit 

k obnovení přírodě blízkého stavu. Nepříznivé je zahloubení upravených koryt. 

Zahloubení a tím tedy i velká kapacita koryta způsobí koncentraci proudění 

s velkými rychlostmi a to jak podélnými, tak příčnými a koryto má tendenci se dále 

samovolně prohlubovat. [12] 

 

Renaturace povodněmi 

Přirozená koryta a nivy může průběh povodní přetvářet, nemění však jejich 

podstatu. Upravená koryta a nivy naopak ovlivňovat zásadnějším způsobem může. 

Částečně upravené koryto bez souvislého tuhého opevnění, může soustava nánosů a 

břehových usazenin vytvořená povodní do velké míry obnovit přírodě blízký průběh 

trasy a tím koryto vlastně revitalizovat. Opatření, následující po povodni by měla být 

prováděna diferencovaně, v závislosti na okolnostech, je-li na prvním místě ochrana 

před školdami, je potřeba k opatření přistoupit například z hlediska zkapacitnění 
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koryta. V úsecích vodních toků, nacházejících se ve volné krajině, je třeba takovouto 

přirozenou obnovu co nejvíce podporovat. [12] 

 

Technické revitalizace 

Revitalizace v širším smyslu znamenají takové zásahy, které se snaží posíli 

přírodní a krajinné hodnoty a současně příznivé vodohospodářské funkci vodního 

prostředí, a proto by neměly být vnímány pouze v užším, biologickém smyslu jako 

znovuoživení, ikdyž to je jejich významnou součástí. [12] 

 

Technické revitalizace vodního prostředí plní především tyto úlohy: 

 Revitalizační obnova, rekonstrukce nebo také výstavba MVN 

 Obnova či vytváření tůní a mokřadů 

 Obnova starých říčních ramen a tůní (podpora přirozených forem 

povodňové retence) 

 Obnova přirozenějšího charakteru koryt vodních toků a jejich niv a 

také obnova tlumivého povodňového rozlivu v nivách. [12] 

 

4.2.1.Přínosy revitalizací koryt 

Základní úlohou revitalizace je vytvoření koryta, které je členitější oproti 

obvyklému upravenému korytu. Takovéto koryto má zpravidla menší kapacitu a je 

také méně zahloubené. [12] 

Klasický případ je napřímené a nepřirozeně zahloubené koryto. Kapacita 

takového typu koryta je v zemědělské krajině navrhována na Q2 až Q5. Revitalizace 

takového koryta se provádí přirozeným zvlněním a také rozčleněním tak, že dno a 

břehy koryta tvoří zemina a kamenivo, kdy podélný profil je rozčleněn na střídající 

se pasáže menšího a většího sklonu a podélný sklon je menší. Každopádně rozdílně 

směry revitalizací mohou vycházet z různých představ. [12] 
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Zvětšení biologicky aktivního povrchu 

Opevnění plnými tvárnicemi je při revitalizaci nahrazeno kamenným 

pohozem. Pro orientační zhodnocení změny velikosti biologicky aktivního povrchu 

(omočeného povrchu). Omočený povrch dna koryta může být větší, protože 

kamenivo nebývá vyrovnáno pouze v jedné vrstvě, ale tvoří hlubší zónu propustného 

prostředí. Může však být také menší, pokud je kamenivo pokryto bahenní 

usazeninou. [12] 

Oproti rovnému dnu, které je tvořeno betonovou deskou, má dno pokryté 

kamenivem aktivní povrch až několikanásobný. [12] 

Posílení stability koryta 

Nejvhodnější je biologická stabilizace koryta, ta ale není v mnoha případech 

účinná. Přistupuje se k návrhu biotechnických stabilizačních opatření. Těmi jsou 

například haťoštěrkové válce, zápletové jedno – či víceřadé plůtku, oživené kamenné 

pohozy, rovnaniny, aj., které se změnám koryta lépe přizpůsobí než vegetační 

tvárnice, ty jsou v přírodě cizorodým prvkem. [12] 

Vzniká tak přirozená dnová dlažba. Revitalizací se vytváří koryto o malé 

kapacitě, které je vystavováno menším rychlostem proudění vody. Tím pádem je také 

revitalizační koryto stabilnější oproti upravenému korytu. [13] 

Prodloužení doby proběhu korytem 

Prodloužení doby proběhu korytem je myšleno zvlnění koryta, prodloužení 

délky, zmírnění podélného sklonu a jeho zdrsnění. [12] 

Zvětšení aktuální zásoby vody v korytě 

Množství vody přítomné v korytě má velký význam. Voda v korytě rovněž 

přestavuje část zásoby v krajině. Důležité je také pestré prostředí koryta, které skrývá 

prostor různým živočichům a rostlinám. Jedním z cílů revitalizace je tedy zvětšit 

aktuální množství vody v korytě. [12] 
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Důležitá je také zásoba nivní vody. Revitalizace ovlivňuje také množství 

podzemní vody v nivě, která je v krajině významnou položkou. [12] 

Tlumení průběhu velkých vod 

V zastavěných územích obcí a v blízkosti ploch a objektů, které musí být 

chráněny, je nezbytné soustředění povodňového průtoku do kapacitního koryta, bez 

možnosti rozlivu. [14] V minulosti takové úpravy byly prováděny i mimo obce. 

Významným přínosem revitalizací tedy je obnova povodňového rozlivu v úsecích 

mimo zastavěná území a tedy zpomalení průběhu povodňových vln v těchto 

oblastech. [12] 

Je logické, že čím je cesta v korytě a nivě hydraulicky hladší, tím je 

rychlejší postup povodňové vlny a také její kulminace. Především u krátkodobých 

povodní, při kterých nedochází k dlouhodobému zaplavení, rozhoduje o škodách 

často prudkost a rychlost nástupu. Důležité je podotknout, že zbytečná ochrana 

pozemků, které to nepotřebují, což jsou například neobhospodařované nebo jen 

extenzívně obhospodařované nivy, stupňuje dále nároky na protipovodňovou 

ochranu míst, které to skutečně potřebují, jakou jsou již zmiňovaná zastavěná území, 

ale také zemědělské kultury s intenzivním obhospodařováním. [15] 

Z hlediska ochrany před povodněmi je přínosem revitalizace drobného 

vodního toku přímo v úseku nad územím, které má být chráněno. Zdrsnění a 

změlčení koryta zpomaluje proudění a také podporuje rozliv do nivy. [15] 

Dalším revitalizačně – protipovodňovým opatřením může být zvětšování 

průtočné kapacity koryta. To se uplatňuje především v obcích a těsně pod nimi, kde 

je potřeba omezit rozliv a také zpětně vzdutí povodňových průtoků. Avšak na rozdíl 

od hydrotechnických zkapacitňujících úprav se při takovýchto revitalizacích také 

podporuje členitost koryta. Příkladem je sklopení a rozčlenění břehů koryta a 

vytvoření mísovitého koryta, a pokud je to možné, s mírně rozvlněnými břehovými 

čarami. [16] 
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Posílení členitosti koryta z hlediska oživení 

Z hlediska oživení koryta, břehů a niv sledována například členitost 

příčného profilu koryta. Ta souvisí s velikostí omočeného povrchu a hojnosti výskytu 

úkrytů. Koryto opevněné tvárnicemi je podstatně chudším prostředím pro organismy, 

než koryto z kamenitého materiálu. Dále také podélné členění koryta, kde se mohou 

střídat tůně a peřeje, ale také různé hloubky a rychlosti proudění. Důležitý je 

charakter dna, který při revitalizaci musí odpovídat místním přirozeným podmínkám 

vodního toku a zároveň by také měl vyhovovat požadavkům cílových organismů. 

Není dobré opomenout i břehové porosty, u kterých je ceněna především jejich velká 

míra přirozenosti. [16] 

Zlepšení migrační prostupnosti koryta 

Součást revitalizačních opatření je vytvoření, nebo obnovení obousměrné 

prostupnosti koryta. Migrační překážky na vodním toku nemusí být tvořeny pouze 

příčnými stavbami v korytě (jezy, hráze), ale také hydraulickými podmínkami, jako 

je proudění vody pod přelivy, mělké úseky s vysokými rychlostmi proudu (hladké 

skluzy, propustky, dlážděné úseky, atd.). Tyto překážky překážky za určitých 

průtokových poměrů zhoršují migrační prostupnost. [17] 

Zlepšení vzhledu koryt a niv 

Neupravené a neudržované koryto v pozorovateli příznivé pocity nevyvolá, 

proto snaha vyjádřená revitalizací může tato negativa zmírnit nebo úplně odstranit. Je 

však důležité si uvědomit, že revitalizace za jakýchkoliv podmínek nedokáže vytvořit 

tok podobný horské bystřince. Za normálních podmínek je ideálním případem mělký 

potok s bahnitým dnem, který v trávě není ani vidět, ale jeho hodnota je v jeho 

členitosti, nepravidelné trase a travnatým břehům. [12] 

Většina revitalizačních děl je dotvářena především časem, neboť prvotní 

zásah je pouze takovým začátkem pro ony přirozené procesy, které se zde postupně 

vyvíjí a jsou zde žádoucí. [15] 
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4.3. Základní parametry koryt drobných vodních toků 

4.3.1.Kapacita koryta 

Kapacita koryta závisí převážně na jeho sklonu, drsnosti a tvaru příčného 

průřezu. Revitalizace většinou směřují opačným směrem než klasické úpravy toků. 

[12] 

Luka a neobdělávanou půdu není třeba chránit před dvou až pětiletou 

vodou. Některá rostlinná společenstva jsou dokonce na pravidelném zaplavení 

závislá, takovéto zaplavování také může příznivě ovlivňovat biodiverzitu. Luční 

porosty bez větších problémů snesou i 14 a více dní zátopy. Tomu orientačně 

odpovídá kapacita koryta Q30d  - je pravděpodobné, že vody v průměrném roce 

vybřeží z koryt celkem po dobu 30 dnů. Taková kapacita také ukazuje to, že průchod 

velkých vod je účinně tlumen rozlivem v nivě. [12] 

Kapacita koryta (revitalizovaného) drobného vodního toku na lukách je 

většinou navrhována na Q30d až nejvýše na Q1. Větší průtoky se potom rozlévají do 

nivy. Pokud se jedná o pozemky s neobdělávanou půdou, háje nebo mokřady, 

problém kapacity se prakticky neřeší a koryto může mít kapacitu dokonce i menší 

než Q30d. [12] 

Hydraulický propočet revitalizačního koryta se často neprovádí. Pro 

zjednodušený propočet lze do koryta vepisovat snazší, hydraulicky definovatelné 

tvary a členitost vyjadřovat drsností. [12] 

4.3.2.Stabilita koryta 

Koryto by mělo být při kapacitním průtoku stabilní. Je jasné, a 

z předchozího textu již známé, že čím je koryto hlubší, hladší a sklonitější, tím 

vyžaduje větší a silnější opevnění. [15] 

Regulační stavby dříve vycházely z uměle vytvořeného tvaru a jeho 

případnou nestabilitu řešili tvrdým opevněním. Naopak koryta revitalizační se 

navrhují tak, aby byla stabilní v místních zeminách, případně s přídavkem 

kamenných pohozů či záhozů, které jsou nesouvislé. [12] 
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Koryta, která mají přírodě blízký charakter jako je kapacita a členitost jsou 

bezpečná při opevnění kamennými pohozy. Někdy ale ani takovéto opatření nejsou 

nutné a postačí například pouze rostlá zemina. Nebo je možné tyto dvě opatření 

kombinovat a koryto tak může plnit i další funkce, včetně biologických a 

krajinářských. Z hlediska stability představují riziko čerstvá zemní koryta, především 

v sypané zemině, nebo také nepřirostlé drny. Příznivé v tomto případě je, že doba 

takovéto nestability trvá z hlediska vegetačního období pouze několik týdnů, což je 

přijatelná doba, vzhledem k riziku velkých vod. [12] 

Odolnost nepružných opevnění je závislá na jejich neporušenosti. Třeba jen 

malá porušení, uvolnění mrazem nebo také podzemní vodou, mohou způsobit rozpad 

celého opevnění. Tyto uvolněné části opevnění pak mohou například usměrňovat 

proud toku nežádoucím způsobem a podporovat například vymílání. Naopak pružná 

opevnění jsou velice přizpůsobivá podmínkám v korytě. [12] 

K dalším stabilizačním prvkům přispívají také tůně na vrcholech oblouků, 

kde se tlumí částečně kinetická energie proudění. Významným prvkem jsou také 

kořeny stromů, které se nacházejí podél vodního toku. [12] 

4.3.3.Trasa koryta 

Mnohdy v revitalizaci dochází k nedorozumění, z něhož plyne, že její 

nezbytnou součástí je co nejvýraznější zmeandrování koryta. Není tomu tak a v řadě 

případů přirozeným podmínkám nejlépe vyhovuje mírně zvlněná trasa pouze 

s určitým rozčleněním břehů. [12] 

Při revitalizaci drobných vodních toků je osvědčenou metodou 

napodobování koryt toků, existujících ve srovnatelných podmínkách, které mají 

přirozený nebo přírodě blízký charakter. Takovýto vzorový úsek, by měl svými 

podmínkami (průtokový režim, geologické poměry, sklon) odpovídat toku, který je 

k revitalizaci určen. Důležitými parametry z hlediska trasování jsou potom šířka pásu 

meandrace, tvar a poloměry oblouků a také délka přechodových úseků mezi 

jednotlivými oblouky. Přesné matematické popisy se v takovýchto případech 

neuplatňují a jsou zcela zbytečné. [12] 
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Obr. č. 7. – Příčný a podélný profil a trasa revitalizačního koryta [12] 

 
Obr. č. 8. – Tvary revitalizačních koryt [12] 
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4.3.4.Příčný profil koryta 

Vodní tok je živou organickou součástí přírody a většinou tvoří přirozenou 

dominantu a osu krajiny. Jakékoliv potlačení jeho ekologické, ale i estetické funkce, 

je v přímém rozporu s chápáním přírody. [18] 

Sklony svahů navrhovány při technických úpravách bývaly většinou 1 : 1 až 

1 : 2. Takovéto sklony byly většinou užívány pro dlažby a tvárnice. Naopak svahy 

tvořeny pohozy nebo vegetačním opevněním jsou 1 : 2,5 a mírnější. [12] 

Přirozená koryta potoků mají ve většině případů tvar pekáče, kde šířka je 

několikanásobně větší než hloubka. Takovýto poměr šířky k hloubce se pohybuje 

v rozmezí od 4 : 1 až 10 : 1. Mělké dno, které je členěné na naplaveninové mělčiny a 

tůně a na proudová místa, břehy jsou strmé, ale nízké a místy podemleté zpevněné 

kořenovým systémem. Korytu také přidává na odolnosti možnost růstu stromů 

břehové čáře. Takovýto pekáčovitý tvar se ale z hlediska revitalizací běžně 

nenavrhuje a to jednoduše z hlediska strmých svahu, které jsou v čerstvé stavbě 

nestabilní. Uplatňuje se zde spíše tvar ploché mísy se sklonem svahů nejvýše 1 : 3 a 

mírnějším. Přílišnému rozlití vody ve dně lze zabránit například lehkou kynetou, tom 

případě se jedná o složené koryto. Takovéto koryto se následně dotváří boční erozí. 

Důvod k opravnému zásahu není většinou nutný, pokud se tak ale stane, jde 

například o hloubkovou erozi, která je snadno odstranitelná. Provede se vysypáním 

souvislé vrstvy kamene na problémová místa. Složený tvar koryta je možné také 

uplatnit při částečných revitalizacích v zastavěných územích. [12] 

Jako nejlepší varianty opevnění jsou travní, nebo vrbové porosty. 

1) Travní porost 

Musí tvořit souvislý a odolný obklad zemního svahu. Dostatečně vzrostlý a 

zapojený je po 12 – 18 měsících, kdy pak odolává i větším rychlostem proudění. 

Ovšem než je toho schopen, je nutno svah chránit fóliemi, humusováním a oséváním.  

a) Trávy s podzemními výběžky 

Kostřava červená (Festuca rubra), Lipnice luční (Poa pratensis) 

b) Trávy s nadzemními výběžky 

Lipnice obecná (Poa trivialis), Palečkovec plazivý (Cynodon 

dactylon) 
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c) Volně trsnaté trávy 

Bojínek luční (Phleum pratense), Kostřava luční (Festuca pratensis) 

d) Hustě trsnaté trávy 

[6] 

2) Opevnění vrbovým porostem 

Vrby jsou dřeviny ekologicky spjaté s vodními toky a vodní hladinou. Jsou 

neodmyslitelnou součástí naší krajiny jako výrazný prvek břehových nebo 

doprovodných porostů podél vodních toků. Mezi specifické ekologické vlastnosti vrb 

patří vysoká schopnost vegetativního rozmnožování, zmlazování, rychlý růst nebo 

účinná ochrana půdního povrchu. Tyto aspekty činí z vrb těžko nahraditelný prvek 

pro vodní hospodářství. [6] 

 
Obr. č. 9. – Typy koryt [12] 
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4.3.5.Podélný profil 

V minulosti se návrhy podélného profilu opírali o mylnou představu, že 

pravidelnost je nezbytná a nebyl zde respektován přirozený průběh toku. Revitalizace 

respektují přirozený průběh a také členitost podélného profilu. [12] 

Návrh takového koryta se zabývá členitostí podélného profilu ve dvou 

případech: 

a) Po úsecích 

Sklony takovýchto úseků závisí především na sklonitosti terénu, nebo na 

výskytu spádových míst. Jednotlivé sklonové úseky jsou základní 

jednotkou pro hydrotechnický výpočet. 

b) V detailu 

Tato se odehrává už v rámci jednotlivých úseků a je zaměřena na 

střídání klidových a proudových pasáží v toku. Přirozená poloha 

proudových míst je v přechodech oblouků, poloha klidových míst, které 

představují tůně, jsou v nárazových vrcholech oblouků, zde se také tůně 

přirozeně tvoří působením příčného proudění, které také pomáhají 

tlumit. Nebudou se zde ani zanášet, protože příčné proudění je 

pročišťuje. [15] 

Střídání pasáží s většími a s menšími sklony dna je dobré z více hledisek. Je 

soustředěn větší spád, tedy je potřeba odolnějšího provedení do kratších částí koryta. 

Koryto je tím rozčleněno ekologicky a vytváří klidová a proudová místa. Detailní 

členění podélného profilu se potom v reálném korytě tvoří samovolně. Samotný 

návrh revitalizační stavby je jen osnovou, kterou si sama příroda dotvoří. Jedná se 

například o rozložení kamenných záhozů. [12] 

Podélný sklon je také možno členit objekty, jako jsou prahy a stupně. 

V případě revitalizací je nutno tyto stavby pečlivě promyslet. Jsou zde nevýhody, na 

které je třeba před stavbou myslet. Velká část prahů a stupňů je po krátké době 

poškozena (podtékána, obtékána atd.). Jsou to také migrační překážky a navíc 

ochuzují koryto o důležitá proudová místa. Z revitalizačního hlediska je mnohem 

lepší zvolit v proudovém úseku balvanitý skluz nebo kamenitý práh. [12] 
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a) Prahy – stabilizační žebra zapuštěna pod úroveň nivelety dna a 

prodloužena do svahu nebo až za břehovou hranu. Materiály používané 

pro prahy jsou například kámen, dřevo, beton. [19] 

b) Balvanité skluzy – jsou vytvořeny z kamenů o průměru 0,5 – 1,2 m. 

Kámen je ukládán sypáním z nákladního auta přímo na místě skluzu, 

kdy povrch je potom pouze urovnán do požadovaného sklonu. Při 

poškození lze jednoduše opravit dosypáním. Jeho drsný povrch 

způsobuje značné tření a tím dochází k účinnému tlumení kinetické 

energie. Navíc nevyžadují kvalifikovanou práci a jsou mnohem levnější, 

než ostatní typy opevnění. Balvanitý skluz nekončí v patě skluzové 

plochy, ale opevnění dna se prodlužuje z kamenů, které byly použity 

v tělese stupně. Zpevnění se potom ukončuje v oblouku. [19] 

 
Obr. č.10 – Balvanitý skluz [19] 

c) Stupně – Jedná se o objekty na toku, které stabilizují výškový rozdíl 

v niveletě dna koryta a zároveň zajišťují stabilitu a sklon říční tratě nad 

stupněm. Přispívají také lepšímu provzdušňování a tím podporují 

samočistící schopnost toku. Maximální výška stupně je 80 cm. Jako 

materiál jsou používány dřevěné hranoly, kulatina, kámen, ale také 

drátoštěrkové koše a matrace. [19] 

 
Obr. č. 11 – Stupeň [19] 
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4.4. Tůně 

Jedná se o terénní prohlubně, které jsou zaplněné vodou. Tůně se nacházejí 

ve zbytcích starých ramen a v povodněmi vytvořených prohlubních v nivách. Od 

MVN se liší, že nejsou vytvořeny vzdouvacím účinkem hráze a také nejsou 

vypustitelné. Hlavní metodou její tvorby je vyhloubení. Některé tůně mají klidně 

takovou rozlohu, že se mohou rovnat i MVN, ovšem s tím, že jejich pořizovací 

náklady jsou významně menší. Pro účely tůní se mohou použít i staré těžební jámy a 

retenční prostory. [12] 

Hlavními funkcemi tůní jsou například podpora retenční kapacity daného 

území, ale také tvorba prostředí pro rostliny a živočichy, jako jsou třeba některé 

druhy obojživelníků. Tůně neslouží k chovu ryb, ale některé druhy se zde přirozeně 

vyskytovat mohou (karas obecný, lín obecný). [12] 

Smyslem revitalizací je existence vodou zaplněných prohlubní v krajině, 

které doplňují velkou škálu biotopů. Je-li tůň přirozeně zatěžována organickými a 

minerálními látkami, probíhající procesy vytváří přirozené prostředí tůňového 

biotopu. [12] 

 

 
Obr. č. 12. – Způsoby umístění tůní [12] 
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4.4.1.Typy tůní 

a) Protékané tůně 

Tvoří se rozšířením koryta nebo rozlitím vody do plochy. Přítok může být 

čelní nebo tečný. Tůně v korytě mohou být jenom hloubené, ale také částečně 

hrazené příčným vzdouvacím objektem. Zkušenosti se vzdouvacími objekty nejsou 

vždy příznivé, protože voda si často najde cestu pod nimi, nebo kolem nich. [12] 

b) Postranní tůně spojené s korytem toku 

Pokud jsou otevřeny proti proudu, zvětšené průtoky do nich vstupují, 

zanášejí je splaveninami a na opačné straně si mohou prorážet samostatný odtok. 

Trvanlivější jsou potom tůně umístěné po proudu. V tomto případě není tůň tolik 

zatěžována přímým tlakem vody. [12] 

c) Tůně mimo koryto toku (napájené odbočkou z koryta) 

Takové napájení je možno zajistit odběrným objektem na potoce. Je ovšem 

nutno zvážit, zda už provedení takového objektu bude odpovídat zemní tůni. 

Přívodní kanál může také do tůně usměrňovat velký průtok, ale je to spojeno se 

zanášení a destrukcí. Odtok může být řešen průlehem opevněným kamennou 

rovnaninou. [12] 

d) Mikrotůně v korytě drobného vodního toku 

Jde o běžná místa v korytě s rozšířením a prohloubením, která střídají místa 

s proudovými úseky. Nachází se přirozeně v nárazových stranách oblouků, kde tlumí 

vymílací účinky proudění. Takové mikrobně ale přirozeně podléhají rychlým 

změnám. [12] 

e) Revitalizované zavodněné jámy 

Jsou to místa po mělké povrchové těžbě. Jejich revitalizace může spočívat 

v odstranění nepořádků, následnému sklopení svahů do přijatelných sklonů a 

založení obvodové vegetace. [12] 
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f) Částečně zavodněné sníženiny v nivách 

Jsou vytvářeny pro vývoj biotopů, ale také z velké části k vytvoření 

retenčních prostorů. Tyto plochy mohou mít i několik hektarů. [12] 

Při budování tůní je obecným požadavkem vytváření mírných sklonů svahů. 

Je to nutné především kvůli stabilitě břehů, také rozvinutí mělkovodní zóny a 

bezpečnosti zvířat nebo osob. Tůně není třeba zbytečně opevňovat lomovým 

kamenem, protože tyto opevnění zhoršují komunikaci s okolím, ale také kazí vzhled 

a zvyšují ekonomické náklady. Proto se užívají mírně sklonité břehy, které 

nevyžadují opevnění. [15] 

Pro život obojživelníků v tůních je vhodné, aby byla tůň částečně osluněná, 

proto se okraje (břehy) neosazují souvisle. Jako nejlepší vegetační doprovod jsou 

vhodné vrbové řízky, které jsou vysazovány v hustých skupinách.[15] 

4.5. Vegetační úpravy 

Důležité je zachování zeleně, která se přirozeně vyvíjí a využívat 

samovolného zarůstání. Tato zeleň přirozeně vyhovuje místním podmínkám a 

z ekonomického hlediska je lacinější. [20] 

Stávající zeleň musí být také zakreslena v prováděcí dokumentaci stavby. 

Také pro kácení dřevin musí být vyřízeno příslušné povolení. V případě kácení 

některých druhů dřevin, mohou být ponechány alespoň pařezy. Týká se to vrb, jasanů 

nebo olší, které později opět obrazí. [12] 

Uměle vytvořené povrchy, které jsou obnaženy stavbou, a není potřeba je 

neprodleně stabilizovat, je nejlepší ponechat volné pro semenný nálet druhů dřevin, 

které jsou z místních podmínek. Nejvýznamnější bývají nálety olší, topolů a vrb. [12] 

Někdy ovšem není dřevin dostatek a je třeba ji doplnit výsadbou. 

V takovýchto případech je nutné, aby celý projekt obsahoval návrh ozelenění, včetně 

situace, kde je zřejmé, kam a jaké dřeviny se mají vysadit. [12] 

Nejběžnější nedostatky při ozelenění: 

1) Špatná technologie výsadby 
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2) Nevhodná struktura výsadeb 

3) Nekvalifikovaný návrh ozelenění 

4) Nevhodná volba druhů dřevin 

5) Příliš velké, nebo příliš malé sazenice 

6) Nedostatečné ošetřování 

7) Nedostatečná ochrana před zvěří 

[12] 

4.5.1.Druhy dřevin 

Sadební materiál a dřeviny musí odpovídat místnímu původu, genetické 

čistotě a také zdravotnímu stavu. Takovýto stav mají na starosti lesnické školky, ze 

kterých tento materiál putuje na místo určení. Tuto lesnickou problematiku řeší 

zákon 289/1995 Sb. o lesích a vyhláška 82/1996 Sb. Ministerstva zemědělství o 

genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a evidenci nakládání se semeny a 

sazenicemi lesních dřevin. [6] 

Dřeviny vhodné pro revitalizaci: 

 Olše – jsou to světlomilné dřeviny břehů vodních toků, mokřadů a 

všeobecně vlhkých míst. Špatně snáší změny hladiny podzemní vody. 

 Vrby – v České republice je přes 20 druhů vrb. Pro různé oblasti se dají 

použít různé druhy. Jsou také různého vzrůstu, a to stromového nebo 

keřového. Jsou závislé na vodě a slunci, velice dobře vytváří kořeny 

z prutů, zaražených do země. Dobře snáší kolísání hladiny vody a také 

jim nevadí záplavy. Jejich místem pro život jsou břehy a vlhká místa 

v břehové čáře. 

 Dub letní – je to hlavní dřevina míst, která nejsou trvale zamokřená a 

které nebývají častěji zaplaveny. Krátkodobé zaplavení do 14 dnů, 

nepředstavuje problém. Má hluboký kulový kořen, kterým dosahuje na 

podzemní vodu.  

 Dub zimní – ten oproti dubu letnímu nemá hluboký kulový kořenový 

systém. Záplavy jsou pro něj velkým problémem. 
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 Jasan ztepilý – strom, který se nachází v lužních lesích. Záplavy snáší 

jen po krátkou dobu, ale jen v počátku vegetace. Nesnese ovšem stojatou 

vodu a rašeliny. 

[12] 

4.5.2.Struktura výsadeb 

Pro výsadbu při revitalizacích nejsou vhodné liniové výsadby, ty jsou 

vzdáleny přírodním poměrům, nevytváří úkryty pro skupiny mikroorganismů. [6] 

Lesnická výsadba 

V tomto případě se uplatňují především pestřejší skladby dřevin. Takovéto 

plochy je nutno chránit oplocenkami nebo nátěry, které odpuzují lesní zvěř. 

Oplocenky jsou z hlediska komplexní ochrany i pracovitosti mnohem efektivnější, 

než ochrana každého jednotlivého stromu, provedená například obalem z umělé 

hmoty. Jako údržbu je zde pár let po výsadbě nutné provádět vyžínání.[12] 

Skupinová výsadba 

Tento způsob nepokrývá plochu souvisle. Výsadba doplňuje stávající 

porost, nebo vytváří shluky nebo řady. Je zde vhodná výsadba ve větších hustotách.  

Takovéto sázení podporuje rychlý vznik mikroklima skupiny. Velký význam pro 

skupinovou výsadbu mají keře. Každá sazenice by měla mít kvalitní kůl, který je 

dobře zatlučený a vydrží alespoň tři roky, aby mohl vyvíjející se strom podporovat 

při růstu.[12] 

Jednotlivá výsadba 

Jako i v ostatní případech není doporučeno vysazovat sazenice do cílového 

rozestupu, trvá zde příliš dlouho, než se porost zapojí a navíc si dlouhou dobu stromy 

neposkytují podporu. Pokud dojde ke ztrátám, porost pak ztrácí souvislost. Výsadba 

v cílových rozestupech se provádí především u ovocných stromů. [12] 
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4.6. Provoz a údržba revitalizačních zásahů 

Revitalizacemi nejsou vytvářeny žádné okrasné parky, do jejichž údržby by 

se nemělo vkládat velké množství energie. Naopak dlouhodobým cílem je dosažení 

stavu, který vyžaduje co nejmenší údržbu. [12] 

4.6.1.Práce bezprostředně po dokončení revitalizace 

Sečení ploch 

Provádí se pouze jen v potřebném rozsahu a po nezbytnou dobu, jež aktuální 

situace vyžaduje. Jde především o péči o výsadbu, která by v případě přerůstání 

buřeně mohla jednoduše zaniknout. Posečená hmota se odstraňuje, nemulčuje se.[12] 

Péče o výsadbu 

Po výsadbě vyžadují dřeviny péči alespoň tři roky. Pokud jsou sazenice 

malé, je potřeba, jak už bylo řečeno, provádět obžínání, avšak buřeň, která 

nepředstavuje riziko přerůstání a pohlcení sazenice, je možno ponechat bez sečení. 

Tato buřeň může potom také sloužit jako ochrana před zvěří. Jsou – li sazenice 

v sušších místech, je nutné v prvním roce provádět zálivku. [12] 

Údržba vzrostlé vegetace 

K důležitým úkolům patří také ošetření stromů, které byly při výstavbě 

poškozeny. Mechanická poškození se zapravují hladkými řezy. Ulomené větve se 

odřezávají u kmene nebo na tzv. větevní kroužek. Je důležité vytvořit takový řez, 

který úspěšně překryje hojivé pletivo. [12] 
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4.6.2.Práce po delším časovém období 

Udržovací probírky břehových porostů 

Při jednorázovém zásahu, by nemělo být vytěženo více než 10% kmenů. 

Pokud to není problém v rámci ochrany přírody je dobré nivní porosty v rozumné 

míře udržovat a zaměřit tak tuto těžbu alespoň na palivové dříví. Také by neměly být  

přehnaně důsledně odstraňovány staré, rozpadající se stromy, mohou totiž vytvářet 

vhodná místa pro ptactvo nebo hmyz. [12] 

Vyklízení ochranných sedimentačních tůní 

Četnost prací se odvíjí od intenzity zanášení. Vzhledem k tomu, že tyto 

sedimentační tůně se nedají vypustit, tak se těžba sedimentů provádí z vody. [12] 
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5. Návrh řešení daného problému 

5.1. Návrh trasy koryta toku 

Z výše uvedeného textu vyplívá, že jako opatření byla zvolena revitalizace 

vodního toku Rakovec. Vzhledem ke stávajícímu stavu toku, bylo nutné přistoupit 

k opatření, které povede k prodloužení úseku v dané oblasti. Tím dojde k většímu 

zadržení vody v krajině a zpomalení proběhu vody korytem toku. V neposlední řadě 

jde o ochranu oblasti, nacházející se níže po směru toku. Daný úsek se touto změnou 

trasy prodlouží ze stávajících cca 370 m na cca 690 m, což je téměř dvojnásobný 

nárůst délky na stávajícím úseku. 

Začátek úpravy trasy koryta toku je při odtoku z rybníku Mexiko a 

pokračuje oblouky směrem k dálniční komunikaci D1 (Bohumín – Brno), kde se 

napojuje opět na stávající osu toku. 

Potok Rakovec vyžadoval kompletní změnu trasy, jelikož stará trasa toku 

v žádném případě nevyužívala celkový potenciál území, které není žádným 

způsobem využíváno a je pouze porostlé stromy. V minulých letech zde docházelo 

k rozlivu velkých vod, ovšem v případě změny trasy a tím i jejímu prodloužení dojde 

k celkovému zdržení průtoku a tedy k onomu smysluplnému využití celého území. 

Důležité je dodat, že přírodě blízké koryto a jeho zázemí má větší plošné nároky, než 

koryto upravené.  

Navrhovaná trasa směrově kopíruje stávající průběh toku, ovšem je 

doplněna o střídání většího množství plynulých oblouků opačného směru a také 

různými druhy tůní, kde každá plní svou úlohu. Oporu proudnice tvoří konkávní 

břehy, od kterých se odráží a přechází k následujícím konkávním břehům. Takovéto 

chování proudu je dobrým předpokladem pro vznik dobrých brodů a také pro dobrý 

ekonomický návrh opevnění břehů. Při návrhu byly také ostré zákruty ve starém 

korytě nahrazeny novými a přirozenými oblouky. Jelikož se nejedná o urbanizované 

území v tzv. intravilánu, kde se přímým úsekům nelze vyhnout, jsou zde co nejvíce 

tyto úseky omezeny, protože neodpovídají charakteru přirozeného toku a navíc je v 

nich proudnice nestabilní. 
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Citlivým místem při návrhu nové trasy je křížení nového koryta se stopou 

koryta starého. Pokud je staré koryto zasypáno, v místě křížení s novým korytem se 

proud dostává mimo rostlou zeminu, a proto je třeba zde zesílit odolnost dna i břehů 

5.1.1.Návrh podélného profilu 

Podobně jako při změně trasy koryta toku bylo vycházeno ze stávajícího 

stavu podélného profilu, avšak vzhledem k tomu, že bylo využito širší území, se 

podélný sklon změnil. Stávající terén tedy nekoresponduje s požadovaným sklonem 

vodního toku a je tedy nutné, aby v odpovídající míře byla vyhloubena niveleta dna.  

Na úrovni přípravné dokumentace při řešení podélného profilu stačí 

většinou vynést podélný řez pouze ze situačního plánu, což bylo provedeno i v tomto 

případě.  

Podélný řez byl řešen jednoduchým způsobem, kdy v situaci bylo na ose 

nové trasy koryta provedeno staničení po 15-ti metrech a k tomuto staničení 

přiřazeny postupně jednotlivé výšky v charakteristických bodech trasy spolu s jejich 

staničením. Tomuto se říká psaný podélný profil koryta vodního toku. Ten je pro 

ukázku přehledně uveden v tabulce č. 3. Následně byla zvolena kóta nivelety dna, 

která byla určena v závislosti na stávajícím terénu. Výkres návrhu podélného profilu 

je v příloze č. 3. 
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Tabulka č. 3. – Psaný podélný profil 
Staničení (m) Kóta terénu (m) Kóta dna (m) 

0 268,00 266,50 

15 267,75 266,25 

30 266,25 264,75 

45 266,35 264,70 

60 267,75 264,63 

75 266,00 264,56 

90 267,00 264,50 

105 265,85 264,50 
120 265,65 264,15 

135 265,10 263,43 

150 263,55 263,25 

165 264,45 262,78 

180 263,20 262,20 

195 262,60 261,60 

210 263,85 261,55 
225 264,30 261,60 

240 266,10 261,40 

255 262,25 261,32 

270 264,40 261,04 

285 264,45 265,85 

300 262,15 260,65 

315 261,80 260,30 
330 262,85 260,35 

345 263,20 260,20 

360 261,10 259,10 

375 259,90 257,90 

390 259,80 257,80 

405 259,25 257,25 

420 259,10 257,25 
435 258,45 256,95 

450 258,90 256,90 

465 258,20 256,70 

480 258,30 256,50 

495 257,80 256,30 

510 258,90 256,30 

525 257,60 256,28 
540 257,60 256,28 

555 257,55 256,25 

570 257,45 255,45 

585 257,10 255,10 

600 257,00 255,00 

615 256,80 255,50 

630 256,70 255,40 
645 256,65 255,35 

660 256,60 255,30 

675 256,40 255,10 

691,8 256,35 255,05 
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Jednoduchý výpočet 

Stávající trasa koryta o délce cca 370 m má průměrný sklon 3,5 %. Po 

změně a prodloužení trasy na cca 690 m se průměrný sklon toku zmenšil na 1,66%. 

Tyto hodnoty byly vypočteny rozdílem výšek na začátku a na konci vybraného 

území, které byly následně děleny délkou toku.  

Původní koryto 

Výpočet byl vytvořen na základě Manningovy rovnice 

   
 

 
  

 

    

 

 ,                                                                                                (1) 

kde: n = Manningův drsnostní součinitel 

       R = hydraulický poloměr (m) 

       io = sklon dna (‰) 

Drsnost stávajícího koryta byla dle tabulky Manningova drsnostního 

součinitele určena na 0,035. Sklon výpočtem stanoven na 3,5 %. Šířka dna 0,5 m a 

průměrný sklon činí 1:4. Voda na úseku 370 m proudí rychlostí 1,50 m.s
-1

. 

Jednoduchým výpočtem byla zjištěna doba proběhu korytem: 

Obecný vzorec: 

t = l/v,                                                                                                    (2) 

kde: l = je délka trasy koryta toku (m) 

       v = rychlost (m.s
-1

) 

 

Po dosazení: 

t = 370 / 1,50 = 162,28 s = 4,11 min 

 

Nové koryto 

Opět jako v předchozím případě byl výpočet stanoven Manningovou 

rovnicí. Drsnost byla dle již zmiňovaných tabulek určena na 0,050 a sklon 1,66 %. 

Šířka dna zůstala 0,5 m a průměrný sklon 1:4. Voda v upraveném úseku 691,8 m 

proudí rychlostí 0,80 m.s
-1

. Opět stejným výpočtem dojde k určení doby proběhu: 



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  39 

 

Po dosazení: 

t = 691,8 / 0,80= 864,75 s = 14,41 min. 

 

Z výpočtu jednoznačně vyplívá, že díky prodloužení trasy koryta, 

zmenšením sklonu a také zvětšením drsnosti koryta dojde ke zpomalení proběhu 

vody daným územím až 2,5 krát. 

5.1.2.Návrh příčného profilu 

Pro návrh byl zvolen miskovitý příčný profil s nepravidelnými sklony 

svahů, který se nejvíce přibližuje přirozenému tvaru koryta, dává také dobré vedení 

proudnici a je v některých případech vhodný i z hlediska mechanizace a 

opevňovacích prací. Co se týče mechanizace, je zde nutno v některých případech 

odebrat značnou část zeminy (viz příloha č. 7), která ovšem nebude odvezena, ale 

bude použita na další místa v daném úseku, kde jí bude z hlediska návrhu nedostatek 

(viz příloha č. 5). 

Nejstrmější sklon koryta toku je na 235m úpravy, kde sklon konkávního 

břehu dosahuje hodnoty 1 : 2,5, což je dáno morfologií terénu. 

Vzhledem k tomu, že potok Rakovec v celé vybrané oblasti nemá tak velký 

sklon, bylo přistoupeno k opevnění dna pouze jednoduchým způsobem, a to 

nepravidelným rozmístěním kamene po celé šířce dna. Tato úprava se ze 

zmiňovaných opevnění nejvíce podobá formě balvanitého skluzu, kdy důležitou 

funkcí je především zpomalení toku a zmírnění kinetické energie. 
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5.1.2.1. Opevnění břehů 

Zde je velká škála druhů opevnění, které jsou buď vegetační, nebo 

nevegetační, jako například opevnění z kamene nebo z betonu. Betonové opevnění 

bylo z této úpravy vyloučeno úplně, neboť revitalizací má být dosaženo přírodě 

blízkého stavu, což s takovýmto typem opevnění není možné. V nejexponovanějších 

místech ale bude použit kámen, kterým bude docíleno správné stability břehu. 

Ovšem celkové opevnění ovládne vegetační způsob, u kterého je mnoho možností. 

Jako opevnění vegetačního typu byly zvoleny obě možnosti, přičemž 

vybraný travní porost dosahuje do půlky břehu, kde plynule přechází v porost 

z vrbových řízků. V okolní nivě, bude jen v nezbytně nutné míře vykácen stávající 

přehoustlý porost. 

Pro opevnění spodní části břehu byly zvoleny trávy volně trsnaté 

v kombinaci s trávami s nadzemními výběžky. Konkrétně se jedná o Bojínek luční 

(Phleum pratense) – viz obr. č. 13 a Lipnici obecnou (Poa trivialis) – viz obr. č. 14 

pro jejich výborné zpevňovací účinky a jejich rychlý vývoj. Z hospodářského 

hlediska jsou bohužel řazeny mezi plevele, zde ovšem převažují ostatní vlastnosti. 

Pro založení travního porostu bylo zvoleno osetí jak z hlediska ekonomického, tak 

z hlediska náročnosti. 

Horní část břehu bude složena z již zmiňovaných vrbových řízků, které 

velice rychle zakoření.  

 
Obr. č. 13. – Bojínek luční (Phleum pratense) [3-i] 
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Obr. č. 14 - Lipnice obecná (Poa trivialis) [7-i] 

5.2. Návrh tůní 

5.2.1.Tůň v korytě vodního toku 

Tato tůň je první na trase toku a nachází se cca 75 m od začátku úpravy. Její 

rozloha je 23 m
2
 a maximální hloubka činí 2 m. Útvar je umístěn v korytě vodního 

toku, respektive v jeho oblouku. Tato varianta byla zvolena v části starého toku, 

v němž byla trasa nepřirozeně zakřivená, a tím docházelo k vymílání břehu. Tato tůň 

má funkci zpomalení proudící vody v nárazové straně oblouku a při větších průtocích 

její zklidnění v tomto místě.  

Opevnění bylo zvoleno pouze vegetační, které nenaruší přírodní ráz krajiny 

a bude tak příznivým prostředím pro rozvoj biotopů v této oblasti. Jako vegetační 

opevnění byly zvoleny vrbové řízky, které se budou nacházet v nižší části tůně, 

jelikož dobře snášejí vlhkost. Samozřejmostí je souvislý travní porost kolem celé 

tůně.  

Hloubena bude strojně s použitím bagru Caterpillar CAT 305CR, který bude 

vybaven širší drapákovou lžící. Jedná se pouze o malou protékanou tůň, tudíž není 

třeba použití těžkých buldozerů, nebo například hloubení odstřelem. 

Přehledný výkres je uveden v příloze č. 4. Polohové umístění je potom vidět 

v celkové, a také v podrobné situaci v příloze č. 1 a 2. 
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5.2.2.Tůň mimo koryto vodního toku 

Tůň, znázorněna v příloze č. 5, se nachází, jak už z názvu vyplývá, mimo 

koryto vodního toku. Situačně je umístěna na pravé straně po směru toku cca 155 m 

od začátku úpravy. Její rozloha je 21 m
2
 a maximální hloubka je jako v předchozím 

případě 2 m. 

Napájení je zajištěno drobným bočním přítokem ze zatrubněné meliorace 

DN 800 z okolního pole (viz příloha č. 1). V případě větších průtoků ve vodním toku 

je komunikace s korytem zajištěna směrovou kynetou do této tůně. V případě onoho 

drobného přítoku melioračním potrubím jsou do tůně dodávány živiny, které 

podporují růst rostlin a organizmů v této tůni. Tento rostlinný a živočišný život je 

zároveň přínosem z hlediska čistícího efektu případných splachů z vedlejšího pole 

tímto meliorační potrubím. 

Zde nebudou vyžadovány práce pro hloubení tůně, avšak je třeba odstranit 

stávající betonovou část koryta, která je zde nežádoucí a v žádném případě 

nevyhovuje přírodním podmínkám a samotnému cíli revitalizace.  

 
Obr. č. 15 - Tvrdé opevnění bočního přítoku [foto Vojtěch Šimíček] 

Odlišnost této tůně spočívá v řešení odtoku mělkým rozlivem do okolní nivy 

a vytvoření tak biologicky hodnotného mokřadního prostředí. Směrové vedení zpět 

do koryta vodního toku je zajištěno mírnou kynetou, která je vytvořena lehkým 

kamenným pohozem.  
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Kolem celého prostoru bude provedena v nezbytné míře prořezávka 

stávajícího porostu, neboť ten je zde nežádoucí. Po dokončení bude tato tůň 

opevněna opět měkkým vegetačním opevněním, jako je souvislý travní porost a 

vrbové řízky. 

5.2.3.Tůňový klk v části starého koryta 

Rozloha tůně je 57 m
2
 a její maximální hloubka činí 1 m. Podrobný řez je 

uveden v příloze č. 8 - ŘEZ E. Tůň je z části umístěna ve starém korytě toku, tudíž 

při úpravě terénu a zpevňování břehů je potřeba klást velký důraz na dostatečné 

zhutnění při zasypání stávajícího koryta. Svým umístěním má dobrý předpoklad pro 

plnění funkcí protipovodňové ochrany z hlediska zpomalení a uklidnění průtoku. 

Výhodou je také její poloha za obloukem, kdy zde není vystavena přímým účinkům 

energie vody, která přichází z trasy nad ní.  

Vyhloubení zde bude provedeno tak, jako v případě tůně v příloze č. 4, a to 

s použitím vhodné mechanizace.  

Stejně jako v předchozím případě zde opevnění nebude výjimkou a tyto 

účely bude opět plnit vegetační forma. 

5.2.4.Protékaná tůň 

Poslední a také největší tůň s plochou 83 m
2
 je u konce úpravy, kdy tato je 

protékaná. Pro ucelenější představu je znázorněna v příloze č. 9, 10, 11. Příloha č. 9 

ukazuje zároveň přítok a samotnou tůň, příloha č. 10 značí i její odtok. V případě 

přílohy č. 11 se jedná o celkový pohled tůní.  

Tvorba tůně nebude probíhat jinak, než v předchozích případech, kdy dojde 

ke strojnímu vyhloubení bagrem s širší lžící. Pro případ, že nastanou dlouhá sucha, 

bude v tůni ponechána drobná kyneta pro zůstatkový průtok. 

Z hlediska své velikosti má tato tůň dobrý předpoklad pro rozvoj 

obojživelných organismů. 
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5.3. Doprovodný porost 

Je důležité podotknout, že vhodně použitá vegetační opevnění mají řadu 

výhod oproti technickým řešením. Jsou jednoduchá, levná, přírodě blízká, ale také 

pružná a tím pádem odolná. Pomáhají do přírody začlenit stavební objekty, nebo 

mnohdy i celé stavby.  

Stávající doprovodný porost je v převážné míře tvořen listnatými dřevinami, 

jako je Olše lepkavá (Alnus glutinosa), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v menší 

míře je zde potom zastoupen Dub letní (Quercus robur), Buk lesní (Fagus silvatica) 

nebo Bříza bradavičnatá (Betula pendula). 

Ve výkresové situaci je porost zaznačen. Pro účely návrhu doprovodného 

porostu není nutné úplné vykácení. Je nutné pouze tam, kde porost bude překážet 

tvorbě nové trasy vodního toku. Zároveň je důležité si uvědomit, že plošným 

vykácením by došlo k celkové destabilizaci půdy v dané oblasti a začlenění nového 

revitalizovaného koryta do přírodního prostředí by trvalo mnohem delší dobu. Toto 

částečné vykácení je příznivé jak pro přírodní, tak i pro ekonomické hledisko tohoto 

zásahu. 
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6. Odhad ekonomických nákladů 

Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout časovou náročnost celé revitalizační 

úpravy, jsou náklady pouze orientační a skutečná cena se může v některých 

případech lišit. Při kalkulaci ceny bylo vycházeno z českých stavebních standardů a 

také z cen konkrétních firem, zabývajících se vodohospodářskými stavbami.  

Tabulka č. 4. – Odhad ekonomických nákladů 

Náklady na revitalizaci vodního toku Rakovec 

Projektové práce 3000 
DUR 600 

DSP 1100 

DVD 600 

RDS 1300 

Průzkumné práce 1500 

Projektové a průzkumné práce celkem 8100 

Vlastní stavební práce 

Úpravy koryta 

15100 Zemní práce, skrývky, humusování výsadby 

Opevnění koryta 

Těžba + přiblížení na odvozní místo 
50 

Odstranění a odvoz klestu (bez pálení) 

Výsadba nového porostu 5 

Stavební práce celkem 15155 

Nepředvídané náklady 

10% nákladů ze stavebních prací 1515 

Nepředvídané náklady celkem 1515 

Jiné náklady 

Náklady na výkup pozemků ? 

Příprava a zabezpečení výstavby 

Inženýrská činnost 500 

DUR 200 

DSP 100 

DVZ 60 

RDS 110 

Příprava a zabezpečení výstavby celkem 970 

Celkové náklady 25740  

*Ceny jsou uvedeny v tis. Kč bez DPH 
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7. Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na návrh protipovodňových opatření na toku 

Rakovec formou revitalizace daného toku. Tento návrh byl zpracován z hlediska 

každoroční hrozby povodní ve městě Klimkovice a také dalších oblastí při soutoku s 

potokem Polančice.  

Teoretická část diplomové práce popisuje nejprve možné principy řešení, 

konkrétně výstavbu MVN a revitalizaci toku. V dalších částech už je práce zaměřena 

pouze na revitalizační úpravu, kde jsou vyjmenovány jednotlivé přínosy revitalizace. 

Dále jsou zde vypsány parametry drobných vodních toků a také tůně a jejich typy. 

Jako další jsou zde uvedeny možné vegetační úpravy a následná údržba toku a jeho 

okolí po revitalizaci. 

Praktická část popisuje návrh samotné revitalizace vodního toku Rakovec, 

kde jsou uvedeny informace o návrhu nové trasy. Ta byla ze stávajících 370 m 

prodloužena na 691,8 m. Změna příčného profilu se projevila zmenšením sklonu 

břehů a také obohacením nivní části. V návrhu příčného profilu je také opevnění dna 

a břehů. Podélným profilem se zmenšil celkový sklon v dané oblasti ze 3,5% na 

1,66%. Navrhnuty jsou celkem 4 vodní tůně a zároveň popsány funkce, které budou 

plnit. Nechybí ani návrh úpravy doprovodného porostu. V další kapitole 6 jsou 

vypsány orientační náklady na celkovou revitalizaci, které byly vyčísleny na 

25 740 000 Kč bez DPH. Důležitou součástí celé diplomové práce jsou výkresové 

přílohy, ve kterých jsou zakresleny vzorové návrhy. 

Z hlediska zásahu do krajiny, jak z přírodního, tak z estetického, je návrh 

této revitalizační úpravy daleko přijatelnější, než výstavba malých vodních nádrží, 

které by svou rozlohou nežádoucím způsobem zasahovaly velkou částí do okolního 

pole, které je zemědělsky obhospodařováno.  

Co se týká nutnosti těchto opatření, je důležité podotknout, že zde již řadu 

let nebyl proveden žádný zákrok pro ochranu níže položených oblastí před 

povodněmi. Tato situace si tedy žádá nový pohled a oživení celkového stavu a 

vzhledem k navrhovaným opatřením bude plně korespondovat s danými přírodními 

podmínkami.  



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  47 

 

Zdroje: 

[1] ŘÍHA, J., KRATOCHVÍL, J. A KOLEKTIV, Riziková analýza záplavových 

území, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2005, ISBN – 80-7204-404-4 

[2] KOZÁK, J. A KOLEKTIV; Povodně v českých zemích, Professional Publishing, 

2007, ISBN 978 – 80 – 86946 – 39 – 9  

[3] QUITT, E., Klimatické oblasti ČSR, Brno 1975, Geografický ústav ČSAV Brno 

[4] BROSCH , O., Povodí Odry, Ostrava 2005, ISBN – 80 – 7342 – 048 – 1.  

[5] POVODÍ ODRY; Studie proveditelnosti protipovodňových opatření; Technická 

zpráva (2011) 

[6] ŠIMÍČEK, V., - Břehové a doprovodné porosty vodních toků – součást lužních 

ekosystémů, Praha 1999, 

[7] YAN, J., ZHANG, Y., ZHANG, J., YANG, X., - The method of urban rain – 

flood utilization based on environmental protection, 2011,  

[8] BRODY, D., SAMUEL; HIGHFIELD, E., W., - Open space protection and flood 

mitigation : A national study, May 2013, Department of Marine Sciences at 

Galveston 

[9] CHAPMAN, D., Natural hazards, Oxford university press, ISBN – 0 – 19 – 

553564 – 2  

[10] ŠIMÍČEK, V., Návrh zásahů do koryta vybraného vodního toku, bakalářská 

práce, Ostrava, 2012 

[11] VÁCLAVÍK, V., Účelové vodohospodářské nádrže, Ostrava 2007, 

[12] JUST, T.; Revitalizace vodního prostředí; Praha AOPK ČR, 2003; 

Nakladatelství Svoboda; ISBN 80-86064-72-7 

[13] ŠLEZINGR, M., A KOLEKTIV, Říční typy I – horní tok, Úvod do 

problematiky úprav toků, VUT FAST Brno, 2010, ISBN – 978-80-7375-460-0 

[14] ABBOTT, L., P.; Natural Disasters, San Diego State University 1996, WCB 

Publishers; ISBN 0-697-25493-3 

[15] ŠLEZINGR , M., - Revitalizace toků – příspěvek k problematice úprav vodních 

toků, Brno 2010, Cover & typografy Jan Janák 2010, ISBN – 978 – 80 – 214 – 

3942 – 9. 

[16] EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, Zvýšení protipovodňové 

ochrany v povodí – PBPO, Dostupné z: 



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  48 

 

http://www.vodavkrajine.cz/files/Zvyseni_protipovodnove_ochrany_PBPPO_odb

orna.pdf 

[17] VANČURA, Z., A KOLEKTIV, Migrace ryb, rybí přechody a způsob jejich 

testování, Ministerstvo ŽP, Dragon Press, Praha 2012, ISBN – 978-80-7212-580-

7 

[18] MAREŠ, K., - Úpravy toků – navrhování koryt, Vydavatelství ČVUT 1997, 

ISBN – 80 – 01 – 00903 – 3 

[19] PLECHÁČ, V.; Voda problém současnosti a budoucnosti, Praha 1989, 

Nakladatelství Svoboda, ISBN 80-205-0096-0 

[20] GRIFFIN, E., R., PERIGNON, C. M., FRIEDMAN, J., M., - Effects of woody 

vegetation on overbank sand transport during a large flood, Rio Puerco, New 

Mexico, February 2014 

 

Internetové zdroje: 

[1-i] Město Klimkovice: Webové stránky města. [online]. [cit. 2014]. Dostupné z: 

http://www.mesto-klimkovice.cz/ 

[2-i] Mapy.cz: Webové stránky. [online]. [cit. 2014]. Dostupné z: 

http://www.mapy.cz/ 

[3-i] Wikiversity: Webové stránky. Http://cs.wikiversity.org [online]. [cit. 2014]. 

Dostupné z: http://cs.wikiversity.org/wiki/PKR/Phleum_pratense 

[4-i] Povodí odry: Webové stránky. Www.pod.cz [online]. [cit. 2014]. Dostupné z: 

http://www.pod.cz/planovani/cz/pripravne-prace-2004/kapitoly/kap14.html 

[5-i] Nařízení vlády o ochraně před povodněmi: Webové stránky. Www.epravo.cz 

[online]. [cit. 2014]. Dostupné z: //www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-

zakonu/narizeni-vlady-o-ochrane-pred-povodnemi-14004.html 

[6-i] Český hydrometeorologický ústav: Webové stránky. 

Http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P1_0_

Home [online]. [cit. 2014]. Dostupné z: 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/letak_new.pdf 

[7-i] Hydrosoft Veleslavín: Webové stránky. Www.wmap.cz [online]. [cit. 2014]. 

Dostupné z: http://www.wmap.cz/opk/vmp/ros/ros14665.htm 

 



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  49 

 

Seznam obrázků: 

Obr. č. 1 - Vymezená oblast [2-i] ......................................................................... 3 

Obr. č. 2 - Aktuální stav bez údržby [foto Vojtěch Šimíček] ................................ 4 

Obr. č. 3. – Nevyhovující sklony břehů [foto Vojtěch Šimíček]............................ 4 

Obr. č. 4. – Popadané stromy [foto Vojtěch Šimíček] ........................................... 5 

Obr. č .5. – Povodeň dolní části Klimkovic [10] ................................................... 8 

Obr. č. 6 - Malá vodní nádrž [foto pozemkový úřad Hodonín] ........................... 12 

Obr. č. 7. – Příčný a podélný profil a trasa revitalizačního koryta [12] ............... 23 

Obr. č. 8. – Tvary revitalizačních koryt [12] ....................................................... 23 

Obr. č. 9. – Typy koryt [12] ............................................................................... 25 

Obr. č.10 – Balvanitý skluz [19] ........................................................................ 27 

Obr. č. 11 – Stupeň [19] ..................................................................................... 27 

Obr. č. 12. – Způsoby umístění tůní [12] ............................................................ 28 

Obr. č. 13. – Bojínek luční (Phleum pratense) [3-i] ............................................ 40 

Obr. č. 14 - Lipnice obecná (Poa trivialis) [7-i] .................................................. 41 

Obr. č. 15 - Tvrdé opevnění bočního přítoku [foto Vojtěch Šimíček] ................. 42 

 

 

  



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  50 

 

Seznam tabulek: 

Tabulka č. 1 – Klimatické údaje [3] ..................................................................... 5 

Tabulka č. 2 – Hydrologické údaje – Rakovec [5] ................................................ 6 

Tabulka č. 3. – Psaný podélný profil .................................................................. 37 

Tabulka č. 4. – Odhad ekonomických nákladů ................................................... 45 

 

  



Bc. Vojtěch Šimíček: Návrh protipovodňového opatření v obci Klimkovice  

na toku Rakovec 

2014  51 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1………………………………………………Situace 

Příloha č. 2 (součástí výtisku)…………………………...Podrobná situace 

Příloha č. 3 (součástí výtisku)…………………………...Podélný profil 

Příloha č. 4 (součástí výtisku)………………………..….Příčný řez A 

Příloha č. 5……………………………………………….Příčný řez B 

Příloha č. 6……………………………………………….Příčný řez C 

Příloha č. 7……………………………………………….Příčný řez D 

Příloha č. 8……………………………………………….Příčný řez E 

Příloha č. 9……………………………………………….Příčný řez F 

Příloha č. 10 (součástí výtisku)……………………..…...Příčný řez G 

Příloha č. 11……………………………………………...Příčný řez H 

Příloha č. 12……………………………………………...Příčný řez I 


