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SUMMARY 

In the theses I describe the whole watercourse of the Olše River in the territory of the 

Czech Republic. I consider it from terms of impacts into geomorphology of the river bed 

and its surrounding environment which were made in the past or are supposed to be made 

in the near future. Then I divide the watercourse into six sections which I evaluate from 

terms of possible revitalizations. Finally I put revitalization proposal in the section which 

seems to be most perspective for the purpose. This proposal is based on realistic economic 

possibilities and it is a compromise between the present state and the watercourse of 

absolutely nature character. There is an emphasis on migration permeability and increasing 

the whole river heterogeneity.  

Key words: revitalization, migration permeability, shelter capacity. 

 

ANOTACE 

V předložené práci jsem popsal celý vodní tok řeky Olše na území ČR z hlediska zásahů 

do morfologie koryta řeky a jeho bezprostředního okolí, které byly provedeny v minulosti, 

nebo jsou předpokládány v blízké budoucnosti. Následně jsem vodní tok rozdělil do šesti 

úseků, které jsem dále zhodnotil z hlediska možných revitalizací. Nakonec jsem na úseku, 

který byl z onoho hlediska nejperspektivnější, vypracoval revitalizační návrh. Tento návrh 

vychází z reálných ekonomických možností a je to tedy kompromis mezi současným 

stavem a vodním tokem zcela přírodního charakteru. Je zde kladen důraz na migrační 

prostupnost a zvýšení celkové heterogenity toku. 

Klíčová slova: revitalizace, migrační prostupnost, úkrytová kapacita. 
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SEZNAM ZKRATEK 

RZGW – (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) Polský správce vodních toků 
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1 ÚVOD 

Ekologická definice pojmu revitalizace říká, že se jedná o soubor opatření, která vedou 

k obnovení nebo nápravě přírodních funkcí ekosystému, které byly lidskou činností 

částečně nebo úplně zbaveny přírodního charakteru.  

Řeky a potoky jsou ekosystém, na kterém je závislé drtivé množství živočišných druhů. 

Nejedná se pouze o vodní živočichy, ale i o organismy vázané k vodnímu prostředí, 

hledající si ve vodě obživu anebo jsou vázány k vodnímu prostředí procesem 

rozmnožování, např. u mnoha druhů hmyzu, obojživelníků a plazů. U vyšších savců bylo 

říční údolí odedávna přirozenou migrační trasou. Zcela jistě bychom našli spoustu jiných 

vazeb suchozemských organismů na vodní prostředí. Proto také jsou často vodní toky 

přirovnávány ke krevnímu koloběhu. Zahušťování osídlení člověka a jeho neustálé 

přibližování se k vodním tokům způsobují nadměrné zásahy do morfologií koryt, čímž 

bylo dosaženo odpřírodnění a potlačení biologických a ekologických vazeb. V poslední 

době je zřetelná snaha o rehabilitaci, zejména v úsecích, kde je to ekonomicky možné a 

reálné.  

Téma revitalizací je dnes velice rezonující a vzbuzující různé a často protichůdné reakce. 

Je to do značné míry pochopitelné, neboť zájmy jednotlivých odborných a profesních 

skupin jsou rozdílné a nelze říct, že jeden zájem je nadřazený druhému. Nelze tedy 

aplikovat revitalizační projekty v maximální míře na celé délce vodního toku. Projekt musí 

respektovat realitu současného stavu. Proto se tato práce zabývá pouze reálnými 

možnostmi revitalizací na řece Olši na území ČR. 

Olše pramení v polské části Beskyd, po šestnácti kilometrech vtéká na české území v obci 

Bukovec (nejvýchodnější obec v ČR) a po 72,4 kilometrech vtéká do Odry. Její celková 

délka činí 89 km. Je druhým nejvýznamnějším přítokem z pravé části Beskyd. Protéká 

hustě osídleným územím s průmyslovými podniky a ostravsko-karvinským revírem. 

V délce 25,3 km tvoří mezistátní tzv. mokrou hranici. Toto jsou základní civilizační tlaky, 

které si vynutily zásahy do přirozeného habitatu řeky.   

Zásahy do přirozeného rázu řeky Olše začaly na přelomu 15. a 16. století stavbou náhonů 

pro houfně zakládané rybníky. Ovšem neustálé přibližování lidských aktivit směrem k řece 
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v 19. století spojené s těžbou uhlí, zahušťování osídlení v jejím bezprostředním okolí, 

hospodářské využívání půdy v oblastech přirozeného meandrování, v inundacích atd. bylo 

příčinou, že zásahy začaly mít bezprostřední vliv na říční mechanismy potažmo na biotu 

v dotčených vodních tocích. Jednalo se o přirozený proces, jehož prvním cílem bylo přesné 

vymezení prostoru pro vodní tok, který spočíval především v jeho narovnání, čili zkrácení, 

a ve výstavbě spádových stupňů. Druhým cílem byla protipovodňová ochrana, která měla 

ochránit před pravidelným vybřežováním řek zejména lidská sídla, ale také zemědělství i 

průmysl. 

Jsme tedy svědky dvou protichůdných tendencí, tedy snahy o ochranu kulturní krajiny před 

ničivými povodněmi a zároveň snahy o dosažení dobrého ekologického stavu řek nejen v 

oblasti biodiverzity, ale i morfologie koryta i čistoty vod. 

Cílem diplomové práce je analyzovat komplexně stav na řece Olši jako celku s nastíněním 

možnosti zlepšení ekologického stavu na úseku morfologie koryta jednak v celkovém 

kontextu, pak i k řece Olši jako celku. Nakonec navrhnu konkrétní případ řešení 

revitalizačních opatření na vybrané lokalitě, která bude z hlediska revitalizace 

nejperspektivnější. 
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2 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA POVODÍ A ODTOKOVÝCH 

POMĚRŮ NA TOKU  

Řeka Olše jako jediná z pěti hlavních toků povodí nepramení na českém území. Její 

pramen se nachází v nadmořské výšce okolo 900 m n. m. na úpatí hory Gonczorka poblíž 

obce Kamesznica v Polsku. Po šestnácti kilometrech se dostává na české území poblíž 

obce Bukovec. Profil křížení státní hranice se nachází v říčním kilometru 72,8, odtud teče 

severozápadním směrem do recipientu, tedy do Odry, jejichž soutok se nachází 

v nadmořské výšce 187 m n. m.  Celková délka toku měří 89 kilometrů. Z uvedené délky 

na přibližně 25,3 kilometrech tvoří státní hranici mezi Českou a Polskou republikou. 

Údolí řeky vytváří Jablunkovskou brázdu a spolu s Jablunkovským průsmykem tvoří 

hranici mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Povodí Olše má rozlohu 1118 

km2. Jeho tvar je prutovitý a je definován okolním pohořím. [HUBAČÍKOVÁ, 

OPPELTOVÁ 2008]. Délka údolí je jen zanedbatelně kratší než samotná délka toku.  

V povodí Olše, na řece Stonávce se nachází údolní nádrž Těrlicko vybudována v letech 

1955 až 1964, se zatopenou plochou 267,6 ha, což ji řadí na třetí místo v rámci povodí 

Odry. Celkový objem nádrže je 27,4 mil. m3. Přivaděčem z Ropičanky byla 

v sedmdesátých letech posílena vodnost přítoku Stonávky. 

2.1 Stručné geologické a geomorfologické poměry 

Česká republika je rozdělena na dvě geologické jednotky, jejichž hranice leží přibližně na 

přímce Ostrava- Brno. Větší část od hranice na západ se nazývá Český masiv, směrem na 

východ pak Karpaty. Levostranné přítoky Odry, pramenící v jesenické části povodí, 

protékají českým masívem. Naopak pravostranné přítoky, pramenící v Beskydech, tedy i 

Olše, protékají jednotkou Karpaty. 

Český masiv- geologická jednotka, jejíž stáří je odhadováno na 660-550 milionu let. 

Horotvorné pochody byly pomalé, což se projevuje mírnější členitost terénu. Podloží 

v jesenické části povodí se skládá hlavně z jílovitých břidlic, zastoupen je i fylit, svor a 

pararula. Jedná se o horniny přeměněné nebo vyvřelé, které mají odolnější strukturu proti 

erozi. 
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Karpaty- geologická jednotka, jejíž stáří je odhadováno na 65-30 milionů let. Důležitým 

geomorfologickým činidlem byl pevninný ledovec, který dosahoval až k Moravské bráně, 

jehož činností vznikl současný charakter Ostravské pánve. Podloží je tvořeno jílovcem a 

pískovcem, což se souhrnně označuje jako flyšové sedimenty. Tyto podléhají velmi snadno 

vodní erozi, což ovlivňuje splaveninový režim řek. Když k tomu přičteme vyšší členitost 

terénu a zhruba dvojnásobný průměrný sklon beskydských řek, výsledkem je nadměrný 

transport splavenin, kterým vznikají zejména na středních a dolních úsecích toků rozsáhlé 

štěrkové lavice. Při rozpadu jílovcových vrstev dochází k rozptylu těžko usaditelných 

jílovitých částic a nepříznivě tak ovlivňuje kvalitu vody ve vodních nádržích zejména za 

povodní. 

 

 
Obr. č. 1Přibližná hranice rozdělující oblast Karpat a Českého masivu (zdroj: Povodí Odry s. p.) 

2.2  Stručné hydrologické a klimatické poměry 

Povodí řeky Olše má rozlohu 1107,1 km2. V ČR se jedná o rozlohu 639 km2, což je 

57,15% z celkové rozlohy povodí. Průměrný roční průtok v Kopytově poblíž ústí má 

hodnotu 12,5m3.s-1, specifický odtok z povodí pak 11,18 l.s-1.km-2.  
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Olše má podobný charakter jako jiné beskydské řeky, čili vysoký sklon dna a vysoké 

převýšení v niveletě dna na relativně krátkou vzdálenost, vzhledem k vydatným srážkovým 

úhrnům i vysoký specifický odtok a výrazné průtokové výkyvy. Tabulka s průtoky N-

letých a M-denních vod je k dispozici v příloze 2 a 3. 

Obr. č. 2       Izohydrie v povodí Odry (zdroj Povodí Odry s. p.) 

 

Klima v povodí Odry nikterak nevybočuje svým charakterem od okolních území ve střední 

Evropě. Ovlivňováno je především vlhkým oceánským prouděním ze západních směrů a 

suchým kontinentálním prouděním od východu. Co se týče srážek, je jejich vydatnost 

v závislosti na nadmořské výšce mnohem výraznější v beskydské části povodí, která patří 

k srážkově nejbohatším lokalitám v rámci ČR vůbec. Teplotně ovšem mají Jeseníky 

drsnější podnebí než Beskydy.  
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název toku  
  

plocha povodí 
 [km2] 

srážky  
[mm1] 

průměr Qa 
 [m3.s-1] 

specifický odtok  
 [l.s-1.km-2] 

Olše 1107,1 877 13,8 12,46 

Ostravice 827,4 976 15,7 18,98 

Odra 4722,5 795 48,2 10,21 

Opava 2089 762 17,9 8,57 

Tab. č. 1 Hydrologické údaje některých vodotečí povodí Odry (zdroj: Povodí Odry s. p.) 

Průměrný úhrn srážek v povodí Odry mezi léty 1961-1990 činí 818,1 mm. Maximální 

dlouhodobý úhrn srážek byl naměřen na stanici Lysá hora v množství 1372,3 mm, 

nejmenší dlouhodobý průměr množství srážek v rámci celého povodí Odry byl 

zaznamenán v oblasti dešťového stínu na stanici Litultovice na Opavsku. 

2.3   Podélný profil a splaveninový režim 

Průměrné hodnoty podélného sklonu koryta řeky se pohybují v horním úseku mezi hranicí 

s Polskem a ústím Lomné na 10‰, dále po ústí Ropičanky na 5‰, po ústí Stonávky na 3‰ 

a konečně v dolním úseku po ústí na 1,5‰. Průměrná zrnitost splaveninového materiálu 

dna má hodnotu nad ústím Ropičanky 70 mm, mezi Ropičankou a ústím Petrůvky 40 mm a 

níže po ústí hodnotu 20 mm. 

2.4   Hlavní přítoky Olše  

Lomná č.h.p. 2-03-03-008 

Lomná pramení pod horou Malý Polom ve výšce 920 m. n. m. poblíž obce Horní Lomná. 

Po 17,5 km ústí do Olše v Jablunkově. Zajímavostí je realizovaná úprava koryta této 

bystřiny z 60. let min. století, realizovaná bývalými Severomoravskými státními lesy (autor 

návrhu Ing. Jařabáč), při níž se využilo znalosti hydrauliky a pomocí instalace velkých 

kamenů do dna zvýšil jeho účinnou drsnost, což má za následek zpomalení vody v korytě 

toku a tím i potlačení erozivních účinků. Správcem toku je Povodí Odry s. p.  
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Hluchová č. h. p. 2-03-03-022 

Hluchová pramení na úbočí Velkého Stožku v nadmořské výšce 830 m. n. m. Po 11,7 km 

v obci Bystřice ústí do Olše. Správcem jsou Lesy ČR s. p.  

Kopytná č. h. p. 2-03-03-0244 

Pramení na úbočí hory Kalužný ve výšce 930 m. n. m. Je to levý přítok Olše, ústí v obci 

Bystřice. Celková délka toku 11,7 km. Správcem jsou Lesy ČR s. p. 

Tyra č. h. p. 2-03-03-032 

Pramení na severním úbočí hory Kalužný ve výšce 835 m. n. m. Jedná se o levý přítok 

Olše, který ústí v Třinci. Celková délka vodního toku je 13 km a jejím správcem je Povodí 

Odry s. p.. Na toku se nachází zdroj pitné vody.  

Ropičanka č. h. p. 2-03-03-040 

Pramení na úbočí hory Ropice v nadmořské výšce okolo 840 m. n. m. Je to levý přítok 

Olše, do které ústí na okraji města Český Těšín. Celková délka vodního toku je 16,4 km a 

jejím správcem je částečně Povodí Odry s. p., který spravuje tok od ústí po ř. km 8,1 a 

Lesy ČR s. p. spravují tok od ř. km 8,1 až po pramen. Na vodním toku ve Smilovicích se 

nachází jez, který odvádí pomocí přivaděče část průtoku do povodí Stonávky k nalepšení 

vodnatosti přítoku Těrlické přehrady.  

Stonávka č. h. p. 2-03-03-052 

Pramení na severním úbočí hory Kotař v nadmořské výšce okolo 695 m. n. m. Po 33,7 km 

vtéká jako levý přítok do Olše poblíž Karviné. Na vodním toku v Těrlicku se nachází vodní 

dílo Těrlická přehrada, která zásobuje provozní vodou důlní podniky na Karvinsku, 

Třinecké železárny a po výstavbě přivaděče i elektrárnu Dětmarovice. Správcem vodního 

toku je Povodí Odry s. p. 

Petrůvka č. h. p. 2-03-03- 

Hraniční vodní tok, pramenící v Polsku na okraji Těšína v nadmořské výšce 375 m. n. m. 

Protéká tedy územím Polska i ČR, kdy úsek na polském území je delší. Z celkové délky 
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37,9 km tvoří polskou část 23,6-ti kilometrový úsek. Pak následuje šestikilometrový úsek 

přes českou územní enklávu okolo Petrovic u Karviné. Poslední úsek tvořící mokrou 

hranici v délce 8,3 km ústí do Olše z pravé strany poblíž obce Dětmarovice. Správcem je 

Povodí Odry s. p. a polský správce RZGW. 
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3 ROZSAH ZÁSAHŮ DO MORFOLOGIE KORYTA ŘEKY 

3.1 Historie stavebních a regulačních zásahů na řece Olši 

Zřejmě nejstarším osídlením v oblasti Poolší je hradiště v Podoboře. První zmínky 

pocházejí z osmého století. Tato historická tvrz se nachází v současnosti na pomezí obcí 

Chotěbuz a Louky nad Olší. První zmínka o Těšíně pochází z 12. století, o Hrádku a 

Jablunkově, jejichž historie je úzce spjata, pochází ze století 16-tého. Z dalších 

historických osídlení stojí za zmínku Fryštát, Darkov, Ráj a Karviná, které tvoří dnešní 

Karvinou, Konská (součást dnešního Třince) a Vendryně a Dolní Lutyně (do roku 1946 

Německá Lutyně), jejichž vznik je datován na přelom 13. a 14. století. Město Třinec je 

novodobé. Původně malá obec, jejíž rozvoj souvisí s rozvojem zdejších železáren. Český 

Těšín vznikl po první světové válce na levém břehu Olše z předměstských a převážně 

průmyslových částí Těšína[CICHÁ 2001].  

O historii vodních staveb na řece Olši z období před systematickou úpravou koryta se 

nedochovaly žádné dokumenty, ale z kusých dochovaných podkladů staršího data je možné 

usuzovat, že zásahy v řečišti Olše se omezily na stavby jezů, náhonů a od druhé poloviny 

19. století taky na protipovodňové hráze. Jezy a náhony se budovaly pro houfně zakládající 

se rybníky. Tyto vznikaly na přelomu 15. a 16. století okolo Těšína, Fryštátu a Německé 

Lutyně. V první polovině minulého století bylo registrováno na řece Olši patnáct jezů, 

z nichž devět dodnes existuje. Ostatní, vzhledem k tomu, že plnily stabilizační funkci, byly 

nahrazeny spádovými stupni. První systematické úpravy koryta byly provedeny v letech 

1895-1904 mezi ústím řeky a Těšínem. Jednalo se o úsek dlouhý sedm kilometrů [BROSH 

2005]. 

Důvodem, proč řeka procházela systematickými úpravami (stavby hrází, stabilizace břehů, 

narovnávání koryta), ač v dotčených lokalitách řeka protéká řídce osídlenou krajinou, je 

zejména fakt, že tvořila a i dnes tvoří na značné délce státní hranici. V projektu z roku 

1930 bylo zjištěno, že je neúnosné udržet státní hranici na neupraveném vodním toku. 

Stabilizační práce na kilometrech od ústí až nad Český Těšín byly dokončeny v roce 1938. 

Jednalo se o směrovou korelaci toku a snížení sklonu dna. Směrová korelace byla 

prováděna oddělením (prokopáním) meandrů, které se v úseku Dětmarovice až ústí 
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pohybovaly v kilometrové šíři. Samotné meandry byly od nového koryta odděleny 

vegetačními plůtky a ponechány k samovolnému zanesení. Snížení sklonu dna bylo 

dosaženo velmi hustě umístěnými dřevěnými prahy o výšce 20 cm, a třemi vyššími stupni 

v profilech železničních mostů Košicko-bohumínské dráhy, která byla z důvodu 

poddolování přemístěna poblíž řeky Olše [BROSCH 2005]. 

Dalším úsekem, kde se prováděly úpravy, byl úsek od Jablunkova po státní hranici v 

Bukovci. Po velkých povodních koncem devatenáctého století byla provedena dílčí úprava 

okolo ř. km 66,0, kde docházelo k sesuvu svahu. Jak vyplývá z projektu z roku 1895, bylo 

v té době na Olši mezi Jablunkovem a Bukovcem šest dřevěných jezů, které sloužily 

k odběru vody. K další dílčí úpravě došlo v letech 1924-1925, kdy byl opraven povodní 

z roku 1915 poškozený úsek v délce 370m v obci Písek. Po povodni z roku 1925 došlo 

opět k rozsáhlým devastacím, takže Olše byla navržena ke komplexní úpravě v celém 

úseku. Práce byly provedeny v roce 1928-1934. V městské části Jablunkova byly od ústí 

Lomné v délce 600m proti proudu opěrné zdi a dlažby, v dalších úsecích bylo koryto 

usměrněno drátoštěrkovými výhony a břehy zpevněny. Po šesti povodních v letech 1942- 

1960 se objevily na úpravách škody, které byly opravovány pouze lokálně ve zcela 

nedostatečném rozsahu. V roce 1965 proto bylo rozhodnuto o nové komplexní úpravě, 

které byly zahájeny výstavbou štěrkové přepážky v Bukovci a pak po jednotlivých etapách 

podle stupně naléhavosti [archiv Povodí Odry s. p.]. 

3.2 Důvody regulací 

Olše protéká kulturní krajinou dvou států. Pramení v Polsku a protéká nejdříve lesy a pak 

řídce osídlenou krajinou. Na úseku šestnácti kilometrů jediným hustěji osídleným úsekem, 

a to obci Istebná.  Vzhledem k tomu je zde nízký antropogenní vliv. Správcem polské části 

toku je RZGW se sídlem v Krakově.  

Druhá podstatně delší část v celkové délce 72 km protéká zejména ve středním a dolním 

úseku dosti exponovanou oblastí již na území ČR. Správcem na českém území je POd 

VHP Český Těšín. Horní část toku protéká střídavě hustější zástavbou i rozptýlenější 

zástavbou slezského typu. Štěrkonosné podloží flyše a vysoký sklon nivelety dna bylo 

řešeno pomocí bystřinných úprav v podobě směrové korekce, výstavby spádových stupňů a 
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jezů. Střední tok protéká řídkým osídlením a proto i s minimem zásahů do morfologie 

koryta. Zásahy se omezily pouze na úseky poblíž mostů a lávek. Jedná se o úsek bez 

migračních bariér. Dolní část je nejvíc zatížená, protéká Třineckými železárnami, které pro 

odběr povrchových vod využívají dva jezy, druhým problematickým úsekem je Karvinsko 

a důlní poklesy. Celkově lze říct, že z celkové délky 72,4 km toku řeky Olše jsou úpravy 

na délce 55,2 kilometrů. Zbývající část, 17,2 km je neupravená. V procentech to lze 

vyjádřit v poměru 76,2% toku upraveného a 23,8% nikoli. Délka řeky Olše za posledních 

120 let se zkrátila o více než 12 kilometrů. K nejrazantnějšímu zkrácení došlo na dolním 

toku. Co bylo příčinou tak rozsáhlých úprav? 

Urbanizace území- hustota osídlení se v oblasti Poolší  začala výrazně zvyšovat na 

středním a zejména na dolním toku, to pak bylo příčinou stabilizace břehů výstavbou 

protipovodňových hrází. V celkovém součtu Olše protéká centry čtyř měst: Jablunkovem, 

Třincem, Českým Těšínem + Těšínem a Karvinou. V těchto městech žije celkově okolo 

153 tisíc obyvatel. Za účelem bezpečného převádění povodňových průtoků zúženým 

profilem městských, hustě osídlených tratí a tím i zmírňování ekonomických ztrát na 

majetku pobřežníků byly realizovány protipovodňové hráze. V místech, kde 

z prostorových důvodů nebylo možné hráz zbudovat, byly stavěny opěrné zdi.  

Státní hranice- Olše tvoří hranici mezi Českou Republikou a Polskem v délce 24,5 km. 

Hranici tvoří od soutoku s Odrou v obci Kopytov po Věřňovice, kde je česká enkláva na 

pravém břehu Olše, pak od Věřňovic po ústí Petrůvky v Dětmarovicích. Třetí úsek začíná 

v  Karviné- Ráji a končí v Českém Těšíně. Státní hranice byla odedávna problematická. 

Územní spory, které započaly vznikem Československa v roce 1918, vygradovaly 

násilným připojením Těšínska k Polsku v roce 1938. Po II. světové válce se hranice vrátily 

do původního stavu, tedy před anexí. K urovnání celé záležitosti došlo v roce 1958 

uzavřením smlouvy o vzájemných hranicích. Zejména pro polskou stranu je otázka 

neměnnosti rozlohy státu velmi citlivou otázkou. Změny jsou přípustné pouze přes 

parlament změnou ústavního zákona. Tato fakta vedou k regulačním zásahům, které mají 

za cíl řeku dlouhodobě směrově stabilizovat. Proto se schází dvakrát do roka skupina R na 

úrovni zmocněnců vlád a hraniční komise složená ze zástupců ministerstva vnitra obou 

států.  
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Ve Francii a ve Švýcarsku existuje koncept zvaný Espace de liberté, který spočívá 

v zajištění prostoru s využívaním území a protipovodňovou ochranou. Koncept je 

zakomponován do francouzského vodního zákona, bere ohled na existující infrastrukturu. 

V oblastech, kde to zástavba nivy dovolí, koncept umožňuje vymezit optimální prostor pro 

přirozené říční morfologické pochody. Toto tzv. svobodné pásmo zajišťuje stát vhodnými 

pozemkovými úpravami, nebo výkupem potencionálně ohrožených soukromých pozemků. 

Principy tohoto konceptu se zatím mezi ČR a PR nepodařilo dojednat. 

Dopravní infrastruktura je rovněž důvodem zásahů za účelem směrové stabilizace toku. 

Hlavní tahy vedly zpravidla údolní nivou řek. 

Železniční trať procházející popisovaným územím se budovala na přelomu 60. a 70. let 19. 

století, v tomto úseku byl zahájen provoz v roce 1871. Do roku 1958 byla nazývána  

Košicko- Bohumínskou drahou.  Původní trať, která vedla přes Orlovou, byla nevhodná, 

neboť vedla přes silně poddolované lokality s předpokladem silných terénních poklesů, 

proto bylo nutné najít náhradní dlouhodobé řešení. V roce 1963 byla zprovozněna přeložka 

dráhy mezi Dětmarovicemi a Loukami nad Olší, s novou železniční stanicí Karviná hlavní 

nádraží.  

Průmysl- na řece Olši leží Třinecké železárny, původně malý podnik poblíž řeky, který 

využíval Olši jako zdroj energie, jako dopravní prostředek k plavení dřeva i jako zdroj 

samotné vody. Výstavba KBD nastartovala železárnám razantní rozvoj tím, že umožnila 

rychlou dopravu uhlí a železné rudy ze vzdálených oblastí těžby. Tyto okolnosti způsobily, 

že řeka Olše v současnosti protéká středem závodu, tok řeky se zreguloval pomocí 

betonových opěrných zdí, které brání směrové erozi v nejexponovanějších úsecích.  
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Obr. č. 3 Olše protékající Třineckými železárnami (zdroj: Mapy.cz graficky upravil Turoň T.) 

Dalšími podniky, které stojí podél Olše, jako jsou elektrárna Dětmarovice, průmyslová 

zóna Karviná, areál, kde sídlil v minulosti závod ETA Jablunkov (dnes sídlem různých 

firem), se nenacházejí v její bezprostřední blízkosti, čili jejich ovlivnění spočívá pouze 

v případném odběru jejich povrchových vod.  

Vlivy důlní činnosti- Olše protéká na východní straně uhelné pánve a tím i po okraji vlivů 

důlní činnosti. Mezi nejvýznamnějšími vlivy, postihující část řeky Olše, patří poklesové 

kotliny. Ty zatím postihovaly především levobřežní prostor řeky. Největší intenzity 

dosahovaly mezi léty 1960 až 1990. Vzhledem k tomu, že v současnosti v ostravské části 

revíru byla již těžba ukončena a pokračuje se pouze na Karvinsku, nejistě probíhá v dole 

Paskov na Frýdeckomístecku, vlivy důlních poklesů v oblasti Karvinska, tedy Poolší, jsou 

stále aktuální. Tyto vlivy nepůsobí izolovaně, ale kombinovaně, tedy v různé míře 

v různých úsecích, podle úložních poměrů uhlonosného karbonu a geografických 

podmínek na zemském povrchu. Karbonské hřbety s uhelnými slojemi, které leží nejblíže 

k povrchu, a tedy tam se nejčastěji soustřeďuje těžba. Tím i v oblastech hřbetu jsou 

poklesové kotliny nejhlubší. Jednotlivé hřbety jsou odděleny výmoly, což jsou stará údolí, 

která jsou překryta mladšími sedimenty.   V některých lokalitách na Karvinsku došlo po 

celkovou dobu těžby k poklesu terénu až o více než 30 m.  

Řeka Olše je ovlivněna těžbou na dvou úsecích. První úsek začíná v Loukách nad Olší a 

končí nad jezem v Karviné Ráji. Uhlonosné vrstvy zde zasahují pod řeku a vzhledem 

k tomu, že zde tvoří Olše mokrou hranici, byly tyto vrstvy dosažitelné jak z polské tak 

české strany. Těžilo se tedy na obou stranách toku Olše. Ovšem investiční náklady na 
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odstraňování negativních důsledků důlních činností byly pro polskou stranu nepřijatelné a 

tak v roce 1994 těžba na polské straně skončila.  Pokračuje se s těžbou pouze na českém 

území. Výsledkem je v horní části postihovaného úseku zvýšení sklonu dna koryta a 

zvýšení eroze levého břehu, v dolním snížení sklonu a zhoršování odtokových poměrů. 

Bylo nutné navýšení hrází a výstavba spádových stupňů, které se prováděly celkem 

unikátním způsobem. Stavba stupně na tak nestabilním podloží z důvodů možných 

deformací není možná z betonu, železobetonu ani vyzděná z kamenných kvádrů. Proto 

byly použity štětové stěny tzv. larseny, které se dobře přizpůsobují poklesům. Druhý úsek 

je poblíž obce Doubrava. Nachází se zde poklesová kotlina zvaná Kozinec. Olše se jí 

dotýká zatím velmi okrajově, je zde ponechána přirozenému vývoji. Má zde rozvolněný 

charakter se vznikem bifurkace. Celková délka Olše ovlivněné důlní činností je přes 12,5 

km. 

3.3 Podrobnější popis z hlediska antropogenních vlivů 

Celou délku řeky na českém území, tedy 72 km, lze rozdělit podle dominance vnějších 

vlivů (antropogenních i přírodních) do šesti charakteristických úseků. 

 
Obr. č. 4 Jednotlivé hodnocené úseky řeky Olše I  (zdroj Povodí Odry s. p. graficky 

upravil Turoň T.) 
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3.3.1 Úsek od ústí do Odry po ústí Petrůvky (ř. km 0,0- 12,8) 

V tomto úseku tvoři Olše mokrou hranici od roku 1748 mezi Rakousko-Uherskou 

monarchií a Pruskem, po slezských válkách připadlo Dolní Slezsko Prusku, a po první 

světové válce pak hranici mezi Československem a Polskem. V rovinatém území 

Ostravské pánve v nestabilním podloží řeka meandrovala a různě se větvila z důvodu jak 

břehové eroze, tak ukládání unášených štěrků. Zejména za jarních, a začátkem léta 

probíhajících povodní, řeka pravidelně zaplavovala pozemky v šířce jednoho kilometru. 

Tato skutečnost vedla k potřebě stabilizace koryta jakožto citlivé hranice.  

Zajímavostí je česká enkláva na polské straně ve Věřňovicích, území o rozloze o velikosti 

1,44 km2. Olše v úseku ř. km 6,1- 8,6 čili v délce 2,5 km netvoří státní hranici. Po vleklých 

územních sporech byly s konečnou platností státní hranice dohodnuty a zákonem č. 62 

z osmapadesátého roku stvrzeny. 

Levobřežní inundační hráz v okolí Věřňovic byla původně hrází rybniční. Nacházely se 

zde rybníky Nerad a Bezdínek, jejichž hráze funkci ochrany před nadměrnými rozlivy 

převzaly.  

Práce na regulaci Olše v třicátých letech 20. stol., které byly prováděny od ústí až nad 

Český Těšín v celkové délce 41 km, spočívaly v usměrnění trasy koryta prokopáním 

meandrů a s určitým zkrácením toku. Pomocí vegetačních plůtků bylo dosaženo zanesení 

(kolmatace) odstavením starého řečiště. Aby zkrácení koryta nezpůsobilo zvýšení sklonu 

nivelety dna, byl tento problém řešen pomocí hustě osazených dřevěných prahů o výšce do 

20 cm a třemi vyššími stupni k stabilizaci železničních mostů. Dřevěné prahy se příliš 

neosvědčily, všechny byly postupně zničeny. Nejvíce se na destrukci podepsaly povodně a 

nedostatečná údržba během války. Některé stupně byly následně obnoveny, protože byly 

nezbytné pro podélnou a tím i směrovou stabilitu hraničního toku.  

Vodní tok je v současnosti v tomto úseku regulován v celé své délce. 
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stupně 3 

jezy 0 

odběry vody 1 

křížení toku s inž. sítěmi 2 

mosty, lávky 2 

MVE 0 
Tab. č. 2 Antropogenní vlivy na úseku č. 1 

3.3.2 Úsek od ústí Petrůvky po jez v Karviné- Ráji (ř. km 12,8- 25,6) 

Celý tento úsek je na českém území, protéká extravilánem obcí Dětmarovice a Doubrava, 

dále pak městem Karvinou. Neprotéká klasicky centrem města, ale okrajovými městskými 

částmi Darkov a Ráj. Na tomto úseku se nacházejí tři jezy (jeden je pohyblivý, dva pevné) 

a čtyři stupně. Za jezem v Koukolné ústí Karvinský potok, který odvádí důlní zasolené 

vody obsahující především sírany a chloridy. Tento umělý vodní tok původně ústil do 

Stonávky, ve snaze zabezpečit odvodnění důlních pokleslin byla provedena přeložka, kdy 

umělé koryto vedlo poklesovou kotlinou obce Doubrava, a ústila poblíž Kozince (příloha č. 

6). Z důvodu již zmíněných solí, které dosahovaly v recipientu nepříznivých hodnot, bylo 

problematické dosáhnout potřebné kvality vody pro elektrárnu Dětmarovice, která část 

odebírané vody používá na napájení kotlů. Voda k tomuto účelu se čistí a pak 

demineralizuje na ionexových filtrech, proto soli z důlních vod představují vážný problém. 

Řešením bylo prodloužení koryta souběžně s Olší a zaústění pod jezem v Koukolné.   

Tento úsek je v celé své délce regulován. Regulace probíhaly ve čtyřech, na sebe 

nenavazujících etapách. První úsek v okolí dvou železničních mostů Bohumín-

Zebrzydowice a Bohumín-Košice, který byl prováděn v šedesátých letech.  
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Obr. č. 5 Důlní poklesy znázorněné pomocí izokatabás     (zdroj Povodí Odry s. p. graficky upravila 

Turoňová V.) 

Úprava druhého úseku v sousedství poklesové kotliny Kozinec, pochází z třicátých let. 

Dodatečné doohrazování proběhlo v 50. létech. Technický stav hrází a spádových stupňů 

v současnosti není dobrý, což se projevuje častými břehovými nátržemi a rozkolísaností 

toku, která vede až k bifurkaci. 
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Obr. č. 6 Bifurkace na řece Olši                                                                               (foto Turoň T) 

 

Úsek v okolí ústí Stonávky byl upravován z důvodu přeložky Košicko – bohumínské 

železniční trati. Přeložka byla realizována v šedesátých létech. Původně úsek trati 

Bohumín - Český Těšín vedla přes důlními poklesy výrazně ovlivněnou oblast po ose 

Orlová Doubrava a Louky nad Olší. Přeložka byla vedena podél Olše z Dětmarovic, přes 

které již vedla trať z Bohumína do Polska, přes Karvinou- Fryštát a  Louky nad Olší, kde 

se napojovala na původní trasu tratě. 

Poslední úsek Darkov- Karviná- Ráj byl upravován za účelem ochrany před dnovou erozí, 

zejména za povodňových průtoků, a z důvodu očekávaných poklesů úseků položených 

výše proti proudu. Jez Karviná- Ráj odvádí vodu do Karvinské Mlýnky, která zásobuje 

vodou Karvinskou soustavu rybníků. 

Důlní vlivy přímo na řece v současnosti nejsou významné, nicméně do budoucna je nutné 

s těžbou v této oblasti počítat. 
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stupně 4 

jezy 3 

odběry vody 3 

křížení toku s inž. sítěmi 31 

mosty, lávky 7 

MVE 0 
Tab. č. 3 Antropogenní vlivy v úseku č. 2 

3.3.3 Úsek od jezu v Karviné- Ráji po jez v Českém Těšíně (ř. km 25,6- 39,8) 

Celý úsek tvoří „mokrou“ státní hranici, protéká tedy extravilánem až na výjimku, kterou 

je město Český Těšín. Toto město bylo po vzniku Československa a vleklých územních 

tahanicích v roce 1920 rozděleno. Počet křížení toku je nízký. V katastru obce Louky nad 

Olší jsou patrné vlivy důlní činnosti spočívající v poklesech. Dle studie hodnotící vlivy 

důlní činnosti na vodní toky vyplývá, že největších poklesů bylo dosaženo právě tam a to 

81 cm mezi léty 2006 až 2010. Prognóza do roku 2015 přepokládá na tomto úseku vznik tří 

kotlin s poklesy od 10 cm do jednoho metru.  Dosažení rovnoměrného sklonu nivelety dna 

po celé délce úseku bylo dosaženo pomocí spádových stupňů a ochranných hrází. 

Inundační hráz, která brání rozlití toku do poklesové kotliny dolu Darkov, tvoří souběžná 

silnice. Mezi Chotěbuzí a Českým Těšínem těsně sousedí železniční koridor, tento byl 

v minulosti několikrát podemletý a poškozen povodňovými průtoky.  

 
Obr. č. 7 Podemletá trať během povodně v roce 1972 (zdroj: Povodí Odry s. p.) 
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Následuje průtah Těšínem, zde je významné křížení toku třemi mosty a jednou lávkou. 

Nad centrem města leží Sikorův park, který je chráněn opěrnou zdí. Následuje obytná 

zóna, která leží na původním korytě Ropičanky. Po realizaci regulačních opatření a po 

výstavbě protipovodňových hrází na Olši mezi ústím Sadového potoka a Ropičanky a na 

samotných přítocích u ústí Ropičanky, vznikl prostor pro výstavbu několika desítek RD a 

několik komerčních provozoven a pro garážovou kolonii. Do budoucna se počítá, že hráz, 

která chrání infrastrukturu a komunikace bude prodloužena a navýšená. V tomto úseku je 

tok fragmentován sedmi stupni a dvěma jezy. Zde je úsek v celé své délce regulován. 

stupně 8 

jezy 2 

odběry vody 0 

křížení toku s inž. sítěmi 1 

mosty, lávky 5 

MVE 1 
Tab. č. 4 Antropogenní vlivy na úseku č. 3 

3.3.4 Úsek od jezu v Českém Těšíně po most železničního koridoru ve 

Vendryni (ř. km 39,8- 51,2) 

Fenoménem tohoto úseku jsou Třinecké železárny, přes které řeka protéká. 

Charakteristické pro tento úsek, který je dlouhý asi 6,5 km, je spousta křížení jak mosty a 

lávkami, tak produktovody a inženýrskými sítěmi. Dalším rysem jsou opěrné zdi, které 

stabilizují tovární budovy, které se při expanzi závodu stavěly v bezprostřední blízkosti 

toku. Průtok je ovlivněn odběrem užitkové vody, kdy v podjezí zejména přes suchá období 

je téměř nulový průtok. Ke zlepšení vodnosti toku dochází díky přítokům.  Tento úsek 

nekontrolují pracovníci Povodí Odry s. p.. Železárny mají svoje odborné pracovníky, kteří 

případné problematické jevy monitorují a na společných schůzkách se správcem toku 

žádají o provedení zásahů potřebných k nápravě.   
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Obr. č. 8 Jednotlivé hodnocené úseky řeky Olše II  (zdroj: Povodí Odry s. p. graficky upravil 

Turoň T.) 

V katastru třinecké městské části Kanada se vyskytují sesuvná území. Nestabilní levý břeh 

se sesouvá směrem do Olše. Podle studie, kterou si nechala vypracovat Energetika Třinec 

a.s. docházelo k sesuvům již v minulosti. Zatím rychlost sesuvů je taková, že řeka stačí 

odnášet sesutou horninu. Kromě tektonické poruchy samotné sesuv zde ovlivňuje zejména 

drobný přítok, který namáčí nestabilní horninu. Technické řešení v podobě opevnění je 

problematické pro případ sesuvu většího rozsahu, protože by samotné opevnění mohlo 

způsobit zásadní zátaras, který by způsobil zatopení části železáren.  

Pevný jez, který byl postaven v roce 1917, byl opatřen rybochodem. Jednalo se o jeden 

z prvních realizovaných projektů tohoto druhu na tocích Povodí Odry s. p.. Tento svou 

funkci z důvodů, které jsou rozvinuty v kapitole věnované rybím přechodům, neplní.  

Balvanitý skluz pod železničním mostem ve Vendryni byl postaven po povodni v roce 

1970. Tato povodeň zlikvidovala jez, který kdysi zásobil vodou místní mlýn. Ležel zhruba 

300 metrů pod železničním mostem. Následkem stržení mostu bylo náhlé zahloubení řeky, 

které bylo patrné přes jeden kilometr proti proudu. Vzhledem k tomu, že výška jezu byla 

okolo tří metrů, byly základy pilíře mostu obnaženy a hrozila destrukce celé mostní 
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konstrukce. Řešením bylo postavit náhradní stupeň.  Byl postaven balvanitý skluz, jehož 

základní konstrukci jsou larseny a skluzová plocha z lomového kamene. 

Zdejší úsek je z celkové délky 11,4 km regulován v délce 8,9 km, zbylých 2,5 km mezi 

obcemi Ropice a Třinec Konská upraven není. 

stupně 0 

jezy 2 

odběry vody 1 

křížení toku s inž. sítěmi 21 

mosty, lávky 16 

MVE 2 
Tab. č. 5 Antropogenní vlivy v úseku č. 4 

3.3.5 Úsek od mostu železničního koridoru ve Vendryni po most silnice 1/11 

v Návsí (ř. km 51,2- 62,6) 

Zde vodní tok protéká rozptýlenou zástavbou tzv. slezského typu, která se vyznačuje 

střídáním zemědělsky využívaných ploch a zástavby, která rovněž není souvislá. Proto se 

tato část řeky vyznačuje nejmenšími antropogenními vlivy, stabilizační zásahy byly 

prováděny pouze v bezprostředním okolí mostních konstrukcí. Zde začíná EVL1, která 

pokračuje proti proudu až na hranici s Polskem. Jedná se chráněné území spadající do 

soustavy Natura 2000, jehož ochrana vychází ze směrnice 92/43/EHS, o ochraně 

přírodních stanovišť. Vodní tok zde je zařezán do terénu, čili inundační pruhy po obou 

stranách jsou úzké a tím i hmotné škody, které způsobují povodně, jsou nízké. V katastru 

obce Bystřice došlo k výraznějšímu rozšíření koryta až do té míry, že vzniklá nátrž na 

levém břehu začala ohrožovat nemovitosti pobřežníků. Řešením bylo vykopání 

odlehčujícího ramene podél pravého břehu. V celé délce nebyla provedena regulační 

opatření a stabilizace koryta byla realizována pouze v okolí mostních konstrukcí. 

 

 

                                                 
1 EVL- evropsky významná lokalita je chráněné území v rámci NATURA 2000. V rámci těchto lokalit jsou 
chráněny významná stanoviště nebo významné druhy. Jednotlivá stanoviště jsou vyjmenována v přílohách 
směrnice o stanovištích č.92/43/EHS. Významné druhy vyskytující se v ČR jsou vyjmenovány ve vyhlášce 
MŽP 166/2005 Sb. EVL je legislativně podložena v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992   
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stupně 0 

jezy 0 

odběry vody 0 

křížení toku s inž. sítěmi 15 

mosty, lávky 10 

MVE 0 
Tab. č. 6 Antropogenní vlivy v úseku č. 5 

3.3.6 Úsek od mostu silnice 1/11 v Návsí po hraniční profil v Bukovci (ř. km 

62,6-  72,4)         

Na dolním konci tohoto úseku se nachází jez, který v minulosti zásobil užitkovou vodou 

drážní depo. V současnosti je zde MVE s výkonem 48 kW. Na rozhraní obce Návsí a 

Jablunkova křižuje Olši přemostění železničního koridoru. Toto přemostění bylo z důvodu 

optimalizace trati nově postaveno se směrovou korekcí. Nový mostní pilíř byl postaven na 

pilotech, aby nehrozilo podemletí. Dříve totiž stál pod viaduktem jez, který stabilizoval 

původní pilíř mostu, dnes je jez již zcela zničen. Zde také Olše protéká městskou zástavbou 

města Jablunkov. V nejvíce exponovaných místech zejména v blízkosti zástavby a u 

souběhu s komunikacemi byly břehy opatřeny opěrnými zdmi v délce 600m. Tímto bylo 

dosaženo stabilizace vodního toku co do směrové stability, tak i pro bezpečné převedení 

zvýšených průtoků městem. Bystřinný charakter toku nese sebou i aspekt bystřinných 

úprav v podobě spádových stupňů, pro zabránění nadměrného transportu splavenin. Olše 

nad soutokem s Lomnou byla donedávna ve správě Lesů ČR. 

stupně 7 

jezy 2 

odběry vody 0 

křížení toku s inž. sítěmi 9 

mosty, lávky 15 

MVE 1 
Tab. č.7 Antropogenní vlivy v úseku č. 6 
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4 POSOUZENÍ MOŽNOSTI REVITALIZACE TOKUZ V ÚSEKU 

PÍSEK-BUKOVEC 

4.1 Obecná opatření na tocích pro zlepšení jejich ekologického stavu 

Hovoříme-li o obecných opatřeních, která zlepšují přírodní habitat řeky, musíme mít na 

paměti, že říční ekosystém je tvořen nejen samotným korytem řeky, ale i břehovými 

porosty a nivami, čili územím přímo ovlivněným samotným tokem. Proto i revitalizace 

musíme pojímat komplexně. Opatření přímo v korytě se týkají odstraňování migračních 

překážek, rozvolňování říční brázdy, zvyšování účinné drsnosti dna a celkové diversifikace 

řeky jako takové. V oblasti niv a břehů se opatření soustředí na doprovodné a břehové 

porosty a odstranění pevných břehových opevnění.  

Revitalizace obecně dělíme do dvou kategorií. Obě mají svoje pro a proti a proto je nutno 

pozorně zvážit, který způsob použijeme v tom kterém úseku. První způsob nazýváme 

renaturace, čili samovolný proces, který se rozeběhne po odstranění opevnění a jiných 

stabilizačních prvků podél toku. Výsledkem je tvorba přírodního koryta se všemi 

charakteristikami, které takové koryto má. Výhodou je to, že proces je vesměs zdarma, 

avšak lze jej aplikovat pouze tam, kde směrové rozvolnění toku nezpůsobí materiální 

škody. Pokud známe původní trasu koryta, může nám to usnadnit rozhodování, protože 

řeky mají tendenci se vracet do původních řečišť. Druhý způsob nazýváme technickou 

revitalizací. Znamená to, že přírodě blízkého charakteru toku dosáhneme  pomocí techniky 

uměle. Výhodou je rychlost realizace, nicméně nevýhodou je nákladnost a ze všeho 

nejzásadnější je to, aby daný revitalizační koncept korespondoval s přírodními pochody 

v daném úseku toku. Protože pokud revitalizační návrh tato pravidla nerespektuje, bude 

odsouzen k neustálému boji s přírodou. Všude tam, kde jsme omezení prostorově a 

nemůžeme tedy směrově rozvolnit trasu koryta, můžeme využít částečné revitalizace. 

Jedná se o kompromisní řešení, kdy pomocí určitých prvků dosáhneme rozvolnění trasy 

kynety a rozčlenění dna [ŠLEZINGR 2010]. 
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4.2 Migrační překážky a jejich zprůchodnění 

Vodní tok od pramene po ústí mění svůj charakter a proto se i výskyt a zastoupení 

jednotlivých druhů ichtyofauny v celé délce vodního toku mění. Teplota vody se v letním 

období přirozeně postupně zvyšuje, průměrný sklon potažmo rychlost proudění se 

zpravidla zmenšuje a stoupá trofie neboli úživnost vody. To jsou důvody, proč jednotlivé 

druhy ryb obsazují ta pásma, kterým jsou fyziologicky přizpůsobeny.  

4.2.1 Rybí pásma 

Velké řeky obecně dělíme do čtyř rybích pásem podle čtyř druhů ryb, které se vyskytují ve 

většině evropských řek. Jsou to pásma pstruhové, lipanové, parmové a cejnové. Na Olši se 

z důvodu geomorfologické charakteristiky podélného profilu cejnové pásmo nevytvořilo.  

• Pstruhové pásmo- ř. km 72, 643 – ř. km 64,0 úsek od státní hranice v Bukovci až 

po soutok s potokem Jasení v Návsí s průměrným sklonem dna 10,2‰. Vyskytuje 

se zde pstruh potoční, lipan podhorní, střevle potoční, mřenka mramorovaná, 

vranka pruhoploutvá a mihule potoční. 

• Lipanové pásmo- ř. km 64,0 – ř. km 51,18 úsek od Návsí po balvanitý skluz ve 

Vendryni s průměrným sklonem dna 4,8‰. Zde se vyskytuje lipan podhorní, pstruh 

potoční, střevle potoční, jelec tloušť, jelec proudník, plotice obecná, parma obecná, 

ostroretka stěhovavá, hrouzek obecný, mřenka mramorovaná, vranka pruhoploutvá 

a mihule potoční. 

• Parmové pásmo- ř. km 51,18- ř. km 0,0 úsek od Vendryně po ústí v Kopytově 

s průměrným sklonem dna 2,34‰. Zde se vyskytuje parma obecná, ostroretka 

stěhovavá, pstruh obecný, lipan obecný podhorní, štika obecná, střevle potoční, 

jelec tloušť, jelec proudník, ouklej obecná, ouklejka pruhovaná, plotice obecná, lín 

obecný, kapr obecný, karas stříbřitý, střevlička východní, hrouzek obecný, bolen 

dravý, candát obecný a okoun říční [LOJKÁSEK]. 

4.2.2 Typy migrací 

K základním životním projevům ichtyofauny patří migrace. Na území ČR dělíme ryby a 

mihule do tří základních migračních skupin. První obsahuje druhy anadromní, které 

většinu života stráví v moři a za účelem rozmnožování migrují do sladkých vod. Zde patří 
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losos obecný, pstruh mořský, placka pomořanská, mihule mořská a mihule říční. Druhá 

skupina se jmenuje katadromní druhy, které migrují opačným směrem. Čili za třením 

migrují z řek do moří. Do této kategorie u nás patří pouze úhoř říční. Největší skupinou 

jsou druhy potamodromní, které migrují v rámci sladkých vod v obou směrech. Zde patří 

pstruh obecný, parma obecná, podoustev říční, ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a další. 

Migrace můžeme dělit i podle příčin. Nejrozšířenější je migrace třecí, která souvisí 

s vyhledáváním vhodného místa z hlediska chemismu vody a vhodného substrátu. Další 

příčinou může být hledání potravy, tedy migrace potravní. Ke kompenzačním migracím 

dochází zpravidla v horních partiích toku, kdy dochází k znovuosídlení po zvýšených 

průtocích [HANEL, LUSK, 2005]. 

4.2.3 Technická řešení pro zprůchodnění migračních překážek 

Technickým opatřením, která zprůchodňují migrační bariéry, říkáme rybí přechody. Pokud 

je nezbytné migrační bariéru, tedy stupeň, jez a podobně z nejrůznějších důvodů ponechat, 

můžeme příčný objekt opatřit rybím přechodem, který umožní rybám migraci především 

proti proudu. Tyto stavby mají několik základních technických řešení a bezpočet drobných 

konstrukčních odchylek. Mezi nejpoužívanější patří komůrkové rybí přechody, obtokové 

kanály tzv. bypassy a balvanité skluzy [JUST 2005]. 

Komůrkový rybí přechod- rampa o šířce 1,5-2m, se sklonem 1:10. V šikmém korytě 

rybího přechodu jsou přepážky, které mají výřez. Jednotlivé přepážky mají vždy výřez na 

opačné straně než přepážka předchozí. Výškový rozdíl jednotlivých stupňů by neměl být 

větší než 0,2m a minimální hloubka komůrek 1,2m. Používají se především na dolních 

tocích, protože se snadno zanáší splaveninami [JUST 2005]. 

Obtokový kanál- nazývaný též bypass je umělé koryto, které vede mimo vlastní koryto za 

křídlem vývaru, břehovou hranu popř. hrází. Platí zde obdobná pravidla jako je maximální 

rozdíl výšky hladin do 0,2m. Při zvýšených průtocích (kromě povodní, kdy je zaplavená 

niva) není bypass vystaven jejich negativním účinkům, neboť se nachází mimo průtočný 

profil. Nevýhodou je potřeba vhodných pozemků [JUST 2005]. 

Balvanitý skluz- Používá se pro zprůchodnění příčných staveb do dvou metrů výšky. 

Obvykle jej tvoří několik vrstev kamenné rovnaniny, kdy povrch skluzové plochy by měl 

mít potřebnou drsnost k tlumení kinetické energie vody [JUST 2003]. Nejhlouběji je 
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vrstva jemné frakce, která je od další vrstvy oddělená zpravidla vhodnou geotextílií, která 

brání vyplavování jemných částí. Vrchní vrstvu tvoří velké kameny, které se prosypávají 

pískem a štěrkem, aby se meziprostory maximálně zaplnily. Voda by měla maximálně téci 

po skluzové ploše a neměla by se ztrácet mezi kameny. Výhodou balvanitých skluzů je 

dobré začlenění do krajiny a relativně snadná a levná realizace. Nevýhodou je zachytávání 

unášeného materiálu. Nedoporučuje se při zprůchodňování migračních překážek vyšších 

než dva metry a v městských říčních tratích. Sklon skluzové plochy by neměl být prudší 

než 1:12.  

Snížení přelivné hrany- řešení vhodné zejména pro malé stupně. Snížením vodního skoku 

na 0.3m a méně (není nutno po celé délce přelivné hrany), přetvoříme migrační bariéru na 

migračně prostupný objekt.  

Zásadní věcí pro úspěšné využívání rybího přechodu je to, zda ryby přechod najdou či 

nikoli. Ryby táhnoucí proti proudu jsou tímto proudem vábeny. Proud vytékající z rybích 

přechodů (dále jen RP) by měl být dostatečně velký, aby bylo dosaženo funkčnosti RP 

v celé jeho délce a aby proud vytékající do dolní vody měl dostatečně vábivý potenciál. Je 

také důležité umístění vstupu do přechodu. Nikdy bychom ho neměli umístit do vývaru, a 

pokud je pod tělesem jezu výpusť, např. MVE, měl by být na stejné straně. Práh vstupu by 

měl být dimenzován na nízké průtoky, aby v opačném případě za nízkých průtoků 

nevyčníval nad hladinu a neznemožnil jeho dosažitelnost.  

Obecně tyto stavby jsou dosti nákladné, je proto nutné důkladně zvažovat, kde které 

migrační překážky budeme zprůchodňovat. Ideální by bylo zprůchodnit všechny příčné 

stavby, ovšem z hlediska finančních možností správce toku se upřednostňují jen některé 

migrační bariéry před jinými. Klíčem je především druhové složení ichtyofauny ve vztahu 

k výškám spádových stupňů a návaznost zprůchodnění jednotlivých bariér. Jak již bylo 

řečeno, vodní tok je rozdělen do rybích pásem. Rybí obsádka jednotlivých pásem se liší i 

ve schopnosti překonávat překážky jak skokem, tak proplutím. Proto spádové stupně do 

jednoho metru v pstruhovém pásmu nejsou takovým palčivým problémem jako 

v nížinných partiích toku. Stejně tak je důležité postupovat v logických celcích, které 

budou na sebe navazovat. Řeka Olše patří mezi nejfragmentovanější toky jak v rámci 

povodí Odry, tak v celostátním měřítku.  
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4.3 Hlavní přínosy revitalizace koryt 

4.3.1 Objem vody v korytě 

Jedním z cílů revitalizace koryt je zvýšení zásobního objemu vody. Obecně platí, že 

rozvolněné koryto, heterogenizované v podélném i příčném profilu, zpomalí proběh vody. 

Faktory jako jsou zvýšená drsnost dna, rozkolísanost proudnice, rozvolnění říční trasy, 

tůně v konkávách a další navyšují zásobu vody v krajině [JUST 2003]. 

4.3.2 Zásoby nivní vody 

Tato problematika souvisí s dřívější oblíbenou metodou odvodňování nivních lesů a luk 

pomocí zahloubení koryta, nebo zcela uměle vyhloubeného kanálu, do kterého ústily 

meliorační drenáže. Snahou revitalizace proto je opětovné změlčení koryt. Nasycení půdy 

vodou po změlčení koryta je významným krokem k vytvoření zásoby mělké podzemní 

vody. Velký vliv na množství vody v půdě mají jejich vlastnosti a hlavně pórovitost. U 

revitalizovaného vodního toku je navýšení zásoby nivní vody vedlejším účinkem, nicméně 

vidíme, že vodní nádrže nejsou jedinou alternativou pro zadržení vody v krajině. 

 

4.3.3 Členitost koryta 

Pravidlo biodiverzity nám říká, že s heterogenitou prostředí roste rozmanitost zdrojů a 

s rozmanitostí zdrojů roste druhové bohatství [DOLNÝ 2005]. Jinými slovy, pokud 

bychom si to převedli na prostředí tekoucích vod, mohlo by toto pravidlo znít: druhová 

pestrost říčního ekosystému roste s členitostí koryta a břehových porostů a říčních niv. 

Z toho nám vyplývá, že pokud je naším cílem vrátit život do řek, musíme vytvořit 

dostatečné množství různorodých stanovišť v souladu s přirozeným charakterem daného 

toku. Rozvolněním a renaturací vodního toku rovněž zvyšujeme úkrytovou kapacitu pro 

vodní živočichy, která je důležitá zejména tam, kde je vysoký predační tlak. Členitost 

koryta dále dělíme na členitost v podélném a v příčném profilu. V podélném profilu se 

střídají místa proudová a tůně, která se nacházejí v nárazových stranách oblouku a které 

tlumí vymílací účinky příčného proudění. U příčného profilu vidíme umístění kynety a 

celkový tvar koryta v příčném směru, výskyt štěrkových lavic, říčních ramen, slepých 

ramen apod.  
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4.4 Revitalizační zásahy v korytě 

Kromě zprůchodňování migračních bariér, kterým jsme se věnovali v předchozích 

kapitolách, patří do této kategorie i management štěrkových lavic instalace prvků zvyšující 

přírodě blízký charakter vodního toku jako jsou tůně, výhony nebo prvky zvyšující drsnost 

dna v podobě velkých kamenů, kotvených klád a podobně.  

4.5 Možnosti konkrétních opatření na řece Olši pro zlepšení jejího 

ekologického stavu 

Návrh plánu ve věci zprostupňování větších spádových a jezových objektů pro tažení 

lososa, který byl dohodnut s AOPK počítá s odstraněním migračních bariér k původním 

trdlištím těchto ryb. Vzhledem k tomu, že největší trdliště bylo na řece Moravici poblíž 

vyrovnávací nádrže Podhradí vyplývá, že bude kladen důraz na zprostupnění Odry od 

Bohumína přes dolní Opavu a až po střední Moravici. V rámci tohoto plánu se počítá 

s prostupněním dolní Olše, čili stupně ve Věřňovicích pomocí rybochodu do roku 2015 a 

dětmarovického jezu situovaném v navazujícím úseku. Další systematické pokračování 

není plánováno, protože se přepokládá ovlivnění poměrů na řece Olši důlní činností na 

Karvinsku.  

Zákony č. 245/2001 Sb., 114/1992 Sb. a 17/1992 Sb. popisují mimo jiné zásady pro 

ochranu vodních a na vodu vázaných ekosystémů, z čehož vyplývají povinnosti při 

zřizování vodních staveb, mezi které patří povinnost při rekonstrukci stávajícího, nebo 

stavbě nového vodního díla opatřit je rybím přechodem, pokud tvoří migrační bariéru. 

I přes to, že řeka Olše je ze 75,9 % své délky upravená, na 12,5 km ovlivněná důlní 

činností, v úseku 24,5 km tvoří mokrou hranici, 29 místech je fragmentována migračními 

bariérami v podobě 9 jezů, 13 stupňů s výškou vodního skoku nad 1 m a 7 stupňů od 0.3m 

do 1m, není ekologický stav koryta řeky v hydromorfologické studii2 hodnocen nikterak 

zle. Na pětistupňové škále bylo pět úseků z šesti hodnoceno stupněm 2 a pouze úsek č. 2 

byl hodnocen stupněm 3.  

                                                 
2 Hydromorfologie studuje a hodnotí řeky z hlediska tří úrovní: makro, mezo a mikrostruktur. Makrosturktura 
charakterizuje typ údolí, podélný profil atd. Mezostruktura popisuje stabilitu příčného profilu, erozi apod. 
Mikrostruktura hodnotí akumulaci detritu či diverzitu substrátu 
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Jediným úsekem, kde jsou příznivé podmínky pro revitalizaci v širším měřítku, je horní tok 

Olše, tedy úsek č. 6. Prvním základním faktorem pro je skutečnost, že bychom migračním 

zprostupněním propojili úsek č. 5, který je zcela bezzásahový s bystřinnou částí v Polsku. 

Druhý klad spočívá v hustotě zástavby, která je proměnlivá a tedy poskytuje možnost 

lokálního rozvolnění. Řeka zde protéká ekologicky cennými oblastmi a revitalizovaný 

vodní tok by tento aspekt umocnil.  
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5 VLASTNÍ NÁVRH REVITALIZACE KORYTA ŘEKY OLŠE 

V ÚSEKU PÍSEK-BUKOVEC VČETNĚ ZÁKLADNÍ VÝKRESOVÉ 

DOKUMENTACE 

Rozhodl jsem se v rámci diplomové práce navrhnout revitalizační opatření na řece Olši 

v úseku ř. km 68, 250 – 72,200. Tato část Olše protéká řídčeji osídlenou krajinou, kde 

v minulosti proběhly souvislé úpravy v podobě břehových korekcí a spádových stupňů. 

Úsek navazuje na Polskou část toku a dále protéká obcemi Bukovec a Písek.   

5.1 Současné směrové poměry 

5.1.1 Majetkové vypořádání 

Zásadním kamenem úrazu drtivé části revitalizačních projektů nejsou finance na samotnou 

realizaci, jak by se mohlo zdát, ale majetkové vypořádání s vlastníky pozemků. Jestliže náš 

revitalizační návrh obsahuje i směrové rozvolnění, potřebujeme k tomu prostor. Současní 

vlastníci pozemků, kde původně bylo koryto řeky, nemusí s odkupem souhlasit, nebo 

mohou mít přemrštěné finanční požadavky. Dalším problémem může být i obava vlastníků 

okolních pozemků, aby jim neregulované koryto respektive povodňové průtoky 

v takovémto korytě nezpůsobily problémy hmotného charakteru. 

Obr. č. 9 Řeka Olše, světlá barva značí současný stav, tmavá minulý (zdroj: Mapy.cz, graficky 

upravila Turoňová V.) 
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5.1.2 Návrh směrového rozvolnění 

Dřívější úsilí o zajištění situativní stability toků vedly ke korekcím jejich trasy, a to ve 

snaze snížit křivost oblouků této trasy, křivost jakožto převrácenou hodnotu velikostí 

poloměrů zakřivení, od níž se odvíjí míra schopnosti proudící vody vytvářet boční erozi. 

Účelem těchto korekcí bylo tak zabránit měnícímu se dynamickému vývoji břehů a 

garantovat poměry na březích, jde-li o majetkovou držbu a stabilitu objektů zde 

situovaných. Uvedenými korekcemi pak teprve bylo možno účinně a trvaleji stabilizovat 

koryto řeky za předpokladu, že břehová pata je dostatečně opevněná. Nepříznivým 

důsledkem uvedených zásahů je přirozeně zkrácení délky korigovaných úseků toků a 

zmenšení jejich přirozené diverzity. Regulační práce na Olši, které začaly koncem 

devatenáctého století a v několika vlnách pokračovaly ve století dvacátém, vedly k výše 

uvedeným důsledkům. Z celkové délky 12,5 km, o kterou se vodní tok za posledních 150 

let zkrátil, připadá na 6. úsek, kde je možnost revitalizace toku navrhovaná, délka 1,5 km 

V úseku, který je předmětem návrhu revitalizace, je sedm směrově korigovaných oblouků 

(obr. č. 9), čímž došlo ke zkrácení o 560 m. Návrh případného rozvolnění by měl 

korespondovat s původní trasou, protože zkušenost je taková, že řeky mají tzv. paměť, čili 

v případě odstranění opevnění (živelného nebo plánovaného) mají v minulosti upravené 

vodní toky tendenci se vracet k původnímu tvaru koryta. Ne všude ovšem je možno vrátit 

řeku do původního koryta. V současnosti je většina míst původních řečišť využívaná jiným 

způsobem. Často tam stojí domy, vedou tudy silnice anebo v místech, kde bylo koryto 

narovnáno, stojí spádové stupně nebo mosty. Jednotlivé úseky, kde je výraznější odchylka 

od původní trasy jsem jednotlivě popsal v následující části.  
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Obr. č. 10 Směrové korekce v úseku navrženém na revitalizaci (zdroj: Mapy.cz, graficky upravil 

Turoň T.) 

Úsek č. 1 ř. km 68,200 – 68,400 

Původní koryto protékalo v současnosti zastavěným územím. Dnes v prostoru původního 

koryta a jeho nejbližšího okolí stojí tři rodinné domky. Po úpravách byl o několik metrů 

dál po proudu navíc vybudován jez zásobující rybníky. Změna trasy by proto byla složitá a 

ekonomicky neprosto nereálná.   

Úsek č. 2 ř. km 69,500 – 69,700 

V místech původního koryta se nachází místní hřiště, budova místního polského 

krajanského sdružení, obecní silnice lemující současný levý břeh, dva mosty a dva 

balvanité skluzy. Změna trasy úseku by byla ekonomicky neúnosná. 

Úsek č. 3 ř. km 69, 900 – 70,050 

Zde se na levém břehu v místě původního koryta nachází malý lužní lesík s bezejmenným 

přítokem a jeden rodinný domek. Změna trasy finančně nereálná. 

Úsek č. 4 ř. km 70,050 – 70,350 

V místech původního koryta je louka lemována původní břehovou vegetací, prašná cesta 

umožňující přístup na pole, brod a místní skládka, o čemž dnes svědčí nepřirozeně 
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pravidelný tvar kopečku s větracími šachtami, navíc v současném korytě stojí spádový 

stupeň. Případná změna trasy by byla nákladná z důvodu rozsáhlých zemních prací, navíc 

nikdo s jistotou neví, co tam je uloženo.  

Úsek č. 5 ř. km 70,900 – 71,100 

Na pravém břehu se nachází chata se zahradou a příjezdovou cestou, která vede pak ještě 

dál. Je zde lávka pro pěší a balvanitý skluz.  Změna trasy možná pouze částečně a za 

předpokladu, že by se realizoval úsek č. 6. Bylo by nutno posunout lávku pro pěší a 

posunutí příjezdové cesty o tři metry. Aby rozvolňování nedosáhlo původních parametrů, 

je nutno zapustit do země v blízkosti přemístěné příjezdové cesty souvislý pruh 

drátokamenných bloků, které by tvořily překážku dalšímu rozvolňování.  

Úsek č. 6 ř. km 71,100 – 71,300 

Extravilán s lužním lesíkem, ve kterém je dodnes patrné původní koryto. V tomto úseku je 

po finančním vypořádání s vlastníky pozemků rozvolnění možné. Další náklady spojené 

s případnou realizací by byly nízké. 

Úsek č. 7 ř. km 72,150 – 72,350 

Poslední korigovaný úsek se nachází nad štěrkovou přepážkou v oblasti současného vzdutí 

vody. Změna trasy zde není možná. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhnout směrové rozvolnění toku s ohledem na původní 

tvar řečiště můžeme částečně v úseku č. 5 a plně v úseku č. 6. Tyto úseky, stejně jako 

všechny ostatní, prošly v minulosti regulačními zásahy. Vzhledem k tomu, že opevnění 

koryt, hráze a jiná technická opatření jsou vodními díly, mají je ze zákona správci 

povinnost udržovat.  

Návrh tedy spočívá v odstranění opevnění v délce 600 m a to od ř. km 70,900 po 71,500, 

které v popisovaném místě tvoří levobřežní hráz, tato směrově stabilizuje upravený vodní 

tok tím, že odděluje současnou trasu toku od původní a zához z lomového kamene tlumí 

erozivní vlivy. V trase původního koryta v úseku č. 5 stojí domek, který je nutno ochránit. 
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Při revitalizacích se používá gabion čili drátokamenný blok, jejich soustavně sestavená 

řada musí být zasazena do terénu tak, aby začátek a konec byl zapuštěn do svahu 

vymezující inundační území z důvodu zamezení případného obtoku vytvořené překážky. 

Výškově musí být dostatečně vysoký, aby nedošlo k podemletí. V tomto konkrétním 

případě by měla dosáhnout délky 248 m a výšky tři a půl metrů.  

Samotné rozvolnění navrhuji pomocí odtěžení části hráze a napojení na původní koryto, 

čímž se následná část hráze až po opětovné napojení stane pravobřežní.  V rámci těchto 

úprav bude nutno posunout lávku pro pěší o 145 metrů po proudu. Současná lávka má 

betonový pilíř. Bezprostředně pod lávkou se nachází balvanitý skluz o výšce 1,6 m, který 

kromě snížení podélného sklonu nivelety dna má funkci stabilizovat onu lávku.  

K prodloužení toku dojde ze současných 450 metrů na 515 po rozvolnění, tedy o 65 m. 

V trase nového koryta navrhuji zasazení tří prahů o výšce 0,2 m, které by bránily dnové 

erozi čili zařezávání koryta do hloubky a zároveň by eliminovaly výškové poměry po 

odstranění balvanitého skluzu. 

Pod přemístěnou lávkou rovněž navrhuji umístit práh.  

5.1.3 Hydraulické výpočty 

Ve výkresové dokumentaci směrového rozvolnění jsem narýsoval dva příčné profily. 

Hydraulické výpočty by měly ukázat, jak se rozvolnění projeví v průtočné kapacitě koryta. 

Vzhledem k tomu, že správnost výsledku (s přijatelnou toleranci) závisí na mnoha 

hodnotách a součinitelích, výsledky mohou být, zejména u nezkušených odborníků značně 

zkreslené a zavádějící. Jako určité vodítko jsem použil studii odtokových poměrů a 

preventivních protipovodňových opatření, která dospěla k závěru, že koryto je v úseku 5 a 

6 dimenzováno na stoletou vodu což je 222 m3.s-1. Podle mých výpočtů je současné koryto 

schopno převést s mírným vybřežením asi 212 m3 vody. Jedná se tedy o orientační 

posouzení s předpokladem, že se jedná o ustálené rovnoměrné proudění, pouze při vylití 

mimo koryto dochází k takovému znerovnoměrnění, že se to při výpočtu musí projevit.  
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Hl. vody O S R n C v Q ∑ Q 

0,5 30,2 14,49 0,48 0,049 18,05 1,05 15,21   

1 32,38 29,91 0,92 0,052 18,96 1,52 45,46   

1,5 34,6 46,45 1,34 0,055 19,09 1,85 85,93   

2 36,9 63,92 1,73 0,058 18,89 2,08 132,95   

2,5 kyneta 37,9 81,9 2,16 0,057 19,94 2,45 200,66   

2,5 inund. 48,15 22,42 0,47 0,098 9 0,52 11,66 212,32 

Tab. č. 8 Hydraulické poměry v současném korytě 
 
O- omočený obvod 
S- plocha vody  
R- hydraulický poloměr (S/O) 
n- součinitel drsnosti 
C- rychlostní součinitel 
v- rychlost proudění 
Q- průtok  
∑Q- součet průtoků v kynetě i inundacích 
 

Podélný sklon i jsem vypočítal na vzdálenosti asi 600 m, čili jedná se o podíl převýšení a 

délky konkrétního úseku. Udává se v promilích a ve výpočtech v tisícinách. Na 

sledovaném úseku se hodnota pohybuje okolo 7‰. 
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Nejsložitější je a celkový výsledek zásadně ovlivňuje součinitel drsnosti n. Problém je 

odhadnout a správně ohodnotit veškeré charaktery toku, které nějakým způsobem 

zpomalují odtok vody. Proto jsem si prvním výpočtem chtěl ověřit, jak dalece se bude lišit 

výsledek studie a můj výpočet. Výpočet vykázal odchylku 4,4% čili necelých deset 

sekundových kubíků při stoleté vodě, což je přijatelný výsledek. 

Chézyho rovnice  

v = C. √ .   

Manningova rovnice  

C= .  

Pro drsnost jsem použil vzorec Hortona, Einsteina a Bankse: 

n=
∑( ᵢ ᵢ )

 

Z konsumpčních křivek v profilu řezu A – A´ a B – B´ vyplývá (podrobnější výkresové 

podklady v přílohách) , že rozvolněním dojde k poklesu kapacity koryta z důvodů jeho 

vyšší různorodosti jak v podélném tak příčném profilu. Tímto dojde k navýšení součinitele 

drsnosti. 

Hl. vody O S R n C v Q ∑Q 

0,5 8,58 2,11 0,25 0,055 14,43 0,6 1,3   

1 17,76 8,75 0,49 0,055 16,14 0,95 8,3   

1,5 23,14 18,4 0,8 0,068 14,16 1,06 19,5   

2 28,7 31,43 1,09 0,074 13,71 1,19 37,4   

2,5 34,61 46,03 1,33 0,078 13,44 1,3 59,8   

3 39,64 64,6 1,63 0,082 13,23 1,41 91,1   

3,5 kyneta 27,2 83,9 2,06 0,08 17,89 1,79 150,2   

3,5 inund. 40,64 11,6 0,43 0,118 7,36 0,4 4,6 154,8 

Tab. č. 9 Hydraulické poměry v řezu A - A´ 
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Graf č. 2 

 
 
 
 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že maximální kapacita koryta se sníží o 50 m3.s-1, což odpovídá 

zhruba průtoku Q50. Tento výsledek koresponduje s praxí, kdy revitalizovaná koryta mají 

zpravidla nižší kapacitu. Důležité je, aby v inundacích čili v oblastech možných rozlivů 

nedocházelo k hmotným škodám.  

 

    výška příslušných hladin 

Qn Q současný profil řez A - A´ řez B - B´ 

Q5 81.2 1.68 2.9 2.8 

Q20 138 2.1 3.35 3.4 

Q50 183 2.39 3.7 3.7 

Q100 222 2.61     

Tab. č. 10 Porovnání výšky hladin při Qn průtocích 
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V levobřežním okolí rozvolněné trasy koryta jsou pastviny a na pravobřežní straně se 

nachází domek s hospodářskými budovami. Tento by byl chráněn do země zasazeným a 

nad současný terén mírně vyvýšeným drátokamenným košem, který by nemovitosti chránil 

jak před dalším nežádoucím rozvolňováním, tak před vybřežením průtoku Q50. 

K vybřežováním by mělo docházet především do pravobřežních luk. 

 
 

Hl. vody O S R n C v Q ∑Q 

0,5 11,2 4,26 0,38 0,055 15,47 0,8 3,4   

1 16,2 10,9 0,67 0,055 17,01 1,16 12,6   

1,5 21,3 20 0,94 0,067 14,77 1,2 24   

2 26,4 31,5 1,19 0,074 13,91 1,27 40   

2,5 31,4 45,5 1,45 0,078 13,64 1,37 62,3   

3 36,5 61,8 1,69 0,079 13,81 1,5 92,7   

3,5 kyneta 37,5 79,35 2,12 0,077 14,72 1,79 142   

3,5 inund. 14,66 5,6 0,38 0,115 7,4 0,38 2,1 144,1 

Tab. č. 11 Hydraulické poměry v řezu B - B´ 
 
 

 
Graf č. 3 
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5.2 Výškové poměry 

Zásah do výškových poměrů navrhuji pouze u spádového stupně v ř. km 70 450. Tento 

stupeň v současnosti má tvar klasického stupně s lichoběžníkovým výkrojem v přepadové 

hraně ve své levé části. Návrh představuje snížení výšky stupně na 0,3- 0,5 m s tím, že 

přepadová hrana by měla mírný spád ke středu v příčném směru, čímž by bylo dosaženo 

vyššího paprsku přepadávající vody ve střední části stupně, což je pro migrační 

prostupnost zásadní faktor. Ke zvýšení sklonu nivelety dna nad stupněm dojde pouze 

nepatrně, neboť již dnes má část stupně tuto výšku. 

5.3 Návrh zprůchodnění migračních bariér 

5.3.1 Stupeň ř. km 68 640 

Spádový stupeň, jehož samotné těleso je zhotoveno z kamenných kvádrů a betonu. Výška 

stupně je 1m, čímž tvoří migrační bariéru. 

Návrh zprůchodnění spočívá v přestavbě stupně na balvanitý skluz. Průtok vody během 

stavby navrhuji obtokem přes potrubí, které je součástí pravého zapuštění. V první fázi je 

třeba vývar vyplnit hlinitoštěrkovým násypem. Tento je nutno zhutnit a vysvahovat ve 

stejném sklonu jako předpokládanou skluzovou plochu. Horní část by měla začínat 1- 1,2m 

pod přepadovou hranou. Následně překrýt geotextilii nebo jiným účinným opatřením aby 

proudící voda nám nevyplavovala spodní jemnou frakci. Na geotextilii se nanese opačný 

filtr, do jehož horní jemnější vrstvy ukládáme kámen na štět a v konečné fázi zaštěrkuje. 

V současnosti je koryto za prahem vývaru vystláno balvany. V revitalizačním návrhu 

doporučuji tento úsek stabilizovat pomocí dřevěných pilotů. Podrobněji v projektové 

dokumentaci. 
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Obr. č. 11 Spádový stupeň ř. km 68 640        (foto: Turoň T) 

5.3.2 Stupeň ř. km 69, 960 

Spádový stupeň vysoký 1,6m navrhuji přestavět na balvanitý skluz. Navrhuji stejné 

technické řešení jako u stupně ř. km 68 640. Rozdíl spočívá v délce skluzové plochy, která 

vzhledem k délce dvaceti metrů, končí až za prahem vývaru. V této souvislosti bude nutno 

opatřit práh vývaru nadezdívkou do výšky, která by korespondovala s předpokládanou 

skluzovou plochou a za tímto prahem je nutno pokračovat ve stejném sklonu. Stability 

části pod prahem vývaru dosáhneme pomocí dřevěných pilotů zasazených do země 

v třímetrovém sponu jak v kolmém směru k ose toku, tak ve směru rovnoběžném, jejichž 

výška musí shodovat se sklonem skluzové plochy. Za piloty se pak ve vodorovné poloze a 

kolmém směru k ose toku položí a proti pohybu zabezpečí kulatiny tak, aby vznikla 

přepážka a tím i prostor, který je možné vyplnit potřebným materiálem. Aby bylo možné 

skluzovou plochu napojit na současné dno, bude potřeba vytvořit tři až čtyři přepážky. 

Celková skluzová plocha by tak dosáhla až 27 metrů. Tento stupeň pro vysokou podobnost 

provedení nemá výkresovou dokumentaci. 
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Obr. č. 12 Spádový stupeň ř. km 69, 960      (foto Mutina L) 

5.3.3 Stupeň ř. km 70, 450  

Spádový stupeň vysoký jeden metr má v levé části přepadové hrany lichoběžníkový výřez 

o šířce tři metry. Výška ve výřezu činí 0,5m. 

Návrh zprůchodnění spočívá ve snížení přepadové hrany po celé její délce na úroveň 

výřezu. Pro vytvoření vyššího paprsku na přepadové hraně navrhuji v přepadové hraně 

vytvořit mírný sklon směr dovnitř, kdy výškový rozdíl přepadové hrany na krajích a v ose 

činil dvacet centimetrů. Objekt by se tímto stál migračně prostupným jak z hlediska 

překonávané výšky, tak z hlediska velikosti paprsku potažmo vábícího proudu. 
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Obr. č. 13 Spádový stupeň ř. km 70,450        (foto: Turoň T.) 

5.3.4 Štěrková přepážka ř. km 72 100 

Tento stupeň byl postaven koncem šedesátých let za účelem zadržování štěrků. Je to první 

příčná stavba odshora od státní hranice na území ČR. Pravidelně se zadržené štěrky a 

sedimenty těžily. V současnosti se štěrky netěží z důvodu výskytu mihule potoční. Výška 

stupně je 2,5 m a vzdutí vody je patrné okolo 150 metrů proti proudu.  Těžba probíhala 

v periodě několika let. Před samotnou těžbou byla horní voda vypuštěná pomocí 

vysekaného otvoru v pravém zapuštění, a pomocí vyhloubeného provizorního koryta. 

Otvor byl následně po těžbě vždy zabetonován a koryto zasypáno.  
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Obr. č. 14 Štěrková přepážka ř. km 72,100                               (foto: Turoň T.) 

Návrh zprůchodnění spočívá ve vybudování obtokového koryta zvané bypass. Varianta 

balvanitého skluzu se jeví jako nevýhodná pro překonávanou výšku a relativně nízký 

průtok na šířku přepadové hrany, která činí 22 metrů. Pro obtokové koryto navrhuji využít 

pravého zavázání, které bylo periodicky vysekáváno. Umělé koryto by mělo začínat ve 

vodním vzdutí horní vody patnáct až dvacet metrů od přepadové hrany. Po překonání 

pravého zapuštění se umělé koryto bude zařezávat za pravé křídlo vývaru a ústit bude 

zhruba deset metrů pod prahem vývaru. Lože obtokového koryta navrhuji vystlat místními 

štěrky a osázet přiměřeně velkými kameny pro zvýšení drsnosti dna. Osazené kameny je 

nutno ukládat tak, aby docházelo k rozkolísání proudnice, čímž vzniknou proudové stíny a 

celková rychlost proudění se sníží. Celková délka obtokového koryta bude okolo 58 metrů. 

Překonávané převýšení vtoku a ústí je 3,5 m. Průměrný sklon pak vychází na velmi 

příznivých 6%. 
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5.4 Ostatní revitalizační zásahy v korytě 

Štěrkové lavice, které jsou charakteristické pro beskydské řeky, by neměly být podle 

posledního náhledu ze strany ochrany přírody těženy, ale strhávány na výšku průtoku 

Q210d. Náletové dřeviny je nutno při zásahu odstranit. Při následné údržbě štěrkových lavic 

navrhuji zmlazovat náletové dřeviny. Pokud ale vlivem průchodu velkých vod dojde 

k nárůstu lavice, bude sražena do původní výšky. Důvodem tohoto opatření je zabránit 

zarůstání štěrkových lavic náletovými dřevinami, které ponechány zmenšují průtočný 

profil a během povodní způsobují zachytávání různého unášeného materiálu. Stržením na 

výšku hladiny Q210d je dosaženo pravidelného zaplavování lavice. Ovšem není žádoucí 

lavici zcela odstranit, neboť na tento biotop jsou vázány chráněné rostliny.  

5.5 Břehové a doprovodné porosty 

5.5.1 Funkce břehových a doprovodných porostů 

Protierozivní – doprovodné porosty vyšších dřevin v součinnosti s bylinným patrem 

stabilizují břehy. Kořenové systémy všech tří vegetačních pater velmi dobře vážou půdní 

částice, zatímco břehové porosty především nižších dřevin, jejichž kořeny prorůstají pod 

úroveň trvalého zatopení, chrání břehy před účinky proudící vody. Rostliny bylinného 

patra, především trávy, pokud jsou v dostatečném zápoji, chrání břeh před vymýváním 

půdních částic a obnažováním kořenů stromů, naopak stromy s hustým a objemným 

kořenovým systémem chrání břeh před erozemi většího rozsahu, jako jsou různé nátrže 

apod. 

Ochranná – břehový porost a dostatečně vysoký doprovodný porost chrání vodní tok před 

slunečním zářením a tím i před intenzivním prohříváním zejména v letních měsících, kdy 

bývá nízký stav vody. Ohřátá voda má sníženou schopnost vázat kyslík, a proto to může 

představovat problémy pro ryby pstruhového pásma.  

Útočiště fauny -  porosty kolem vodních toků poskytují úkryt pro živočichy. Je třeba si 

uvědomit, že říční koryta v současné kulturní krajině mohou představovat poslední 

přirozený a funkční biokoridor pro migraci živočichů. 
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Ostatní – mezi ostatní funkce patří ty ne zcela prioritní, mezi které patří podpora 

samočistící funkce, estetické hledisko či popř. funkce hygienická.  

Vitální vegetační doprovod vhodného druhového složení přispívá ke zpomalení odtoku 

z břehových částí toku, zvyšování infiltrační schopnosti půdy na břehových svazích, 

napomáhá optimálnímu rozvoji zoo- a biocenózy, dále podporuje snižování maximálních 

průtoků a zvyšování těch minimálních. 

5.5.2 Nepůvodní invazivní druhy 

Mezi nejčastěji se vyskytující invazivní rostliny v oblasti poolší patří: všechny tři druhy 

křídlatek, které vytvářejí souvislý zápoj schopný naprosto zdecimovat bylinné patro i nízké 

nebo mladé stromky. Dva introdukované druhy křídlatek jsou křídlatka japonská a 

křídlatka sachalinská, které se začaly mezi sebou křížit, a vznikla křídlatka česká. Tato je 

nejinvazivnější, protože se dokáže na rozdíl od nepůvodních druhů, které se šíří především 

vegetativně, dobře rozmnožovat i pomocí semen.  Jako pionýrská rostlina se usazuje na 

erozi narušené půdě, což je podél řek přirozený a častý úkaz. Mezi další invazivní druhy 

rostlin patří netykavka žláznatá a netykavka malokvětá. Nevytlačují pouze jedinou naší 

původní netykavku nedůtklivou, ale pomocí toxinů, které vylučuje kořenovým aparátem, 

dokáže účinně likvidovat i ostatní zástupce bylinného patra. Další zástupci obávaných 

invazivních rostlin jsou zlatobýl kanadský a bolševník velkolepý. Trnovník akát, taky 

nepůvodní a v některých oblastech invazivní dřevina, se rovněž chová jako inhibitor, 

protože vypouští kořeny toxické látky, pomocí kterých je vytlačována veškerá flóra 

s výjimkou bezu černého popř. vlaštovičníku většího. 

5.5.3 Biocenóza v podélném profilu daného úseku řeky Olše 

Břehové a doprovodné porosty jsou rostlinná společenstva údolních oblastí rostoucí na 

březích řek, potoků nebo bystřin a porosty údolních niv navazující bezprostředně na 

břehovou vegetaci. Stanovištní podmínky jsou velice různorodé, protože údolí řek jsou co 

do nadmořské výšky potažmo klimatických podmínek, pedologických poměrů a dalších 

vlivů velice heterogenní. Proto vegetační společenstva tvořící doprovod vodních toků jsou 

velice pestrá a odrážejí rozdílnost ekologických podmínek ekotopů. 

Biocenóza v podélném profilu řeky Olše kopíruje úpravy, které byly v minulosti 

provedeny. V úsecích, kde byly úpravy provedeny, je vegetace nápadně stejnorodá, 
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protože pravidelným vyřezáváním jsou selektivně odstraňovány druhy s nízkou nebo 

nulovou pařezovou výmladností. Mezi druhy s vysokou pařezovou výmladností patří 

především všechny druhy vrb, jasan ztepilý, olše lepkavá a olše černá.    

V úseku bez souvislých úprav je vegetační diverzita mnohem vyšší. Je zde zastoupeno 

patro bylinné, keřové i stromové. Mezi typické druhy keřového patra patří brslen evropský,  

 
Obr. č. 15 Periodické zmlazování břehového a doprovodného porostu střídavě po 50 metrech 

na Olši v Jablunkově (foto Mutina L) 
 
 

zimostráz vždyzelený, střemcha obecná, svída krvavá, hloh obecný, líska obecná, bez 

černý, kalina obecná. Stromové patro pak tvoří několika druhů vrb, topol černý, olše 

lepkavá, olše šedá, jasan ztepilý, dub zimní, třešeň ptačí, jilm horský, jilm vaz, javor mleč, 

javor klen, trnovník akát, bříza bělokorá, topol osika, habr obecný, lípa obecná, jeřáb ptačí. 
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5.5.4 Návrh změn ve vegetačním doprovodu  

V tomto úseku dominuje svým druhovým zastoupením u břehových porostů vrba. Je to 

dáno cyklickým zmlazováním. Revitalizace by měla spočívat ve změně pojetí těchto 

periodických zásahů. Je žádoucí, aby na břehových svazích stály vzrostlejší druhově 

rozmanitějšími stromy. V současnosti se na tomto úseku aplikuje zmlazování v periodách 

dvou až tří let a to tak, že úseky o délce zhruba 50 m se mýtí střídavě na pravém a levém 

břehu.  

Vzhledem k tomu, že umělá výsadba je jednak drahá, jednak vysoké nároky na péči 

zejména v prvních měsících a celková úspěšnost přežití i přes dobrou péči je přinejmenším 

nejistá, preferuji náletové dřeviny, které by se při cyklickém mýcení zachovaly. Jedná se u 

břehových porostů zejména o olši lepkavou a šedou, jasan ztepilý, javor klen, vrbu 

červenou a křehkou. U doprovodného porostu pak lísku obecnou, svídu krvavou, bez 

černý, hloh obecný, třešeň ptačí, jilm vaz, jilm horský trnku obecnou a lípu srdčitou. 

Hustota vzrostlých stromů by měla být taková, aby si navzájem nekonkurovaly a zároveň 

nevznikaly delší proluky vhodné pro uchycení a šíření invazivních rostlin především 

křídlatky a netykavky.  

Důvodem současného managementu je snaha o dosažení co největšího průtočného profilu 

a minimalizovat riziko ucpání průtočného profilu splávím o mostní pilíř a podobně. Toto 

riziko lze eliminovat pravidelnými probírkami a správnou druhovou skladbou zejména 

břehového porostu. V břehových partiích doporučuji nižší formy vrb, nebo sřezávání 

vyšších druhů vrb tzv. na hlavu. Tyto představují nižší riziko vytváření zátarasů a jsou 

daleko méně náchylné na vyvrácení.   
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6 ZÁVĚR  

Řeka Olše, kterou jsem rozdělil v rámci komplexní analýzy pro větší přehlednost do šesti 

úseků, je značně poznamenána lidskými zásahy. Mezi zásadní problémy patří výrazná 

fragmentace vodního kontinua migračními bariérami, které tvoří spádové stupně a jezy. 

Tato vysoká fragmentace souvisí s důlní činností, potřebou vody pro průmysl, rybníky, 

mlýnky a konečně s faktem, že Olše je z části hraniční tok. Důlní poklesy, které sice pouze 

zatím okrajově, ale i tak ovlivnily a v budoucnu s největší pravděpodobností ovlivňovat 

budou Olši na Karvinsku, se musí vyrovnávat pomocí spádových stupňů, aby byl zachován 

stálý spád. Pro zásobování vodou se zase stavěly jezy. Z důvodu, že Olše částečně tvoří 

mokrou hranici, byla v minulosti upravena, neboť nebylo možné meandrující vodní tok 

dlouhodobě udržet v určitém tvaru. Přibližná délka zkrácení řeky Olše na českém území za 

posledních 150 let činí 12,5 km, což v procentuálním vyjádření představuje hodnotu 14.7%  

Dalšími důvody opevňování a regulačních zásahů byla ochrana infrastruktury, poměrně 

vysoká hustota osídlení a ochrana lidských sídel a průmyslových objektů před negativním 

působením povodní.  

V posledních letech je patrná změna ve snaze vrátit řekám, tam kde to lze a kde to nikoho 

neohrožuje, přírodní habitat. Souhrnně se jim říká revitalizace a spočívají především 

v celkové heterogenizaci říčního koryta popř. nivy, v obnovení migrační prostupnosti a 

obnově vhodného vegetačního doprovodu ve smyslu druhového složení a jeho hustoty. 

Z podrobnější analýzy, která je součástí této práce, vyplynulo, že jediná říční trať, kde by 

bylo vhodné realizovat revitalizační opatření je část úseku č. 6. Úsek jako celek začíná 

v Návsí u Jablunkova, asi 330 m pod jezem a pokračuje přes Jablunkov, Písek až po 

hranici v Bukovci.  

Povodí Odry s. p. výhledově plánuje revitalizaci v tomto úseku, proto prvním kritériem, 

které jsem si vytyčil, byla ekonomická reálnost. Toho lze dosáhnout uváženým výběrem co 

kde navrhnout s ohledem na finanční vyrovnání s majiteli nemovitostí a maximálním 

využíváním místních materiálů a jiných existujících faktorů, nápomocných k realizaci 

návrhu. Druhým kritériem je, aby finanční hledisko nemělo vliv na funkčnost navržených 

opatření.  
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Výsledkem práce je komplexní návrh na revitalizaci řeky Olše v délce 4,05 km, spočívající 

v migračním zprůchodnění stávajících čtyř spádových stupňů. Dva jsou navrženy na 

přestavbu na balvanitý skluz, na třetím je navrženo snížení přelivné hrany tak, aby netvořil 

migrační bariéru a na posledním obtokové koryto, čili bypass. V jednom úseku jsem 

naplánoval směrové rozvolnění trasy koryta. Práce rovněž obsahuje koncept na obnovu a 

druhovou diverzifikaci břehového a doprovodného porostu.  
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