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Anotace 

Tato závěrečná práce řeší problematiku ochrany před povodněmi z hlediska 

možných technických opatření pro snížení povodňových následků.  

Teoretická část představuje jednotlivé trendy protipovodňových opatření 

vyskytující se v České republice.  

Praktická část zhodnocuje protipovodňovou ochranu obce Šenov, vytipovává 

kritické úseky na území obce a navrhuje možná řešení povodňové ochrany. Součástí 

praktické části jsou výkresové dokumentace a studie vodních toků a objektů na nich. 
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Summary 

This bachelor thesis addresses the issue of protection against floods in terms of 

possible technical measures for reduction of flood aftermath. 

The theoretical part presents the different trends in flood control measures that can 

be found in the Czech Republic. 

Evaluation of the flood protection and proposal of its possible solutions in the 

Senov area and its concrete critical sections is covered in the practical part. 

The practical part also consists of design documentation and researches into 

watercourses and objects to be found in them. 
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1. Úvod 

Voda je nepostradatelnou složkou přírody a její funkce v krajině je nezaměnitelná. 

Člověk, stejně jako všechny živé organismy je na vodě jak z biologického, tak i z jiného 

hlediska závislý a naučil se ji postupem času využívat nejen jako prostředek pro přežití. 

Historickým vývojem se stala voda strategickou surovinou pro použití ve všech 

průmyslových odvětvích. 

Jelikož je voda jednou ze základních složek životního prostředí, snaží se lidstvo 

ovlivnit její přirozenou funkci v krajině. Tyto zásahy do krajinotvorných procesů mají 

negativní vliv na průběh a následky povodní.  

Česká republika disponuje rozsáhlým vodstvem, a tudíž jsou povodně pro toto 

území největší možnou přírodní katastrofou. Množství zastavěných ploch na našem území 

přibývá a přirozená retence vody v krajině klesá, a proto mají povodně na území České 

republiky stále dramatičtější průběh. Proto je stále důležitější přijímat taková 

protipovodňová opatření, která respektují přirozenou funkci krajiny a napomáhají 

minimalizovat účinky povodně. 

Na území města Šenov se vyskytují vodní toky a vodní plochy, které sousedí se 

zástavbou rodinných domů a pří výskytu povodňových průtoků tuto zástavbu ohrožují. 

Ovšem není to jen zástavba, která bývá ohrožena, jsou to i komunikace a zejména silnice I. 

třídy mezi Ostravou a Havířovem, která do jisté míry kopíruje řeku Lučinu. 

Teoretická část bakalářské práce poskytuje přehled o protipovodňových 

opatřeních používaných v České republice a ve světě. 

Praktická část se zabývá hodnocením současné ochrany obce Šenov před účinky 

velkých vod a návrhy opatření pro jejich zlepšení. 
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2. Současné možnosti v ochraně před povodněmi 

 Legislativní předpisy 2.1.

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

Zákon stanovuje jednotlivé složky integrovaného záchranného systému, jejich 

působnost a pravomoc k určitým státním orgánům a orgánům územních správních celků. 

Dále vymezuje práva a povinnosti osob právnických a fyzických při řešení mimořádných 

událostí, záchranných a likvidačních pracích. Dále stanovuje práva a povinnosti při 

vyhlášení stavu nebezpečí, ohrožení státu a válečném stavu. [1] 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení  

Zákon vymezuje pravomoc a působnost státních orgánů, dále působnost orgánů 

územních samosprávných celků. Stanovuje práva a povinnosti osob právnických a 

fyzických při přípravách na krizové situace nesouvisející s obranou státu před napadením. 

[2] 

Nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí 

České republiky 

Nařízením se vymezují podmínky pro hospodaření s omezenými vodními zdroji 

České republiky ve vztahu k nakládání a užívání vod při zachování vodních ekosystémů. 

Hlavní zásady a cíle státní politiky se shodují se strategií Evropské unie pro udržitelný 

rozvoj a to zejména: [3] 

 zadržení vody v území,  

 integrace hospodářských sektorů a samospráv,  

 předběžná opatrnost a vhodná preventivní opatření při ochraně lidského zdraví a 

životního prostředí, 

 zapojení veřejnosti při rozhodování o záměrech a přípravě komunikační strategie 

 ekonomické a sociální dopady  na znečištění vodních zdrojů 
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Vyhláška č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostím dohledu nad vodními díly 

Vyhláška vymezuje kritéria při rozdělení jednotlivých vodních děl do kategorií. 

Na základě kategorizace se stanovuje rozsah a četnost provádění dohledu při přípravě, 

výstavbě a změně v provozu vodních děl. [4] 

Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů 

vodních děl 

Touto vyhláškou se rozumí souhrn zásad a pokynů pro manipulaci vodních děl k 

účelnému a hospodárnému nakládání s podzemními a povrchovými vodami. Provozním 

řádem těchto vodních děl včetně pokynů a dokumentaci pro obsluhu a údržbu a zařízení 

vodního díla. [5] 

Vyhláška č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 

záplavových území  

Vyhláška stanovuje způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území. 

Návrh zpracovává správce vodního toku v součinnosti s vodoprávním úřadem. Vyhláška 

určuje mimo jiné aktivní zónu záplavového území, periodicitu povodně a inundační území. 

[6] 

Vyhláška 24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik  

Vyhláška kromě národního a dílčího plánu povodí zpracovává plán pro zvládání 

povodňových rizik na území České republiky koordinovaně s příslušnými plány povodí. 

[7] 

 Povodně a její typy 2.2.

Povodní se rozumí fáze hydrologického režimu, kdy dochází k výraznému 

zvýšení hladiny vodních toků nebo ke zvýšení hladiny povrchových vod, při kterém voda 

opouští koryto vodního toku. Povodní můžeme označit i jev, kdy voda dočasně nemůže 

odtékat z daného území, nebo odtok není dostatečný. Při tomto stavu může dojít ke škodám 

na majetku, případně ohrožením na životě. [8] [9] [10] 

Dělení povodní: 

 Přirozené 

 Zvláštní (umělé) 
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2.3.1. Přirozené povodně 

Přirozené povodně dále dělíme: 

Dle fyzickogeografického hlediska: 

 Říční povodně 

Jsou vyvolané zejména déletrvajících vydatnými dešti, krátkodobými dešti velké 

intenzity, náhlým táním sněhu spojeným s dešťovými srážkami a následným chodem 

ledových útvarů, které vytváří tzv. ledové zácpy a nápěchy. [12] [13] [14] 

 Estuáriové povodně 

Tento typ povodní vzniká kombinací přílivové vlny moře způsobené silným 

větrem a dešťovými srážkami velkých intenzit, které způsobují vzestup hladiny říčních vod 

ve vnitrozemí. [12] [13] [14] 

 Pobřežní povodně 

Pobřežní povodně často způsobují nejničivější následky jak v podobě materiálních 

škod, tak v obětech na životě. Jsou vyvolány silnými bouřemi, hurikány nebo vlnami 

tsunami. [12] [13] [14] 

2.3.2. Zvláštní (umělé) povodně. 

Tento typ povodně je vyvolán umělými vlivy. Umělými vlivy rozumíme situaci, 

která může nastat poruchou či havárií vodního díla akumulující či vzdouvající vodu, 

zejména při narušením samotného tělesa vodního díla, která následně poruší hradící 

konstrukci výpustného zařízení. Takto nastalé okolnosti vyvolávají vznik krizové situace 

na území pod vodním dílem.  

Mezi zvláštní druh povodní, ovšem přirozené příčiny se řadí i Jökulhaup. Jedná se 

o zvláštní typ povodně, který se vyskytuje pouze na Islandu. Dochází k ní při výbuchu 

sopky, kdy láva bleskově rozpustí ledovec a sníh na vrcholu sopky a takto vzniklá voda se 

řítí do údolí. [15] 

Rozeznáváme tři základní typy zvláštních povodní. 

 I. typ zvláštní povodně: je zapříčiněn protržením hráze vodního díla  
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 II. typ zvláštní povodně: vzniká při poruše hradící konstrukce výpustného zařízení 

či poruchou bezpečnostních zařízení vodního díla 

 III. typ zvláštní povodně: nastává v případě řešení nouzového řešení kritické 

situace ohrožující bezpečnost vodního díla pomocí mimořádného vypouštění vody 

z vodního díla. [12] [13] [16] 

2.3.3. Povodně v České republice 

Česká republika se nachází v oblasti mírného klimatického pásu kontinentálního 

charakteru, ve kterém dochází k pravidelnému střídání sezónního cyklu teplot a srážek. 

Nejvyšší měsíční úhrny srážek se vyskytují v období května až června a naopak nejméně 

srážek se vyskytuje v únoru a březnu. Pro letní měsíce jsou charakteristické krátkodobé 

intenzivní srážky bouřkového charakteru, které postihují malá území. Úhrn dešťových 

srážek je významně ovlivněn reliéfem terénu. Orografické vlivy terénu způsobují vysoké 

úhrny srážek se zvyšující se nadmořskou výškou. Ovšem největší vliv na vznik povodní u 

nás má sezónní cyklus. [12] 

Dělení povodní dle sezónního cyklu. 

Zimní a jarní povodně způsobené rychlým táním sněhu často v kombinaci s 

dešťovými srážkami. Tento typ povodní se nejvíce vyskytuje na podhorských tocích, kde 

dále postupuje až do nížinných oblastí velkých toků. 

Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími srážkami regionálního rozsahu. 

Povodně se vyskytují na všech tocích zasaženého území, ovšem s výraznějšími důsledky 

na větších a středních tocích. 

Letní povodně zapříčiněné krátkodobými srážkami velkých intenzit. Tyto srážky 

dosahují úhrnů kolem 100 mm a více a mají pouze lokální charakter. Problémy způsobují 

zejména na malých tocích s katastrofálními důsledky na vějířovitých povodích. 

Zimní povodně způsobené ledovými jevy, které způsobují ledové nápěchy a 

ledové zácpy. Tyto povodně se vyskytují i při relativně nízkých průtocích na vodním toku. 

[12] 
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2.3.4. Povodně ve světě 

Stejně jako v České republice, tak i v ostatních státech světa se na přelomu 20. a 

21. století začalo měnit chápání povodňové problematiky. Díky rozsáhlým povodním v 

poslední dekádě 20. století vznikla v roce 2000 rámcová směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES, která upravuje způsob řešení povodňových opatření v členských 

státech Evropské unie. [17] [18] 

Díky postupné urbanizaci a průmyslovému pokroku se přírodní ráz krajiny mění. 

Tento pokrok ovlivňuje přirozenou retenci vody v krajině a tím zhoršuje průběh 

přirozených povodní. Stejně jako u nás se v posledních letech hledají přírodně blízká 

protipovodňová opatření.  

Jednou z nejproblematičtějších zemí v Evropě z hlediska povodní je Nizozemsko. 

Nizozemsko je nížinný stát a jeho velká část se nachází pod hladinou moře. Se změnami 

klimatu stoupá i hladina moří, tudíž protipovodňová opatření jsou jednou z 

nejnákladnějších položek pro ochranu obyvatelstva. Kritické oblasti jsou pro Nizozemsko 

jak pobřeží, tak vnitrozemí. Pobřežní oblasti jsou zajištěny zejména prostřednictvím 

systému protipovodňových zábran, hrází a pobřeží zpevňující písečné valy. Vnitrozemí 

ohrožuje hlavně řeka Maas, podél které jsou budovány systémy poldrů. [19] [20] [21] 

Povodně jsou chápány jako velké nebezpečí i v zemích mimo Evropu. Jsou to 

země, jako Bangladéš a Malajsie, kde jsou povodně způsobeny zejména monzunovými 

dešti a hurikány. Ačkoli jsou tyto země závislé na četnosti monzunových dešťů kvůli 

dostatečnému množství úrody, způsobují rozsáhlé škody na majetku obyvatel. Bangladéš je 

protkán rozsáhlou sítí řek a kanálů a tudíž jedinou možností zmírnění následků 

povodňových škod je budování poldrů. [21] 

Mezi nejnáchylnější státy, ovšem s nejpropracovanější protipovodňovou ochranu, 

patří Japonsko. Japonská strategie v ochraně před povodněmi stojí na odklonu 

povodňových průtoků systémem kanálů, zachování retenčních vlastností krajiny, podzemní 

retardaci vody drenážními systémy, předpovědi povodní, včasnému varování osob a 

evakuaci. [18] 

Speciálním případem ochrany před zvláštní (přirozenou) povodní je opatření proti 

tsunami. Tradiční možnosti v podobě protipovodňových zábran jsou při řešení této 
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problematiky naprosto neúčinné. Nejúčinnější ochranou oblastí, které mohou být ohroženy 

tsunami, je výsadba mangrovníkových lesů. Mangrovníkové porosty mohou za určitých 

okolností poskytnout omezenou ochranu před ničivou vlnou. Tyto lesy ovšem musí být 

dostatečně široké (alespoň 100m) aby zajistily snížení tlaku a průtoku vlny. Tato absorpce 

energie využívá hustoty zalesnění, průměru stonku a kořenového systému 

mangrovníkových lesů. [22] 

 Strategie ochrany před povodněmi na území České 2.3.

republiky 

Jedná se o dokument, který díky zkušenostem a znalostem průběhu předchozích 

povodní a stávajících organizačních, technických a legislativních opatření formuluje 

návrhy a možnosti, které vedou k omezení rozsahu a následků povodní. Strategie ochrany 

před povodněmi se zabývá nejen preventivními opatřeními ke zvýšení systémové ochrany 

před povodněmi, ale i tvorbou základů pro rozhodování veřejné správy pro jejich 

zhotovování. 

Na základě provedených analýz povodňových situací na území ČR, ale i 

zkušenostech ze zahraničí vychází Strategie ochrany před povodněmi v ČR z následujících 

zásad: 

 omezení důsledků povodní preventivními opatřeními 

 provádění protipovodňových opatření v systémově ucelených hydrologických 

povodích  

 upřednostňování preventivních opatření v krajině, které zvyšují přirozenou 

akumulaci a retenci vody v územích, popřípadě využití technických opatření 

ovlivňujících povodňové průtoky 

 řešení ochrany před povodněmi s ohledem na charakter a geografickou polohu 

České republiky v mezinárodním kontextu [23] 

2.3.1. Předpovědní a hlásná povodňová služba 

Včasné a aktuální poskytování informací o povodňových stavech je základní 

podmínkou pro zlepšení ochrany před povodněmi. Tyto informace jsou důležité zejména 

pro bezpečnost obyvatel a pro snížení povodňových škod.  
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Teoretická předpověď povodňových průtoků je značně ovlivněná velikostí toku. 

Zatímco u velkých toků je předstih předpovědi 1 až 2 dny, tak u malých toků lze reálně 

předpovídat dobu doběhu povodňového průtoku v hodinách. Předpovědní povodňovou 

službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav spolu se správci vodohospodářsky 

významnými toky.  

Varování v územích ohrožených povodněmi se provádí pomocí lokálních 

varovných systémů. Tyto systémy jsou bezobslužné a pracují na základě měření a 

vyhodnocování intenzit srážek. [23] 

2.3.2. Návrh protipovodňové ochrany 

Při návrhu a zpracování protipovodňové ochrany je ústředním dokumentem pro 

zhodnocení dané lokality územně plánovací dokumentace.  

Územně plánovací dokumentace představuje soubor výkresových a textových 

dokumentů, které řeší a vytváří nejvhodnější podmínky pro využití daného území. 

Dokumentace je dána závaznou a směrnou částí v podobě právní normy, která je 

vypracována a schválena dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování. [24] [25] 

Zejména výkresové části těchto dokumentů obsahují směrodatné informace pro 

zpracování protipovodňové ochrany. Tyto dokumenty obsahují záplavová území rozlivu 

při průtocích Q100, popřípadě i maximální rozliv tzv. Q1997. Pro určení záplavového území 

popř. aktivní zóny rozlivu se vypracovávají vodohospodářské studie v součinnosti s 

vodoprávním úřadem dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb. o 

způsobu a rozsahu zpracování a stanovení záplavových území. Aktivní zóna záplavového 

území je vymezena vodoprávním úřadem na návrh správce vodního toku jako zóna 

zaplavení. V aktivní zóně záplavového území se nesmí provádět, povolovat ani umisťovat 

stavby s výjimkou vodních děl, které slouží pro regulaci povodňových průtoků, úpravu 

vodních toků či zlepšení odtokových poměrů. Také těžba zemin, nerostů a veškerých 

terénních úprav zhoršující odtok povrchových vod. [25] [26] [27] 

2.3.3. Přírodě blízká protipovodňová opatření 

Záměrem těchto opatření je udržení přirozeného potenciálu krajiny a potlačení 

antropogenních vlivů na složky krajiny ovlivňující odtokový proces. Tento přístup k řešení 

protipovodňové ochrany využívá historického vývoje krajiny a jeho negativních 
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antropogenních zásahů do úprav toků a údolní nivy. Z hlediska aktuálních poznatků 

aktuální protipovodňové ochrany je nutnost nahlížet na plánovanou protipovodňovou 

ochranu jako na celek, který kombinuje prvky technické ochrany území a současně na 

udržení a posílení přirozené retenční a transformační schopnosti krajiny. [28] 

Z hlediska udržení ekosystému vodních toků a nivy jsou navrhována taková 

opatření, která zlepšují podmínky pro život vodních organismů a zároveň vylepšují 

samočistící schopnost toků. Při zpracování revitalizační úpravy je vhodné se přiklánět k 

návrhům, kde využíváme přirozenou korytotvornou činnost vodních toků. [29] 

Pro analýzu hodnotící vodní složky krajiny a její transformaci v zájmovém území 

je třeba nahlížet na prvky, které se podílí na vývoji krajiny.  

Jsou to zejména: 

 Analýza historických změn vodní složky v krajině  

 Vyhodnocení momentálního hydromorfologického stavu říční sítě 

 Vyhodnocení kritických prvků úprav, které negativně ovlivňují následky a průběh 

povodní 

 Návrh prvků v krajině a říční síti vhodných pro realizaci přírodě blízkých 

protipovodňových opatření [28] 

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření: 

Vlastní realizace spočívá ve zhotovení konkrétního plánu pro vybraný úsek 

vodního toku. Tento plán se nazývá Studie proveditelnosti přírodě blízkých 

protipovodňových opatření a jejím cílem je zhotovit a ověřit retenční schopnost splňující 

daný protipovodňový efekt. Dalším krokem jsou veřejná projednávání takto navrhnutých 

opatření s ohledem na majetkoprávní vztahy dotčených pozemků.  

Přírodě blízká protipovodňová opatření zahrnují: 

Zlepšení retenčních schopností krajiny 

 Tvorba mezí a zasakovacích pásů 

 Budování poldrů 

 Výsadba lužních lesů a luk 

 Obnova malých vodních nádrží  
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 Zvýšení podílu humusu v půdě 

 Zachování přirozených rozlivů v nivách [30] 

 

 Přírodě blízka protipovodňová ochrana v nezastavěném území (PBPO) 

Při řešení problematiky PBPO v nezastavěném území je kladen důraz na snížení 

kapacity koryta, obnovu jeho přirozeného tvaru a trasy včetně přirozeného příčného a 

podélného profilu. Dále je podporována funkce celé údolní nivy, obnova mrtvých a 

slepých ramen. Důležité jsou i další vodní plochy jako jsou rašeliniště, slatiny, 

mangrovníkové porosty, bažiny a slaniska, které podporují organismy vyžadující 

charakteristický přechod suchozemským a vodním prostředí. [31] 

 Přírodě blízka protipovodňová opatření v zastavěném území 

Důležitým prvkem při řešení PBPO v zastavěném území je ochrana zástavby a 

komunikační infrastruktury poblíž koryta toku. To se zajistí pomocí zkapacitnění koryta se 

složeným profilem, doplněným o kynetu pro nízké průtoky. Použití materiálu pro úpravu 

toku je řešeno dle aktuálních požadavků, ovšem s přihlédnutím na zajištění biologické 

funkce toku se užívají přírodě blízké materiály. PBPO v zastavěných území je zajištěno i 

pomocí ohrázování zástavby. [31] 

2.3.4. Ochranné nádrže, povodňové zdi a poldry  

Funkcí ochranných hrází a povodňových zdí je koncentrovat vysoké průtoky do 

mezihrází a tímto zabránit zaplavování intenzivně využívaného území v záhrází. Výstavba 

ochranných hrází se volí tam, kde nelze vybudovat koryto s kapacitou požadovaného 

návrhového průtoku jak z ekonomických, technických nebo environmentálních důvodů. 

Ochranné nádrže patří k nejstarším vodohospodářským dílům. [32] 

Podklady pro návrh ochranných hrází: 

Všeobecné údaje o lokalitě. 

Tyto podklady zahrnují informace o vlastním toku a jeho přítocích, výčet 

chráněných území a dotčených katastrálních územích, charakteristika území směrem po 

toku, ochrana před povodněmi. 
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Geodetické podklady. 

Zahrnují zejména mapové podklady, tištěné a digitální modely terénu, letecké a 

družicové snímky, mapy pokryvu, základní vodohospodářskou mapu, územně plánovací 

dokumentaci a další související mapy. 

Vodohospodářské podklady. 

Tyto údaje zahrnují informace o pořadí vodních toku, objektech na vodním toku, 

dále technicko-bezpečnostní evidenci jako je staničení souvisejících toků a přítoků, 

zaústění trubních vedení, křížení s liniovými stavbami apod. 

Hydrologická data- zpracování zájmového území dle ČSN 75 1400 

 Informace o povodí: plocha povodní, srážkové úhrny a odtokové poměry 

 Údaje o M-denních a N-letých průtocích  

 Teplotní režim 

 Údaje o kulminačních průtocích 

 Délka trvání povodní 

 Objem a tvar teoretických a reálných kulminačních vln 

 Historie povodní 

 Výčet antropogenních zásahů do povodí a jejich vliv 

Hydraulické podklady 

 Výpočet průběhu hladin vody v příslušných tocích a přítocích včetně inundačního 

území 

 Vyhodnocení stability koryta 

 Zhodnocení účinku ochranných hrází na území ve směru toku  

 Výpočty transformace povodňové vlny před a po vybudování ochranných hrází 

Hydrogeologické podklady 

 Režim podzemních vod ve vazbě na vodní tok 

 Propustnost zemin v příbřežní zóně 

 Údaje o jímání podzemních vod 

 Údaje o těžbě nerostů v příbřežní zóně 
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Inženýrsko-geologické poměry 

Průzkum dokládá komplexní přehled o přírodních podmínkách lokality. 

Výstupem toho průzkumu je zpráva, která hodnotí geotechnické vlastnosti zemin včetně 

geologického řezu v linii ochranné hráze a příčném řezu toku s vyznačením osy uvažované 

ochranné hráze. Součástí této zprávy jsou i data o chemismu, oběhu a výskytu podzemních 

vod. 

Podklady o ochraně přírody a krajiny 

Průzkum je zaměřen na posouzení zoocenózy a fytocenózy v okolí navrhované 

ochranné hráze. Pokud se ochranné hráze vyskytují v oblastech se zpřísněnou ochranou 

přírody a krajiny (ochranné pásmo vodního zdroje, chráněná oblast různých stupňů, 

CHOPAV apod.) je třeba přihlédnout na tato omezení. [32] 

Tabulka 1:Návrhové průtoky pro předběžné stanovení míry ochrany [32] 

Druh přilehlých pozemků Návrhový průtok 

Historická zástavba ≥Q100 

Veřejné komunikace dle významu Q20 až Q100 

Průmyslové areály, souvislé výstavby Q100 

Větší sídliště Q50 až Q100 

Menší sídliště Q20  až Q50 

Účelové komunikace Q10  až Q50 

Zahrady, sady a chmelnice Q10 

Orná půda Q5 

Lesy, louky, pastviny Q30d až Q1 

 Suché nádrže (POLDRY) 

Poldry jsou vodní díla představující ohrazovaný prostor sloužící ke snížení 

kulminačních průtoků povodně, retenci vody v krajině a rozložení objemu povodňové vlny 

do delšího časového intervalu dočasnou akumulací. [33] [34] [35] 

U suchých poldrů není retenční prostor trvale zatopen a její celkový objem je 

téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného prostoru. Retenční prostor plní 

primárně funkci ochranou a sekundárně funkci krajinotvornou a ekologickou. Prostor 

zátopy suchého poldru se obvykle lesnicky nebo zemědělsky trvale využívá. 
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Při návrhu hráze suché nádrže je nutno přihlédnout k dostupnosti konstrukčních 

materiálu a ke konstrukčnímu uspořádání tělesa hráze. Ve většině případů se volí hráz 

sypaná, ovšem lze použít i betonové, zděné, vyztužené nebo kombinované násypy. Při 

volbě konstrukčního uspořádání tělesa hráze a zhodnocení její stability je nutno vzít v 

úvahu, že v suchém poldru není trvale vzdutá hladina, tudíž se v tělese hráze netvoří 

průsaková křivka. Může docházet k vysychání povrchových vrstev návodního svahu hráze 

i těsnícího prvku hráze. 

Dělení suchých nádrží: 

 Průtočné: nádrž je protékána vodním tokem, na němž vznikají povodňové průtoky. 

Důležitými objekty na průtočných nádržích je spodní výpust a bezpečnostní přeliv.  

 Neprůtočné: nádrž se nachází mimo vodní tok a v případě výskytu povodňových 

průtoků se do ní přivádí část povodňových průtoků, to je zajištěno napouštěcími 

nebo rozdělovacími objekty pro přívod vody. Zařízení zajišťující přívod 

povodňových průtoků se konstruují jako bezobslužná. 

 Záchytné: nádrž slouží k retenci odpadních a znečištěných vod 

Využití suchých nádrží: 

Využití suchých nádrží je závislé na výši četnosti zatopení, půdních poměrech, na 

způsobu využívání (zemědělství, lesnictví) a na klimatických poměrech. [35] 

2.3.5. Zachování a ochrana fungujících retenčních vlastností v 

záplavových oblastech a doplňkových technických 

protipovodňových opatření 

Aspekty upravenosti toku a krajiny ovlivňují transformační a retenční schopnosti 

při povodňových událostech. Jsou to zejména antropogenní zásahy do krajiny a trasy toku, 

které negativně ovlivňují tyto přirozené vlastnosti. [28] 

Antropogenní zásahy: 

 Změna trasy a napřímení toku 

 Intenzivní zemědělství v údolní nivě 

 Nepřítomnost přirozené vegetace v příbřežní zóně 
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 Úpravy koryta nerespektující přirozený příčný profil koryta, opevnění břehu a dna, 

popř. zkapacitnění koryta 

 Stavba ochranných hrází v zemědělsky využívané údolní nivě   

Úpravy, které urychlují postup povodňové vlny 

Úpravy toku mohou mít v některých případech za následek urychlení postupu 

povodňové vlny. Mezi tyto úpravy patří napřímení a zkapacitnění koryta toku či zpevnění 

břehu a dna.  Zpevnění břehu a dna je budována za účelem zvýšení odolnosti vůči 

fluviálním procesům, ovšem použitím materiálů jako je kámen či beton výrazně zmenšuje 

pokles drsnosti koryta a urychluje rychlost proudění v daném úseku koryta. [28] 

Úpravy zhoršující retenční potenciál údolní nivy 

Nejčastější příčinou zhoršení retenčních vlastností a transformačního potenciálu 

údolní nivy je výstavba ochranných hrází podél zemědělských ploch, tímto se omezuje 

přirozený potenciál těchto údolních niv a nedochází ke snížení kulminace povodňových 

průtoků. Ochranné nádrže je proto nutné budovat pro ochranu sídel, průmyslových objektů 

a dalších důležitých staveb. [28] 

Opatření v ploše povodí 

Funkcí těchto opatření je zlepšení retenčních vlastností povodí jako celku a 

následného zpomalení odtoku vody z krajiny. 

Při realizaci těchto opatření se využívá zejména obnova rybníkůjako retenční 

plochy, ovšem z hlediska technického řešení mají rybníky pouze omezený zásobní prostor 

a omezenou manipulační schopnost s vodní hladinou. Vzhledem k těmto důvodům se 

doporučuje realizace obnovy pouze té části rybníků, na které nejsou kladeny zvýšené 

nároky na retenci a transformaci povodňové vlny. [28] 

2.3.6. Mobilní protipovodňové systémy 

Jednou z možností ochrany před povodněmi jsou takzvané mobilní 

protipovodňové systémy. Systémy mohou být vyrobeny z různých materiálů odolávajícím 

chemickým látkám, teplotě a mechanickému namáhání. Principem tohoto opatření je 

ochrana majetku a osob před účinky vody a to pomocí stěny či bariéry.  
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Výhodou použití mobilních protipovodňových prvků je rychlé a snadné nasazení 

v místech, kde nejsou realizovaná klasická protipovodňová opatření nebo tam, kde běžná 

protipovodňová opatření selhala, čí byla překročena jejich ochranná mez. [36]   

Nejčastěji používané mobilní protipovodňové systémy v České republice 

 Klasické pytle se sypkým materiálem 

Nejrozšířenějším typem vzhledem ke své malé pořizovací ceně a snadno 

dostupným surovinám jsou pytle s pískem. Výběr písku jako vhodného plnícího materiálu 

je dán díky jeho vlastnostem a snadné dostupnosti. Písek díky svému složení vytvoří 

nepropustnou vrstvu, navíc použitý písek lze opakované použít.  

Vhodný materiál pro pytle splňující tyto účely jsou hustě tkaná umělá vlákna nebo 

juta. Tento materiál splňuje jak odolnost, tak i těsnost pro stavbu povodňových hrází.  

Důležitým předpokladem pro plnění ochranné funkce pytlů je jejich naplnění 

kvůli těsnosti vazby s ostatními pytli. Pokud je pytel příliš plný, nemůže se svým tvarem 

přizpůsobit okolní vazbě a dochází k netěsnosti.  Naopak pokud je pytel příliš prázdný 

dochází k přílišné spotřebě pytlů.  

Při stavbě protipovodňové hráze může být výška i přes dva metry dle typu kladení 

pytlů. Pytle s pískem se používají pro zvýšení ochranných hrází v blízkosti vodního toku či 

k utěsňování otvorů (oken, dveří). [36] 

 Tandemové protipovodňové pytle 

Oproti klasickým pytlům mají tandemové pytle výhodu snadné manipulace, lepší 

těsnící vlastnosti a stabilitu hráze. Pytle mohou být různých rozměrůa lze je plnit do 

hmotnosti cca 25 kg. Pytle se vyrábí z polypropylenu a díky vysoké odolnosti vůči tlaku a 

napětí se používají k zamezení vniku vody, jiný kapalin a dokonce i kouře. Plnícím 

materiálem je nejčastěji písek. [36] 
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 Obrázek 1: Klasické pytle s pískem [37] Obrázek 2: Tandemové protipovodňové pytle[38] 

 Pryžotextilní vaky 

Pryžotextilní vaky se používají k zadržení či usměrnění záplavové vody. Vaky se 

sestavují z jednotlivých dílů, které lze libovolně spojovat na potřebnou délku. K plnění se 

používá voda přímo z řeky nebo cisterny, která je vháněna čerpadlem do vaku Vaky se 

vyrábí ve třech provedeních, které se děli dle použití na: [36] 

Typ A: navýšení břehů vodního toku a přehrazení ulic 

Typ B: ochraně vchodů, dveří a nízko položených oken 

Typ C: stejné užití jako typ A ovšem s větší ochranou výškou 

 Hrazení plněná vodou nebo jinými inertními materiály 

Hrazení je nejčastěji tvaru příčného obdélníkového řezu skládající se z konstrukce 

vyrobeného z materiálu odolného vůči korozi (ocel s nánosem žárového zinku) a pláště, 

který se navléká na konstrukci. Plášť se vyrábí z vysokopevnostních tkání PES s 

povrchovou ochranou z PVC. K plnění se používá voda nebo písek, ovšem při použití 

písku jako plnícího materiálu se při demontáži musí plnící materiál odstraňovat z hrazení 

ručně, kdežto při použití vody se k vypouštění použije vypouštěcí ventilu. [36] 
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Obrázek 3: Pryžotextilní vaky[39]  Obrázek 4: Hrazení plněná vodou[40] 

 Bariéry z ohýbaných profilů 

Hrazení se vyrábí z pozinkovaného tvarového plechu tvaru A, která jsou opatřena 

plastovou PE fólií ukotvenou pytli s pískem. Výhodou těchto bariér je snadné a rychlé 

sestavování do požadované délky bariéry. Ochranná výška hrazení je 0,8 m s možným 

navýšením výšky hrazení na 1,2 m pomocí navyšovacího plechu. [36] 

 Hadicová hrazení plněná vzduchem 

Jedná se o přenosný protipovodňový systém, který je plněn stlačeným vzduchem. 

Bariéra se skládá z jednotlivých dílců o výšce 50-100cm a délce až 20 m, které se k sobě 

připevňují pomocí zipů. Základní možností využití tohoto hrazení je např. ochrana 

obytných a průmyslových budov, navýšení existujících hrazení, ochrana komunikací proti 

příčnému proudění a k zajištění důležitých komunikací. [36] 

 

Obrázek 5: Bariéry z ohýbaných profilů [41]          Obrázek 6: Hadicová hrazení plněná vzduchem [42] 
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 Vaková hrazení 

Základním prvkem tohoto hrazení je velkoobjemový flexibilní vak tzv. big-bag. 

Tento vak se používá pro skladování sypkých materiálů v zemědělství a chemickém 

průmyslu. Big-bag se vyrábí z tkaných textilií, které mohou být opatřeny vrstvou 

zabraňující vytékání náplně. K plnění se používá písek, štěrk, drcená stavební suť a 

kamenivo. K sestavování tohoto hrazení se používá vysokozdvižných vozíků a výška 

hrazení může být až 1,6 metrů. [36] 

 Prefabrikované betonové zábrany 

Jedná se o klasická betonová svodidla používaná v silniční dopravě. Tyto 

betonové zábrany lze použít i jako protipovodňovou ochranu to díky jejich uzamykacímu 

mechanismu, který vytváří celistvou ochranou linii. Betonová svodidla lze ukládat jak na 

zpevněné tak i na nezpevněné podloží pomocí jeřábů. Hrazení má výšku 50-120 cm a 

délku 2-6 m. Výhodou tohoto hrazení je odolnost vůči přírodnímu silovému působení a 

nevýhodou je složitá manipulace. [36] 

 

Obrázek 7: Vaková hrazení [43]                   Obrázek 8: Prefabrikované betonové zábrany[44] 

 Dvoukomorové bariéry plněné vodou 

Jedná se o jednoduchý vysoce mobilní protipovodňový systém, který se naplňuje 

vodou a jeho ochranná výška je až 0,8 m. Tento typ bariéry je méně nákladný a jeho 

sestavení nevyžaduje tolik času oproti běžným protipovodňovým zábranám. 

Dvoukomorové bariéry lze sestavovat do neomezeně dlouhých zábran a proto je vhodné je 
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použít ve městech, obcích, v průmyslových areálech a ve volném terénu při výskytu 

lokálních intenzivních srážek. [36] 

 Hrazení z pěnou fixovaných tvárnic 

Jedná se o betonové tvárnice spojené montážní pěnou. Tento ochranný systém je 

možno použít zejména pro protipovodňovou izolaci menších objektů jako jsou rodinné 

domy apod. [36] 

  

Obrázek 9: Dvoukomorové bariéry [45]  Obrázek 10: Hrazení z tvárnic [36] 

 Mobilní hradidlový K-systém 

Tento protipovodňový komplet slouží pro ochranu před rychle se rozvíjejícími 

povodňovými kalamitami. Princip spočívá v působení tlaku na stěnu systému, který 

pozitivně přispívá k jeho stabilizaci a tím k zdržení povodňových vod. Výhodou tohoto 

systému je absence jakýchkoli přípravných stavebních prací a speciálních komponentů. 

Hradidlový systém má ochranou výšku až 1,3 m. [36] 

 Sklolaminátová zábrana s povoleným průsakem 

Tato zábrana slouží k odklonění přílivové vlny a usměrnění toku vody. Její 

přednost spořívá v lehké manipulaci a možnosti použití tam, kde se díky rozmoklému 

terénu nedostane těžká technika. Ochranná výška tohoto systému činí až 1,5 m. [36]
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Obrázek 11: K-Systém [46]   Obrázek 12: Sklolaminátová zábrana [47] 

 Systém hliníkových hradidlových profilů 

Tento systém se využívá pří ochraně obyvatelstva a majetku vůči ničivým silám 

povodní. Krom tohoto využití lze systém použít při zabránění úniku nebezpečných látek. 

Nejčastějším typovým řešením pro ukotvení zábrany je použití železobetonového základu. 

Bariera se skládá z hliníkových sloupků, mezi které se vkládají hliníkové profily, které 

esovitým zámkem napomáhají zvýšení odolnosti vůči průsaku vody. Systém neklade 

nároky na mechanizaci při manipulaci a jeho ochranná výška činí až 2 m. [36] 

 Stěnové bariéry s plastovými moduly 

Tyto bariéry jsou určeny k zabezpečení toků proti přímému rozlivu z koryt. 

Ukotvovací část je tvořena prefabrikovaným základovým prahem, který je zabudován do 

monolitického základu. Systém se skládá z kompozitních sloupků, do kterých se vsazují 

plastové stěnové moduly. Tyto bariéry jsou navrhovány na zakázku, proto se jejich rozměr 

může lišit. [36] 
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Obrázek 13: Systém hradidlových profilů [48]         Obrázek 14: Stěnové plastové moduly[36] 

 Stavitelné komůrkové zábrany 

Tyto zábrany jsou vhodné pro ochranu objektů, areálů, ale i pro zabezpečení 

otvorů. Systém se skládá z tenkostěnných vysokopevnostních plechů pancéřové koncepce 

a díky své lehké hmotnosti není při jeho manipulaci potřebná žádná technika. Zábrany se 

skládají z kotevního prahu, který je pevně ukotven v terénu a jednotlivých komůrkových 

modulů, které se skládají na sebe. Ochranná výška tohoto modulu tvoří až 3m. [36] 

 Skleněné zábrany 

Tento typ stacionárně mobilní typ protipovodňové ochrany patří mezi méně 

tradiční způsoby opatření. Používá se lité sklo nebo sklo tvrzené. Ke stabilizaci celého 

systému slouží klasická betonová kotevní deska, na které je namontována rámová 

konstrukce vyplněná dvou až čtyřvrstvým sklem.  Používá se jako dodatečná 

protipovodňová ochrana pro navýšení břehu. [36] 

Obrázek 15: Stavitelné komůrkové moduly [49]        Obrázek 16: Skleněné zábrany[50] 
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 Membránové hrazení  

Jedná se o nejpoužívanější typ mobilně stacionární protipovodňové ochrany. 

Hrazení se skládá ze dvou slupic, mezi, které je upevněna membrána speciálními těsnícími 

zámky. Výhodou membrány je minimální tloušťka a s tím související minimální nároky na 

uskladnění. Ochranná výška hrazení je až 2 m. Membránové hrazení se využívá jako 

ochrana staveb a obyvatelstva ve městech, ochrana průmyslových staveb a ochrana před 

únikem škodlivých látek znečišťujících vodní toky. [36] 

 

Obrázek 17: Membránové hrazení [51] 

3. Zhodnocení současného stavu protipovodňových 

opatření v obci Šenov 

3.1. Základní informace o obci Šenov 

Statut: město (od 5. 10. 1998)  

Kraj: Moravskoslezský  

Okres: Ostrava- město 

Nadmořská výška: 255 m. n. m 

Nejnižší místo: 231 m. n. m (řeka Lučina)  

Klimatické podmínky: mírně teplé 

Katastrální výměra: 1 663 ha 

Počet obyvatel: 6 042 [52] 

 
Obrázek 18: Znak obce Šenov [53] 
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Obec Šenov se nachází v Moravskoslezkém kraji na jihovýchodním výběžku 

okresu Ostrava- město. Šenov je vklíněný mezi velká města Ostrava a Havířov a rozkládá 

se podél obou břehů řeky Lučiny. Obec se nachází v mírně teplém regionu, ovšem 

klimatické podmínky jsou ovlivněny rozsáhlým horským masivem Beskyd, nacházejícím 

se 15 km jižně a polskými rovinami, které dávají oblasti ráz chladnějšího počasí. [52] 

3.2. Poloha obce Šenov 

 

Obrázek 19: Poloha obce Šenov [54] 

3.3. Klimatické poměry 

Poloha obce Šenov a její příslušnost ke klimatickému pásmu je patrná z obrázku 

č. 19 a č. 20. Obec Šenov se nachází v klimatickém regionu MT 10. Charakteristické údaje 

regionu MT 10 jsou zobrazeny v tabulce č. 2. [54] 
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Obrázek 20: Klimatické regiony České republiky [55]        Obrázek 21: Klimatické regiony (Šenov)[55] 

Tabulka 2: Charakteristika regionu MT 10 dle Quitta [55] 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dní s teplotou alespoň 10°C 140-160 

Počet mrazivých dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 až 8 

Průměrná teplota v červenci [°C] 17 až 18 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8 

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 100 až 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet jasných dnů 120-150 

Počet zatažených dnů 40-60 

3.4. Pedologické poměry 

Půdní systémy se v obci dělí dle příslušnosti k jednotlivým břehům řeky Lučiny. 

Zatímco část Šenova nacházející se na levém břehu řeky Lučiny (proti směru toku), se 

vyznačuje půdou převážně typu luvizem oglejená, tak pravý břeh Lučiny se vyznačuje 

typem fluvizem glejová a pseudoglej modální. [56] 

Luvizem oglejená (růžové zbarvení) obsahuje větší množství amorfního volného 

železa (FeO). Obsah humusu v ornicích zemědělských půd činí 1,7 až 2,2 % a zvyšuje se 
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při nárůstu acidifikace. Tyto půdy jsou charakteristické spíše v rovinatém a mírně 

zvlněném terénu kvůli náchylnosti k erozi. [57] 

Fluvizem glejová (světle zelená) se nachází v nivách vodních toků a vzniká z 

povodňových sedimentů. Tento typ půd je charakteristický zejména nepravidelným 

rozložením organických látek a zrnitostí, která je dána rychlosti vodního toku. Původní 

vegetací nacházející v těchto území jsou lužní lesy a další lužní porosty. [58] 

Pseudoglej modální (zelenošedá) je typický půdní systém pro rovinaté části 

humidnějších oblastí s periodicky akvickým vodním režimem. Obsah humusu je v rozmezí 

2,5 až 3,5 %.[59] 

 

Obrázek 22: Půdní mapa 1:50 000 [56] 

3.5. Vodní útvary na území obce Šenov 

Na území města Šenov se nachází 1 velký vodní tok, 6 drobných vodních toků a 2 

rybníky. Lučina, Frýdecký potok a Dolní Datyňka figurují v povodňovém plánu obce 

Šenov a mají přímou souvislost s povodňovou problematikou v obci.  
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Tabulka 3: Vodní toky na území města Šenov [60] 

Název vodního toku ČHP Správce toku Délka na území Šenova 

[km] 

Lučina 2-03-01-078 Povodí Odry, s.p. 7,5 

Pežgovský 2-03-01-072 Lesy ČR, s.p. 0,4 

Frýdecký 2-03-01-076 Povodí Odry, s.p. 2,5 

Bobčok 2-03-01-075 Povodí Odry, s.p. 1,4 

Podleský 2-03-01-079 Povodí Odry, s.p. 4,5 

Horní Datyňka 2-03-01-081 Povodí Odry, s.p. 1,1 

Dolní Datyňka 

(Venclůvka) 

2-03-01-077 Povodí Odry, s.p. 4,5 

3.6. Území obce ohrožená vodními toky 

3.6.1. Silnice I/11 Ostravská  

Lučina je nejkritičtějším vodním tokem na území města Šenov, zejména kvůli 

ohrožení silnice I. třídy Ostravská, která tvoří hlavní spojnici mezi městy Havířov a 

Ostrava. Lučina se v tomto úseku, díky přirozené tvorbě meandrů, přibližuje profilem 

koryta vodního toku komunikaci a při zvýšení průtoku na Q100 zaplavuje komunikaci. 

Lučina je silně korytotvornou řekou. Na území města Šenov má profil meandrující 

řeky. Po proudu je řeka z pravé strany lemována komunikaci a z levé strany se nacházejí 

rozsáhle inundační lány, které nejsou zemědělsky obhospodařované.  

Na obr. 23 je vyznačen kritický úsek. Lučina v těchto místech silně meandruje a 

svou korytotvornou činností se přibližuje svým profilem komunikaci I/11 Ostravská. Při 

průtocích Q100 dochází k vybřežování vodního toku a zaplavení komunikace. 
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Obrázek 23: Kritické místo na řece Lučina [61] 

3.6.2. Místní komunikace a zástavba 

Mimo silnici I/11 Ostravská jsou zde i místní komunikace, které jsou důležitým 

prvkem infrastruktury obce. Jedná se o části obce, které sousedí s malými vodními toky a 

protékají podél zástavby, popřípadě křižují místní komunikaci.  

Frýdecký potok a Dolní Datyňka jsou dle aktuálního povodňového plánu 

nejrizikovější z hlediska povodňových následků pro místní komunikace a zástavbu. Tyto 

malé vodní toky obvykle nemají dostatečný objem koryta pro bezpečný odtok 

povodňových průtoků 

 Frýdecký potok  

Potok protéká zastavěným územím charakteristické roztroušenými rodinnými 

domky se zahradami a komunikacemi. Vodní tok ohrožuje svým vybřežováním a 

podemíláním komunikaci na ul. Šajarská. Kritickým místem je křížení místní komunikace 

Šajarská s Frýdeckým potokem. V tomto místě dochází ke vzdutí vodní hladiny až o 0,3 m. 

Koryto Frýdeckého potoka je neupravené, silně ovlivněné korytotvornou činností. 

Břehový porost je neupravený a v mnoha místech zasahuje do koryta a ovlivňuje jeho 
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odtok. V kritických místech, kde se erozní činností začala podemílat komunikace je 

břehová část zpevněna kamennou rovnaninou nebo betonovými panely. 

Potok je zanášen hlínou a padlými břehovými porosty díky sesuvům půdy 

nacházejícími se v menší či větší vzdálenosti od osy toku. Na Frýdeckém potoce se po celé 

délce nacházejí amatérsky vybudované objekty (stupně, výpustné objekty splaškových 

vod, opevnění břehu atd.).  

Největším problémem je umístění rodinných domků v záplavových oblastech. 

Jsou to zejména místa, kde koryto nedosahuje potřebné kapacity pro povodňové průtoky a 

ochranu přilehlých staveb.  

 

Obrázek 24: Frýdecký potok [62] 

 Dolní Datyňka 

Dolní Datyňka protéká územím s řídkým výskytem rodinných domků a chat. Po 

celé své délce jí lemují inundační louky a listnaté lesy. Potok je upravený pouze lokálně 

opevněním. Koryto vodního toku je zaneseno především padlými částmi stromů a 

odpadovým materiálem.  

Již při Q5 dochází k rozlití koryta vodního toku a ohrožení staveb kolem vodního 

toku.  
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V místech křížení vodního toku s místní komunikací představuje mělké koryto 

vodního toku problematický úsek a zaplavuje komunikaci na ul. Okružní. 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny vodní toky a jimi ohrožená území dle aktuálních 

povodňových plánů. 

 

Obrázek 25: Dolní Datyňka- km 0,000 - 2,000 [60] 
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Obrázek 26: Dolní Datyňka - km 2,000 - 5,000 [60] 

Tabulka 4: Ohrožená území [60] 

Vodní tok Km Objekt Správce objektu 

Lučina 10,255 Silniční most SÚS 

12,200-

12,550 

Silnice I/11 Ostravská ŘSD ČR, spr. Ostrava 

 Místní komunikace Ke starému 

mlýnu 

Město Šenov 

Frýdecký 

potok 

 Šajarská(místní komunikace) Město Šenov až 

k hran.k.ú. Václavovice 

Dolní Datyňka 

(Vencůvka) 

2,215 Ul. Okružní Město Šenov 

3,965 Ul. Okružní Město Šenov 

1,895 Ul. Okružní Město Šenov 

3.7. Protipovodňová opatření v obci Šenov 

V rámci protipovodňových opatření se provádějí pravidelné povodňové prohlídky, 

které mají průběžně vytipovávat problémy na jednotlivých lokalitách a vodních tocích. 
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Nejčastější nedostatky jsou překážky v korytě vodního toku (padlé stromy nebo jejich 

části, nahromaděné odpady a zeminy z utržených a sesunutých částí břehu).  

Další protipovodňová opatření:  

 Údržba profilů propustků pod můstky v tocích 

 Údržba příkopů podél komunikací 

 Pročišťování kanalizací a kanalizačních šachtic uložených v komunikacích 

 Opravy poklesů vzniklých poškozením podzemního kanalizačního potrubí 

(vymílání) 

 Tvorba odtokových rýh podél zemědělsky obhospodařovaných lánů, kvůli 

zabránění splavování svrchních vrstev půdy do silničních příkopů, na povrch 

komunikací a stavební pozemky 

 Provádění protipovodňových prohlídek všech vodních toků na území obce Šenov  

 Omezení staveb v záplavových územích dle územního plánu 

 Omezení kácení stromů a výsadba nových dřevin 

 Odbahňování rybníků, zpracování manipulačních řádu, povodňových plánů a 

obnova břehové zeleně 

 Připravované opevnění Frýdeckého potoka v říční kilometru 0,630-0,730, které má 

zajistit ochranu místní komunikace a rodinných domků.  

3.8. Návrh opatření pro zvýšení protipovodňové ochrany 

v obci Šenov 

3.8.1. Lučina 

Při návrhu opatření pro zajištění bezpečnosti komunikace I/11 Ostravská je třeba 

přihlédnout k tendenci vodního toku meandrovat směrem k ose komunikace. K zabránění 

vymílání konvexního břehu je potřeba zajistit břehy a zabránit jejich dalšímu vymílání. 

Stabilitu břehu by zajistilo vhodné opevnění. Z hlediska síly toku by vegetační opevnění 

pravděpodobně nezajistilo potřebnou únosnost břehu. Mnohem vhodnější variantou by 

bylo tvrdé (nevegetační) opevnění v podobě kamenného pohozu či kamenné rovnaniny. 

Lučina v tomto kritickém úseku má mnohem mělčí koryto než v úsecích, kde 

nebezpečí zaplavení komunikace nehrozí. Tento problém by vzhledem k zachování 
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přírodního rázu krajiny vyřešilo vybudování násypu doplněného o výsadbu břehového 

porostu, který by zvýšil kapacitu koryta a minimalizoval rozliv vody na komunikaci.  

 

Obrázek 27: Kritický úsek řeky Lučina u silnice I/11 Ostravská[63] 

 

Obrázek 28: Kapacitní koryto řeky Lučina [63] 
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3.8.2. Frýdecká potok 

Minimalizace povodňových škod na úseku křížení místní komunikace na ul. 

Šajarská s Frýdeckým potokem zajistí připravovaný projekt pro opevnění břehů a 

revitalizace břehového porostu v ř. km 0,630 – 0,730. Stavba má zvýšit ochranu přilehlé 

zástavby podél toku a snížit vzdutí hladiny. 

 

Obrázek 29: Současný stav opevnění břehů  v ř. km 0,630 - 0,730 [63] 

Preventivním opatřením pro minimalizaci povodňových škod je zabraňovat 

schvalování stavebních povolení v záplavových územích dle územního plánu, zachování 

inundačních luk a výsadba vhodných plodin v zemědělsky využívaných pozemcích, které 

zlepšují retenční vlastnosti půdy, zajištění dobré průchodnosti propustků a koryta vodního 

toku, údržba a revitalizace břehového porostu, protierozní stabilizace svahů podél 

Frýdeckého potoka. 
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Obrázek 30: Neupravené koryto a břehový porost [63] 

3.8.3. Dolní Datyňka (Venclůvka) 

Nízkokapacitní koryto vodního toku přirozeně neposkytuje dostatečný objem pro 

zvládání zvýšených průtoků. Tato vlastnost je kompenzována zmiňovaným rozsáhlým 

inundačním prostorem pro rozliv.  

Pro snížená povodňových škod je potřeba respektovat záplavová území a 

nepovolovat stavby v těchto lokalitách. Zachovávat retenční a retardační vlastnosti údolní 

nivy. 

Mimo tato doporučení je třeba věnovat pozornost úpravě břehového porostu a 

likvidaci odpadového materiálu zhoršující průtok vody korytem.  
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Obrázek 31: Inundační louky podél Dolní Datyňky [63] 

 

Obrázek 32: Zástavba sousedící s vodním tokem [63] 
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4. Závěr 

Bakalářská práce se věnuje současným možnostem v ochraně před povodněmi. 

Udává přehled jednotlivých protipovodňových opatření v České republice a zahraničí. Na 

základě těchto skutečností a jednotlivých trendech hodnotí obec Šenov z hlediska 

povodňové problematiky.  

První část práce se zabývá legislativními předpisy, které jsou důležité pro 

implementaci protipovodňové ochrany v České republice. Teoretická část věnuje pozornost 

jednotlivým prvků ochrany před povodněmi a popisuje vhodnost jejich použití.  

Druhá část práce se zabývá praktickým využitím protipovodňové ochrany na 

území obce Šenov. První kapitoly praktické části hodnotí jednotlivé vodní útvary na území 

obce Šenov na výskyt povodňových stavů a vytipovává na základě povodňových plánů, 

mapových podkladů a povodňových prohlídek jejich kritické úseky. Další kapitoly 

obsahují výčet problémů a návrh jejich řešení. 

Protipovodňová opatření se týkají zejména úpravy koryt vodních toků, které jsou 

v této době značně neupravené na všech vodních tocích v katastru obce Šenov. Vodní toky 

disponují rozsáhlým neupraveným břehovým porostem, který zasahuje do vodních toků a 

narušuje plynulý odtok vody. Druhým nedostatkem je stavba obytných domů v místech, 

které historicky sloužily jako inundační oblast, čemuž lze předcházet dodržováním 

územního plánu a respektováním funkce těchto oblastí pro retenci povodňových průtoků. 

Všechny tyto nedostatky lze řešit, ovšem s ohledem na ekonomickou stránku věci jsou to 

úpravy značně nákladné a záleží na správcích jednotlivých vodních toků, jakými 

finančními prostředky disponují a jakou prioritu těmto problémům přisuzují. 
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