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ANOTACE 

Předmětem této diplomové práce je zhodnocení současného stavu povodí 

vodního toku Loučky v katastrálním území Police a možností použitelné 

protipovodňové ochrany. Práce je následně rozvinuta návrhem protipovodňové 

nádrže. Základem návrhu je podrobné řešení technické, hydrologické a 

hydraulické. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bezpečnostní přeliv, návrhový hydrogram povodně, povodí, 

protipovodňová ochrana, retenční nádrž, těsnění, transformace povodňové vlny, 

vodní tok, výpustný objekt, zemní hráz. 

 

SUMMARY 

The subject of this diploma thesis is assessment of the current state of the 

basin watercourse Loučka cadastral territory Police and possibility applicable flood 

protection. The work is then developed the design flood-control reservoir. The 

basis of the design are detailed technical, hydrological and hydraulic solutions. 

KEYWORDS 

Safety spillway, design flood hydrograph, basin, flood protection, flood-

control reservoir, impervious zone, flood routing, watercourse, afterbay structure, 

earthfill dam. 
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1 ÚVOD 

Protipovodňová ochrana je v současnosti ve značné míře používaným 

termínem, především v souvislosti s častějším výskytem povodní. Na základě výše 

škod způsobených povodněmi plánují správci toků budování různých opatření. 

Jedním z, pro mne dostupných, míst s plánovanou protipovodňovou ochranou, 

uvedenou v plánu oblasti povodí Moravy, je vodní tok Loučka. Konkrétně byla pro  

tuto práci vybrána lokalita v horní části toku, v katastrálních územích Police a 

Loučka.  

V úvodní části je celkem podrobně popsán současný stav a přírodní 

poměry oblasti povodí a problémy s průchodem povodňových stavů, následován 

obecným přehledem různých protipovodňových opatření. 

Největší oddíl práce je pak věnován konkrétnímu návrhu protipovodňové 

nádrže v katastrálním území Police. Tato část obsahuje rozsáhlé technické, 

hydrologické a hydraulické řešení dvou variant s různou ekonomickou a 

konstrukční náročností. 

V závěru jsou pak obě metody návrhu porovnány. 
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2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ 

Tato práce se zabývá jednou z možností řešení protipovodňové ochrany 

na vodním toku Loučka, co by levostranném přítoku řeky Bečvy. Všechny 

povodňové situace v této oblasti jsou, po konzultaci a prohlídce lokality s 

úsekovým technikem Povodí Moravy, s.p., výsledkem geologických a 

pedologických poměrů a absencí protipovodňových opatření. V případě 

intenzivnějších srážek dochází k téměř okamžitému odtoku ze zemědělských 

pozemků, tvořících značnou část plochy povodí Loučky, a ve vodním toku v 

relativně krátkém časovém intervalu pak k nárůstu průtoku, tedy ke zvýšení 

hladiny.  

2.1 Údaje o toku 

Vodní tok Loučka pramení v katastrálním území Loučka v nadmořské 

výšce 618 m n. m. a ústí do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí, v nadmořské 

výšce cca 288,00 m n. m., přibližně 500 m pod soutokem Rožnovské a Vsetínské 

Bečvy. Od pramene protéká obcemi Podolí, Loučka, Branky a Poličnou. V 

intravilánech obcí je koryto toku upravené regulované, v extravilánu si stále tok 

zachoval původní meandrovité koryto s dobře vyvinutým břehovým porostem. 

Jméno vodního toku:  Loučka 

Délka toku:    14,60 km 

     15,18 km (dle DIBAVOD) 

Správce:    Povodí Moravy, s.p. 

Závod:    Horní Morava 

Provoz:    Valašské Meziříčí 

Vodoprávní úřad:   Valašské Meziříčí 

2.1.1 Hydrologické poměry 

Samotný vodní tok protéká převážně přirozeným meandrujícím korytem s 

bohatým břehovým porostem, pouze na území obcí je koryto regulované. Celé 

povodí Loučky je kromě řeky tvořeno několika drobnými přirozenými, často 

bezejmennými, přítoky a několika malými vodními plochami, sloužící především 

pro zpomalení průtoku a usazení transportovaných sedimentů z polí. Mezi největší 

toky, ústící do Loučky, patří pravostranné přítoky Kozara a Hájovský potok. 
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Následující hodnoty průtoků ve vodním toku Loučka, vztažené přímo k 

místu plánované hráze, byly získány od Českého hydrometeorologického ústavu, 

pobočka Ostrava Poruba. Průměrně v Loučce protéká 78 m3∙s-1 vody. 

Tab. 2.1 Přehled m-denních průtoků [l∙s
-1

] 

m 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Qm 194 140 110 88 70 58 42 33 27 23 17 11 6,6 

Tab. 2.2 Přehled N-letých průtoků [m
3
∙s

-1
] 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 4,14 7,39 11,90 15,40 19,10 24,00 27,90 

 

2.1.2 Čistota vod 

Kvalitu vody v Loučce ovlivňují především splachy hnojiv z intenzivně 

zemědělsky využívaných pozemků v povodí, obsahující půdu, látky z hnojiv a 

herbicidů, a také bodové zdroje znečištění z vypouštění odpadních vod z 

veřejných kanalizací z obcí na toku, jejichž míra znečištění se ovšem postupně 

snižuje budováním čistíren odpadních vod v obcích, kterými řeka protéká.  

V průvodním listu plánu oblasti povodí Moravy 2010 - 2015 je kvalita vody 

hodnocena dle údajů z profilu monitoringu jakosti povrchových vod, kódu 513-009, 

za období 2005 - 2010. Z tohoto posouzení vyplývá vyhovující stav z hlediska 

chemického, z pohledu biologického jsou pak v pořádku hodnoty fyzikálně-

chemických a specifických znečišťujících látek, stejně tak i údaje o bentosu. Za 

potenciálně nevyhovující je pak označena rybí biologická složka (Povodí Moravy, 

s.p. 2009). 

2.1.3 Odběry vody a vypouštění vod  

V blízkosti vodního toku Loučka jsou evidovány dva odběry podzemních 

vod a to u obce Podolí, vodní zdroje „Holý kopec“ a „Bílá voda“, a u obce Loučka, 

vodní zdroj „Pod Hradištěm“. U obce Podolí se jedná o odběr mělké podzemní 

vody dvěma jímkami, která, dále neupravená, je využita pro veřejný vodovod. 

Povolení odběru udává množství 16,68 tis. m3∙rok-1 nebo maximálně 0,7 l∙s-1. 

Skutečně bylo za rok 2013 odebráno 8,80 tis. m3∙rok-1. U obce Loučka je taktéž 

jímkou odebírána mělká podzemní voda, která je následně upravována desinfekcí 

a slouží taktéž pro veřejný vodovod. Povolení tohoto odběru stanovuje limit 

množství na 40,00 tis. m3∙rok-1 nebo maximálně 2 l∙s-1. Za rok 2013 bylo 

zaznamenáno odebrané množství 20,50 tis. m3∙rok-1. 
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V případě registrovaných míst vypouštění vody se jedná o veřejnou 

kanalizaci v Loučce, veřejnou kanalizaci, později nahrazenou ČOV, v Polici a ČOV  

v Brankách. V Loučce se vypouští vody bez čištění o povoleném množství 28,166 

tis. m3∙rok-1, přičemž skutečně je vypouštěno, za rok 2013, 22,60 tis. m3∙rok-1. V 

Polici je prozatím platné vypouštění 21,90 tis. m3∙rok-1 nebo maximálně 0,78 l∙s-1 z 

veřejné kanalizace bez čištění, v roce 2013 vypuštěno 10,10 tis. m3∙rok-1. 

Vzhledem k nově vybudované ČOV, zatím bez povolení vypouštění, se 

předpokládá vypouštění 8,80 tis. m3∙rok-1. Posledním místem vypouštění vody do 

toku Loučka je ČOV Branky. Jedná se o vodu biologicky čištěnou. Limit množství 

je předepsán na 48,537 tis. m3∙rok-1 nebo maximálně 13,10 l∙s-1. V roce 2013 bylo 

naměřeno množství 40,60 tis. m3∙rok-1 (Ministerstvo zemědělství ČR 2015a). 

Tab. 2.3 Přehled vypouštěného znečištění 

Vypouštěné 

znečištění 

Napojených 

obyvatel 

BSK5 CHSK NL 

mg∙l-1 mg∙l-1 mg∙l-1 

VK Loučka 537 19,9 59,0 17,5 

VK Police 240 42,9 85,9 11,0 

ČOV Police 

(předpoklad) 
271 9,8 48,2 4,0 

ČOV Branky 819 6,4 44,8 6,9 

2.2 Údaje o povodí 

Celková plocha povodí Loučky je udávána 32,86 km2 (Povodí Moravy, s.p. 

2009). Oblast povodí je tvořena převážně svažitým územím, která vytváří poměrně 

krátkou vzdálenost mezi rozvodnicemi. Tato morfologie má i vliv na rozkolísanost 

průtoků řeky Loučky, kdy při vydatnějších deštích dochází k téměř okamžitému 

odtoku vody z odvodněných zemědělských pozemků v povodí, čímž způsobí 

rychlé zvýšení hladiny v toku.  

Číslo vodohospodářské mapy: 25-14  

Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-002 

Kraj:     Zlínský 

Okres:    Vsetín 

Katastrální území:   Police 

     Loučka 

     Podolí 
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2.2.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Oblast mezi obcemi Police, Loučka a Podolí leží na rozhraní 

Podbeskydské pahorkatiny a Hostýnských vrchů, pouze na severním okraji. Právě 

na úpatí Hostýnských vrchů se podél vodního toku Loučka vytvořila erozní 

sníženina, Loučská brázda (Pavelka a Trezner 2001). 

Podle geologických map České geologické služby se, z pohledu podloží, 

území povodí Loučky zařazuje do oblasti vnějších západních Karpat, jednotky 

předmagurské. Podloží je tvořeno zpevněným flyšem, ve formě sedimentu, 

tvořeným především jílovci, pískovci a slepenci, místy by se měl vyskytovat i silicit. 

Pouze okolí řeky Loučky a jejích přítoků je tvořeno říčními sedimenty z písku a 

štěrku a svahové sedimenty z hlíny a písku. (Česká geologická služba 2014). 

 

Obr. 2.1 Zjednodušená geologická mapa 
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Obr. 2.2 Legenda zjednodušené geologické mapy 
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2.2.2 Hydrogeologické poměry 

Na geologické skladbě je závislá hydrogeologie. Jelikož je horninové 

podloží tvořeno zpevněnými flyšovými horninami, převážně jílovci, slínovci, 

pískovci a břidlicemi, jsou hydrogeologické struktury charakterizovány puklinovými 

podzemními vodami. Vodní tok Loučka se zařazuje, stejně jako Bečva, Juhyně a 

Senice, do štěrkonosných toků. Jedná se o toky se štěrkovitými, štěrkopísčitými a 

písčitými sedimenty údolních niv, vyznačující se průlinovou propustností a 

hydraulickou závislostí podzemních a povrchových vod (Pavelka a Trezner 2001). 

2.2.3 Pedologické poměry 

Z pedologického pohledu je celé území tvořeno fluviální půdou. Je to 

typická charakteristika pro údolní nivy Vsetínské i Rožnovské Bečvy a přítoků jako 

Senice, Rokytenka a právě vybraná Loučka. Tyto půdy jsou převážně hluboké 

jílovitohlinité až jílovité. Vzhledem k tomuto složení mají střední až malou 

schopnost zadržení vody. Z tohoto důvodu dochází často k povodním při 

vydatnějších deštích, které nemají možnost vsaku do podloží, a velmi rychle 

dešťová voda odtéká po povrchu, čímž způsobuje značné zvýšení hladiny vodních 

toků (Pavelka a Trezner 2001). 

2.2.4 Klimatické poměry 

Povodí Loučky spadá do okresu Vsetín a obecně lze zdejší podnebí 

charakterizovat jako podnebí mírného pásu mírně kontinentální. 

Průměrná roční teplota naměřená v meteorologické stanici ve Valašském 

Meziříčí má hodnotu 7,9 °C. Co se týče počtu letních dní, čili dní s teplotou vyšší 

jak 25 °C, napočítala stanice ve Valašském Meziříčí v průměru 47, mrazových dnů 

bylo napočítáno průměrně 113, jedná se o teplotu ve 2 metrech nad zemí nižší 

než 0 °C. 

Z pohledu srážek se území zařazuje do tzv. středoevropského typu 

ročního chodu srážek. Znamená to tedy, že maximálních srážek je dosahováno v 

letních měsících, minimálních srážek pak v měsících zimních. Oblast Vsetínského 

okresu je srážkově nadprůměrně zavlažovaná, přesto není nadměrně deštivá. 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí činí 835 mm (Pavelka a 

Trezner 2001). 
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2.2.5 Životní prostředí 

Větší část oblasti povodí vodního toku Loučka je označena jako chráněná 

oblast přirozené akumulace vod Vsetínské vrchy. Řeka Loučka patří taktéž do 

chráněné rybí oblasti. Byť se nachází na úpatí Hostýnských vrchů, není již 

označena jako další chráněná oblast (Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 2015). 

2.2.6 Zemědělství 

Celkem velká část území v povodí řeky Loučky je intenzivně zemědělsky 

využívána formou polí, pouze výjimečně se vyskytuje menší sad, což způsobuje 

problémy v samotném vodním toku. Především je Loučka zanášena půdou 

smytou z polí, díky čemuž se do vody dostávají zbytky hnojiv (Pavelka a Trezner 

2001). 

Byť je v současnosti stav zemědělského využívání odlišný, vzhledem k 

neorganizování zemědělské výroby státem, ve státním vodohospodářském plánu 

je oblast zaměřena na bramborářské zemědělství, jen k horní části povodí Loučky 

dosahuje výskyt pastvin z oblasti Rajnochovic (Ústřední správa vodního 

hospodářství 1954-55). 

 

 

 

 

 Obr. 2.3 Výřez a legenda z mapy výrobních typů 
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2.2.7 Lesnictví 

Lesnatost je hodnota v čase a místně proměnlivá. Ve státním 

vodohospodářském plánu (Ústřední správa vodního hospodářství 1954-55) se 

udává přibližné zalesnění v KÚ Loučka 20 - 30 %, v KÚ Podolí 50 - 75 % a v KÚ 

Police 30 - 50 %. Novější údaje stanovují lesnatost v katastrálním území Podolí 

více než 55 %, oproti tomu v KÚ Loučka pouze okolo 26 % a v okolí obce Police 

přibližně 39 % (Pavelka a Trezner 2001). 

 

Obr. 2.4 Výřez a legenda z mapy lesnatosti 

Z pohledu druhové skladby lesů se v této oblasti vyskytují v převaze 

smrky, listnaté lesíky se nacházejí především v podobě břehového porostu 

vodních toků a místy na okrajích smrkových monokultur. Z listnatých dřevin zde 

rostou vrby, olše, jasany, střemchy, ojediněle buky a velmi výjimečně i duby 

(Pavelka a Trezner 2001). 

Dle mapy dřevin státního vodohospodářského plánu je tuto oblast možné 

obecně charakterizovat jako území výskytu převážně smrkových a jedlových lesů 

a smíšených jehličnato-listnatých lesů, kdy žádná konkrétní dřevina nezaujímá 

větší podíl než 50 % (Ústřední správa vodního hospodářství 1954-55). 
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Obr. 2.5 Výřez a legenda z mapy dřevin 

2.2.8 Průmysl 

Oblast povodí Loučky byla vždy využívána převážně pro zemědělství, 

průmysl je centrován především do zón ve větších městech, jako je např. 

Valašské Meziříčí.  

2.2.9 Rekreační využití 

Řeka Loučka protéká úpatím Hostýnských vrchů a je tedy tato lokalita 

turisticky a cykloturisticky využívána. Co se týče přímého vlivu rekreačního využití 

na vodní tok, Loučka nepatří mezi oblasti určené ke koupání a dále je 

identifikována jako mimopstruhový rybářský revír Bečva 7, mimo to je chráněnou 

rybí oblastí, čímž je daný i zákaz rybolovu (Český rybářský svaz 2014). 
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3 SPECIFIKACE PROBLÉMŮ 

 

Obr. 3.1 Lokalizace zájmové oblasti [zdroj Google] 

Záměr vybudovat protipovodňové opatření v povodí vodního toku Loučka 

pramení především z výše škod způsobených povodněmi v Brankách u 

Valašského Meziříčí, v Poličné a hlavně v místě ústí Loučky do Bečvy ve 

Valašském Meziříčí. Jako příklad lze, kromě nejničivější povodně na Moravě v 

roce 1997, uvést povodeň z roku 2007, kdy byly v Poličné poničeny dvě lávky, 

podemleta místní komunikace, poškozeno koryto toku a rovněž vznikly škody 

vybřežením toku. Obec Branky u Valašského Meziříčí byly například v roce 2010 

odříznuty od okolí následkem zatopení příjezdových cest, v Poličné byl vyhlášen 

třetí povodňový stupeň.  

Správce toku, Povodí Moravy, s.p., uvádí v Plánu oblasti povodí Moravy 

2010 - 2015 (Povodí Moravy, s.p. 2009) záměr vybudovat protipovodňové opatření 

ve formě alespoň dvou záchytných nádrží, u obce Poličná a u obce Police, a 

zkapacitnění koryta toku ve třech úsecích. Za pomoci těchto opatření by mělo dojít 

ke značné transformaci povodňové vlny, tedy snížení maximálního kulminačního 

průtoku ve vodním toku. 

Po konzultaci s úsekovým technikem provozu Povodí Moravy ve 

Valašském Meziříčí a po zhodnocení výše popsaných geologických a 

hydrogeologických poměrů je zřejmé, že povodňové situace na vodním toku 
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Loučka způsobuje rychlý odtok vody z povodí do řeky. Tam poté dochází k velmi 

rychlému zvýšení hladiny tedy k dosažení stupňů povodňové aktivity v krátkém 

časovém úseku a následnému vybřežení v nekapacitních úsecích. Takto 

odtékající dešťová voda s sebou odnáší i velké množství pevných částic, což při 

vylití z koryta toku znásobuje míru způsobené škody. 

 

Obr. 3.2 Předpokládaný závěrový profil shodný s představami Povodí Moravy, s.p. [zdroj Google] 
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4 PRINCIPY ŘEŠENÍ (LEGISLATIVNÍ, TECHNICKÉ) 

Povodně jsou popsány jako dočasné zvednutí hladiny v důsledku 

dešťových srážek nebo táním ledu, či zmenšením průtočného profilu například 

pohybem ledů nebo záchytem plavenin o pilíře mostů. Vzhledem vývoji lidské 

civilizace, kdy se výstavba přibližovala stále blíže řekám, začaly přirozeně 

vznikající povodně způsobovat nemalé materiální škody, ne-li škody na životech. 

Pro včasnou informovanost o hrozícím nebezpečí byly stanoveny na měrných 

profilech úrovně, stupně povodňové aktivity (SPA). Rozlišují se tři úrovně: 1.SPA - 

stupeň bdělosti, 2.SPA - stupeň pohotovosti a 3.SPA - stupeň ohrožení. Při 

vyhlášení prvního stupně, při vydání výstražné informace předpovědní povodňové 

služby, se začíná sledovat vodní tok, nebo jiný zdroj, spouští se hlásná služba. 

Druhý stupeň nastává při přechodu z přirozeného zvýšeného stavu do povodně, 

ale stále nedochází k rozlivům a škodám. Do aktivity se uvádějí povodňové orgány 

a další účastníci ochrany, připravují se prostředky pro zabezpečení, opatření pro 

zmírnění povodně, dle příslušných povodňových plánů. Nejvyšší, třetí stupeň se 

vyhlašuje při vzniku nebezpečí a škod, při ohrožení lidských životů. Spouští se 

zabezpečovací práce dle povodňových plánů a v případě nutnosti evakuace a jiné 

záchranné práce (Zákon č. 254/2001). 

Veškeré možnosti, kterými se řeší problémy uvedené v Kap.3, se dělí do 

těchto tří kategorií, opatření v ploše povodí, opatření na vodních tocích a opatření 

pomocí nádrží. 

4.1 Opatření v ploše povodí 

Opatření v ploše povodí jsou často označována pouze jako protierozní, 

ale kromě snížení projevů vodní eroze mají za úkol i zvýšení schopnosti krajiny 

zpomalovat povrchový odtok a zadržovat vodu. Rozlišují se na opatření 

organizační, agrotechnická a vegetační. 

Organizační a vegetační věnují svou pozornost především rozmístění 

plodin, velikosti a tvaru zemědělských pozemků v oblasti povodí, neboli upravují 

osevní postupy a zakládají pásové střídání plodin, případně určují zatravněné či 

zalesněné plochy. 

Agrotechnická opatření se zaměřují na možnosti úpravy obdělávání orné 

půdy, neboli zavádí vrstevnicovou orbu, případně důlkování, hrázkování, 

brázdování, dlátování a hloubkové kypření, na trvalém travním porostu organizují 

pastvu a zajišťují obnovu drnu. Tyto metody ochrany využívají i technických prvků, 
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provádí se například vsakovací průlehy, rýhy či hrázky (Možnosti řešení 

povodňových situací v Česko-slovenském příhraničí 2014). 

4.2 Opatření na vodních tocích 

Na vodních tocích se řeší protipovodňová ochrana formou zkapacitňování 

celého příčného profilu nebo výstavbou ochranných hrází na příslušné břehové 

linii proti nežádoucímu vybřežení do konkrétního místa. Tato opatření jsou 

označována za technická. Další možnosti, obecně nazývaná "přírodě blízká 

opatření", se snaží zajistit zpomalení odtoku povodňových vod využitím volné 

kapacity potočních a říčních niv v nezastavěném území. Tohoto účinku se 

nejčastěji docílí například vybudováním nových hrází dále od toku nebo 

odsazením stávajících, v těsné blízkosti toku vybudovaných, hrází nebo 

zadržováním povodňového objemu v terénních sníženinách, jako jsou jámy po 

těžbě písků a štěrků. 

V intravilánech měst je ale stále jediná možnost úpravy koryta, a to 

zvýšení kapacity a zrychlení odtoku. Jedná se buď o složené lichoběžníkové 

koryto, přičemž vnitřní koryto převádí základní průtoky a vnější pak slouží k 

průchodu povodňových vod, nebo ve stísněných podmínkách koryto 

obdélníkového průřezu. Ovšem pro ochranu měst je i možné převést povodňové 

průtoky ochrannými obtokovými koryty, tzv. povodňovými bypassy (Možnosti 

řešení povodňových situací v Česko-slovenském příhraničí 2014). 

4.3 Opatření pomocí nádrží 

4.3.1 Víceúčelové nádrže 

Jedná se o nádrže primárně určené k jinému účelu, než je protipovodňová 

ochrana, jako například chov ryb, výroba elektrické energie, zásobování pitnou 

vodou. Pro transformaci povodňové vlny slouží pouze vyhrazený prostor, tzv. 

retenční. Zaplněním tohoto prostoru dojde k dosažení úrovně bezpečnostního 

přelivu a následné další zvýšení hladiny již znamená zvyšování průtoku v toku pod 

hrází. Protipovodňového účinku se u víceúčelových nádrží dosahuje i částečným 

vypuštěním zásobního prostoru nádrže.  

4.3.2 Suché nádrže 

Častěji navrhovanými protipovodňovými nádržemi jsou suché nádrže, tzv. 

poldry. U těchto opatření dochází při povodňové situaci k naplnění celého objemu 

nádrže. Poldr tedy zajišťuje ochranu území pod nádrží transformací povodňové 
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vlny, příp. jejímu časovému zpoždění, snížením hodnoty maximálního průtoku 

(kulminačního průtoku) a zachycením splavenin a plavenin. 

Pokud nenastává žádná povodňová situace, je zátopová oblast nádrže 

prázdná a může se zemědělsky využívat nebo může sloužit jako mokřad apod. K 

zaplnění nádrže může dojít několikrát do roka nebo dokonce jednou za několik let, 

vzhledem k tomu, že návrh poldru vychází z hydrologických podmínek oblasti 

(Čermák 2007). 

4.4 Řešení a studium protipovodňové ochrany v zahraničí 

Příkladem nefungující, v minulosti vybudované, liniové protipovodňové 

ochrany je povodí řeky Antiesen v Rakousku. V celém povodí byla vypracována 

obsáhlá studie odtoku, která odhalila rychlý odtok vody z oblasti a nedostatečnou 

ochranu protipovodňové ochrany budované podél toku. Napravení tohoto 

nevyhovujícího stavu se snaží docílit výstavbou třemi protipovodňovými nádržemi 

v lokalitách Pattingham, Neuhofen a Hohenzell, které budou mít za úkol 

transformovat 100-letý průtok na hodnotu 30-ti letého (Wölfle 2013). 

Dalším zajímavým případem, opět z Rakouska, je stavba poldru 

Pletschgraben. Při výběru vhodné lokality pro umístění hráze se potýkali 

stavebníci se zamítnutím ze strany majitelů pozemků. Nakonec se řešení nalezlo, 

ovšem se značně problematickým geologickým podložím, jejímž vyřešením se 

zajistí ochrana před 150-ti letou povodní a nesenými sedimenty (Weitbacher 

2013). 

Příkladem, že protipovodňová opatření jsou záležitostí všech států, tedy 

jsou mezinárodní problematikou, je příspěvek z 16. Deutschen 

Talsperrensymposium pořádaném Deutschen TalsperrenKomitee e.V. (DTK) v 

Magdeburgu. Byla zde popsána mimo jiné úspěšná protipovodňová ochrana na 

Vltavské kaskádě, která pomáhá regulovat povodňové situace nejen na území 

České republiky, nýbrž i ovlivní průběh velkých vod na Labi, čímž chrání i některá 

německá města, např. Drážďany, Lipsko, Zwickau, Aue a Pirna (Sieber 2013). 

Kromě samotných realizací protipovodňových opatření se rovněž zkoumá 

účinnost různých možností PPO v různých hydrologických podmínkách například 

pomocí fyzikálního modelu, čili experimentálním pozorováním, nebo numerickou 

simulací. Takový projekt se uskutečnil pro dvě retenční nádrže na řekách Vara a 

Magra u severozápadního pobřeží Itálie. Některé výsledky tohoto výzkumu je 

možné zobecnit a využít pro porovnání podobných systémů protipovodňové 

ochrany (Siviglia 2009). 
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Druhý příklad analýzy protipovodňových opatření, přesněji prvků pro 

zadržení vody v krajině, se zaměřil na porovnání v různých klimatických, 

hydrogeologických, pedologických a vegetačních podmínkách a byl tedy proveden 

na třech lokalitách. Subjekty zkoumání byly především mikro-rybníky, malé nádrže 

a zalesňovací opatření. Pro porovnání různých podmínek použití byl stanoven 

srovnávací model, vycházející z výsledků pozorování na třech lokalitách: Poyo na 

středomořském břehu Špaňelska, Upper Iller v německých Alpách a Kamp v 

severovýchodním Rakousku (Salazar 2012). 

V České republice se před krátkou dobou začalo mluvit o změně klimatu, 

resp. v hodnotách N-letých průtoků. Podobné zjištění, nárůst povodňových škod, 

zaznamenali kolem roku 2000 v Německu v povodí řeky Ruhr. Jedná se o oblast, 

která je již spoustu let chráněna protipovodňovými nádržemi. Podrobnějšími 

modelovými zkouškami byl zjištěn vliv současného opatření na povodně s 

intervalem 50 let nebo méně. Na základě této analýzy byly přepracovány 

povodňové plány, doplněné návrhem dodatečných opatření na určitých místech, 

pro zmírnění následků 100-leté povodně (Morgenschweis a Heitefuss 2007). 
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5 POSOUZENÍ MOŽNÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A ROZPRACOVÁNÍ 

DOPORUČENÉ VARIANTY 

Dle výše popsaných problémů vybrané lokality a možností nápravy lze říci, 

že plánovaná výstavba dvou protipovodňových nádrží, státním podnikem Povodí 

Moravy, by mohla pomoci před vodou a sedimenty ochránit intravilány obcí na 

vodním toku Loučka a snížit množství vody přitékající do řeky Bečvy. Z plánu 

oblasti povodí vyplývá záměr vybudovat dvě nebo více retenčních nádrží. 

5.1 Stanovení možných variant řešení 

Vzhledem k tomu, že problémy s povodňovými mají původ v 

bezejmenných přítocích řeky Loučky, mohlo by být nejefektivnější použití opatření 

ve větší části povodí, dle Kap. 4.1, ovšem podmíněné poměrně důkladnou 

hydrologickou analýzou prostřednictvím geografického informačního systému 

(GIS).  

Přesto byly varianty řešení zvoleny na základě předpokladu vybudování 

soustavy dvou nebo více retenčních nádrží, které připravuje správce vodního toku, 

Povodí Moravy, s.p. 

První varianta, podobně jako plán oblasti povodí, předpokládá návrh 

nádrže o maximální hloubce vody, vycházející z ČSN 75 2410 (2011). Hráz byla 

tedy navrhována nehomogenní, chránící před 100-letou povodní. Jedná se o 

nádrž pracující v tzv. mokrém režimu, což znamená celoroční výskyt vody v nádrži 

s hloubkou přibližně 3 m. 

Druhá varianta je založena na návrhu homogenní hráze s minimalizací 

nákladů na výstavbu hráze a doprovodných objektů. Úmyslem bylo navrhnout 

menší výšku hráze, která dovoluje použití jednoduchého výpustného a 

bezpečnostního objektu. Tato nádrž by následně pracovala v režimu suchém, k 

zajištění dostatečného objemu pro zachycení povodně. Toto řešení by ovšem 

předpokládalo realizaci doprovodných opatření v přítokové oblasti pro snížení 

průtokového množství ve vodním toku a tím změny průběhu povodňové vlny, čímž 

by se docílilo větší účinnosti než je uvedené v této práci. Současnými 

hydrologickými poměry by tato varianta efektivně transformovala 50-ti letou 

povodeň. 
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5.2 Získání podkladů a návrh umístění 

Základem pro navržení protipovodňové nádrže jsou především informace 

o reliéfu okolí plánované hráze a hydrologických poměrech vztažených přímo k 

navrhovanému závěrovému profilu na toku.  

V prvé řadě bylo získáno výškopisné zaměření lokality. Na základě žádosti 

o bezplatné poskytnutí dat byly od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(ČÚZK) pro vybranou lokalitu získány 2 mapové listy vrstevnic ZABAGED v 

digitálním formátu DXF. Následně byl navržen závěrový profil pro umístění hráze. 

Při výběru vhodného profilu rozhodovala nejmenší šířka údolí. Zvolené místo 

přehrazení toku Loučka bylo navrženo na jejím 8,37 říčním kilometru, nad 

silničním mostem, ev.č. 150-095, u obce Police. 

Po určení závěrového profilu byla zaslána žádost o hydrologické údaje 

povrchových vod Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ). Takto byly 

získány, vztažené pro navržený bod, plocha povodí, dlouhodobá průměrná roční 

výška srážek na povodí, dlouhodobý průměrný průtok, řada m-denních a řada N-

letých průtoků. Jedná se o základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400. 

5.3 Hydrogram povodně 

Jelikož je tato práce řešena na úrovni studie, z důvodu mmj. i absence 

geologické skladby podloží, bylo pro získání hydrogramu povodně využito 

orientačních výstupních hodnot z programu Flood_V, vytvořeného Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze. 

5.3.1 Program Flood_V 

Tento program počítá objem N-letých povodňových vln a generuje 

hydrogram povodně na základě zadané průtokové řady N-letých průtoků, hodnotě 

čísla CN, plochy povodí a délky a sklonu údolnice. Program pracuje v rozhraní 

Microsoft Excel - VBA. Výpočet je založen na metodě jednotkového hydrogramu, 

čili pracuje s předpokladem lineárního odtoku krátkodobého, rovnoměrně 

rozloženého, deště o vysoké intenzitě z relativně malého povodí. (Kovář a Zezulák 

2010). 
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5.3.2 Stanovení vstupních hodnot 

Do vstupních hodnot programu bylo nutné vyplnit hodnoty N-letých 

průtoků a plochu povodí, k závěrovému profilu (viz Tab. 2.1 a Tab. 2.2), délka a 

sklon údolnice. Délka údolnice byla stanovena odečtením říčního kilometru 

umístění hráze od délky toku, uvedené v digitální bázi vodohospodářských dat 

(DIBAVOD). Tímto výpočtem byla zjištěna délka údolnice 6,809 km. Pro stanovení 

průměrného sklonu byla celá délka údolnice rozdělena na několik úseků, pro něž 

byly odečteny nadmořské výšky vždy na začátku a na konci úseku a následně 

dopočítán sklon příslušného úseku. Tento krok výpočtu byl zvolen pro lépe 

vypovídající průměrnou hodnotu sklonu, vzhledem k strmějšímu sklonu v horní 

části toku a pozvolnějšímu sklonu v dolní části. 

Tab. 5.1 Stanovení průměrného sklonu údolnice (hlavního toku) 

délka toku nadmořská výška převýšení sklon 

m m n. m. m % 

69,00 618,00 606,25 11,75 17,03 

5,77 

98,22 606,25 587,50 18,75 19,09 

80,32 587,50 579,00 8,50 10,58 

408,36 579,00 546,00 33,00 8,08 

1906,86 546,00 433,30 112,70 5,91 

360,57 433,30 419,50 13,80 3,83 

358,45 419,50 408,30 11,20 3,12 

371,21 408,30 399,20 9,10 2,45 

423,42 399,20 388,40 10,80 2,55 

346,63 388,40 382,20 6,20 1,79 

206,71 382,20 377,50 4,70 2,27 

1630,41 377,50 355,00 22,50 1,38 

270,74 355,00 352,20 2,80 1,03 

277,64 352,20 347,77 4,43 1,60 

Posledními ze vstupních hodnot, nutných pro výpočet, byly hodnoty CN. 

CN je metoda čísel odtokových křivek, založená na jednoduchém 

srážkoodtokovém modelu, která se používá pro stanovení objemu přímého odtoku 

a kulminačního průtoku vyvolaným návrhovým přívalovým deštěm (Janeček a kol. 

2007). 

Nejprve byla zjištěna hydrologická půdní skupina pomocí kódu BPEJ pro 

jednotlivé druhy využití zemědělských a lesních půd, viz. Příloha č. 1. Na základě 

těchto skupin a způsobu využití území pak byla stanovena příslušná hodnota 

odtokové křivky CN, viz Příloha č. 2 (Janeček a kol. 2007).  
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K určení rozlohy území zemědělsky a lesnicky využívaných bylo využito 

hodnot využití území celého povodí vodního toku Loučka, uvedených v průvodním 

listu útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Moravy 2010 - 2015, a mapy 

LPIS, ze které byly všechny plochy změřeny. LPIS je veřejný registr půdy 

používaný především pro evidenci využití zemědělské půdy (Ministerstvo 

zemědělství ČR 2015b). Tento systém lze zobrazit v jakémkoli geografickém 

programu, v tomto případě s využitím programu ArcGIS prostřednictvím adresy 

WMS serveru (viz. Obr. 5.1). Pomocí získaných ploch již bylo možné stanovit 

váženým průměrem požadovanou průměrnou hodnotu odtokové křivky CN. 

Tab. 5.2 Stanovení průměrné hodnoty CN 

způsob využití území 
plocha CN 

% ha - 

jiná úrodná půda 39,907 296,110 63 

pole 7,794 57,831 80 

sady 0,081 0,601 65 

RRD 0,360 2,671 75 

lesy 36,440 270,385 60 

travní porost 9,100 67,522 58 

uměle přetvořené plochy 6,318 46,880 93 

součet ploch a průměr CN 100,00 742,00 65 
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Obr. 5.1 Výřez mapy LPIS z programu ArcGIS 
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5.3.3 Hydrogram N-letých povodňových vln 

Na základě výše získaných vstupních hodnot, vyplněných do zadávacího 

formuláře programu Flood_V, viz Příloha č. 3, byly vygenerovány následující 

hydrogramy N-letých povodňových vln jak ve formě grafické, viz Obr. 5.2, tak i ve 

formě tabelární, viz Příloha č. 4. 

Obr. 5.2 Vygenerované hydrogramy pro N-leté povodňové průtoky 
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5.4 Návrh hráze 

Hráz byla, jak bylo zmíněno v Kap.5.1, navrhovaná ve dvou variantách. 

Ve variantě 1 rozhodovala maximální hladina vody v nádrži vycházející z ČSN 75 

2410 (2011), kde je stanovena hodnotou 9 m. Maximální hladina v příslušném 

závěrovém profilu byla stanovena na kótě 357,70 m n. m., při které hloubka vody u 

hráze činí 8,91 m. K maximální hladině pak byla připočtena hodnota převýšení, viz 

Kap.5.4.3, a koruna tedy vychází na kótě 358,20 m n. m. Celý návrh druhé 

varianty spočíval v co nejmenší náročnosti na výstavbu a provoz. Z tohoto důvodu 

byl stanoven požadavek na korunový bezpečnostní přeliv, jehož řešení je ovšem u 

hrází vyšších než 5 m nevhodné (ČSN 75 2410 2011). Proto byla kóta koruny 

hráze stanovena na hodnotu 352,80 m n. m., čímž vzniká výška hráze od terénu 

5,5 m. Sice je tato výška již mimo doporučené kritérium, ale předpokládá se 

umístění přelivu při bočním zavázání hráze. Tato kóta koruny byla zvolena 

vhodným kompromisem se získaným objemem retenčního prostoru nádrže. 

Zavázání hráze do podloží a uspořádání těsnění a drenáže v příčném 

profilu byly v obou variantách navrženy dle kritérií stanovených v ČSN 75 2410 

(2011). Vzhledem k chybějící geologické skladbě podloží bylo uvažováno 

dosažení skalního podkladu v hloubce 3,5 m pod terénem. 

5.4.1 Návrh šířky koruny hráze 

V ČSN 75 2410 (2011) je stanoveno, že pokud vede po koruně hráze 

komunikace, musí být volná šířka minimálně 3,5 m, pokud není pojízdná, pak pro 

hráze vyšší než 5 m platí minimální šířka koruny 3 m. Vzhledem k návrhu místní 

komunikace bylo při určení šířky koruny postupováno dle ČSN 73 6110 (2006). 

Příčný sklon koruny hráze byl rovněž určen návrhem komunikace, výsledkem je 

2,5 % jednostranný sklon směrem ke vzdušnímu líci hráze. 

Komunikace byla navržena jednopruhová v kategorii místní obslužná, 

označení MO1k, o šířce jízdního pruhu 2,5 m, doplněna pouze po obou stranách 

nezpevněnými krajnicemi šíře 0,8 m. Na žádné straně nebude osazeno zábradlí 

ani svodidlo, jelikož se předpokládá pouze pohyb pověřených vozidel a osob. 

Skladba vozovky byla navržena s pomocí dodatku technických podmínek (TP170 

2010). Pro volbu vrstev komunikace bylo vycházeno z předpokladu občasného 

pojezdu osobních vozidel správce a vyloučení nebo pouze ojedinělého pojezdu 

nákladních vozidel. Pro tyto účely bylo vybráno složení ze 150 mm mechanicky 

zpevněné zeminy, 120 mm směsi zeminy stmelené cementem C8/10 a 

dvouvrstvého asfaltového nátěru tloušťky 20 mm. Celková tloušťka navržené 

komunikace činí 0,29 m. 
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5.4.2 Návrh sklonů svahů 

Výchozím podkladem pro návrh byla Tab. 5.3 (ČSN 75 2410 2011), 

obsahující orientační hodnoty sklonů v závislosti na materiálu hráze, v případě 

nehomogenní hráze i na pozici těsnící části. 

Materiál byl zvolen dle Tab. 5.4 (ČSN 75 2410 2011), určující vhodnost 

zeminy, i dle možného výskytu zeminy v okolí umístění hráze. Pro nehomogenní 

hráz, varianta 1, byl navržen do těsnící části, velmi vhodný, jíl písčitý, označovaný 

CS, a do stabilizační části, vhodný, písek špatně zrněný, označovaný SP. Jako 

materiál homogenní hráze, varianta 2, byl navržen taktéž, velmi vhodný, jíl písčitý, 

označovaný CS. 

Na základě výše uvedených kritérií byly pro obě varianty řešení hráze 

navrženy shodné sklony svahů, návodní líc 1:3 a vzdušní líc 1:2,5. Vzhledem k 

tomu, že v Tab. 5.3 není uveden pro nehomogenní hráz s těsnící částí v zóně A 

materiál těsnění CS, byl navržen sklon vztažený k zemině CL-CI. V případě 

homogenní hráze je v téže tabulce uveden orientační sklon pro návodní líc 1:3,3 s 

poznámkou, že u hrází do výšky 4 m lze sklon zvětšit na 1:2,8, byla při návrhu 

sklonu zohledněna výška hráze varianty 2. Stabilita svahů obou hrází byla 

následně posouzena, viz. Kap. 5.4.4. 

Tab. 5.3 Orientační sklony svahů hrází 
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Tab. 5.4 Vhodnost zemin pro různé zóny hutnění hrází 

 

5.4.3 Návrh opevnění svahů a převýšení hráze 

Převýšení koruny hráze nad úrovní maximální hladiny je určeno v 

souvislosti s konstrukčním řešením hráze a těsnícího prvku, ochranou tělesa 

hráze, vlivem větrových vln a předpokládaném sedání hráze a podloží (ČSN 75 

2410 2011). Směrodatnou hodnotou pro návrh byla hodnota výběhu větrové vlny, 

jelikož je nádrž v obou variantách řešení navrhována s naplněním celého objemu 

jen v případě povodňové události, jako dostačující i pro všechny výše uvedené 

vlivy. 

Ve variantě 1 je navrženo opevnění ohumusováním a osetím travním 

semenem na vzdušním líci a na návodním líci pouze v horní části svahu, jelikož je 

v nádrži stanovena hladina stálého nadržení, pak v této části je svah opevněn 

dlažbou z lomového kamene do malty. Z Tab. 5.5 (ČSN 75 2410 2011) pak pro 

převýšení koruny hráze vyplývá minimální hodnota 0,5 m, definitivně byla s 

ohledem na ostatní vlivy navržena hodnota 0,6 m. Opevnění dlažbou je převýšeno 

od úrovně HSN hodnotou 0,7 m vzhledem k maximální délce zátopy přibližně 250 

m a předpokladu mírného zvýšení hladiny stálého nadržení aktuálním průtokem. V 

návodní patě svahu byla pro podepření opevnění navržena  betonová patka. 
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Nádrž druhé varianty řešení je navržena v suchém režimu a tedy v celé 

výši svahu jsou oba líce hráze opevněny pouze ohumusováním a osetím travním 

semenem. Výška výběhu větrové vlny byla tedy shodně s variantou 1 s 

přihlédnutím k dalším vlivům stanovena na hodnotu 0,6 m.  

Tab. 5.5 Výška větrových vln 

 

5.4.4 Posouzení stability svahů 

Přestože byl celý příčný profil v obou prováděných variantách řešení 

navržen dle ČSN 75 2410 (2011) a měl by tedy být bezpečný, byla pro jistotu 

posouzena stabilita svahů návodního i vzdušného líce hráze pro obě možnosti 

pomocí Pettersonovy metody. 

Výpočet proběhl pro čtyři různé stavy. V případě varianty 1 byl posuzován 

materiál stabilizační části ve sklonu svahu 1:3 na návodním líci a 1:2,5 na 

vzdušním líci. Ve druhé variantě se jednalo o materiál homogenní hráze na 

vzdušním líci ve sklonu svahu 1:2,5 a na návodním svahu o sklonu 1:3. Jelikož 

jsou vlastnosti jílu písčitého použitého v případě homogenní hráze závislé na 

nasycení vodou, předpokládalo se nasycení Sr > 0,8. 

Materiály byly navrženy dle vhodnosti podle ČSN 75 2410 (2011), přičemž 

stanovení podrobných charakteristik bylo provedeno pomocí směrných normových 

charakteristik, viz Příloha č. 5 a Příloha č. 6 (Weiglová 2005). 

- stabilizační část nehomogenní hráze: 

  SP - písek špatně zrněný, třídy S2 

  Soudržnost zeminy cef = 0 kPa 

  Úhel vnitřního tření  ef = 37,0 ° 

  Objemová tíha zeminy  = 18,50 kN∙m-3 
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- homogenní hráz: 

  CS - jíl písčitý, třídy F4 

  Soudržnost zeminy cef = 18 kPa 

  Úhel vnitřního tření  ef = 24,5 ° 

  Objemová tíha zeminy  = 18,50 kN∙m-3 

Pettersonova metoda spočívá ve výpočtu stupně stability F dle vztahu, 

0

8,0

TT

lctgN
F







     (1) 

kde N je normálová složka tíhy zeminy,  úhel vnitřního tření, c součinitel 

soudržnosti, l délka oblouku smykové plochy, T součet všech tangenciálních sil, 

T0 součet záporných tangenciálních sil, 

na základě rozdělení, kruhovým obloukem nahrazené, smykové plochy do 

pásů. V takto vzniklých jednotlivých úsecích se dopočítá tíha zeminy vztahem 

 bhG s          (2) 

kde hs je naměřená hodnota výšky uprostřed jednotlivého proužku, b šířka 

proužku a  objemová tíha zeminy. 

Následně se vynáší vypočítaná tíha na svislici a v úhlu od středu otáčení 

se zjistí velikost její normálové a tečné složky, viz Obr. 5.3. Pro zjednodušení 

provedení lze obě složky dopočítat za pomoci úhlu  mezi tíhou G a normálovou 

složkou N, a to vztahy (Weiglová 2005) 

cosGN         (3)  

sinGT         (4) 
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Obr. 5.3 Schéma provedení výpočtu Pettersonovou metodou 

Jelikož v Pettersonově metodě se umístění středu zjišťuje zdlouhavě, byla 

pro snadnější nalezení středu otáčení nebezpečné smykové plochy použita 

metoda dle Fellenia, viz Obr. 5.4, spočívající ve vynesení přímky na základě úhlů 

1 a 2, určených z Tab. 5.6 v závislosti na sklonu svahu. Na této přímce lze volit 

různé středy otáčení a, Pettersonovou metodou stanoveným, stupněm stability 

nalézt nejkritičtější smykovou plochu (Weiglová 2005). 

 

Obr. 5.4 Schéma vynesení středu otáčení Felleniovou metodou 
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Tab. 5.6 Úhly 1 a 2 pro různé sklony svahu  

tg  1,73:1 1:1 1:1,5 1:2 1:3 1:5 

 60° 45° 33°41´ 26°34´ 18°25´ 11°19´ 

1 29° 28° 26° 25° 25°20´ 25° 

2 40° 37° 35° 35° 35°30´ 36°50´ 

Výpočtem byla stanovena stabilita návodního i vzdušného líce hráze pro 

obě varianty. V příloze jsou uvedeny tabelární i grafické výsledky s nejmenším 

stupněm stability, viz. Příloha č. 7, přičemž bylo zjištěno, že všechny posuzované 

stavy vyhovují kritériím dle tabulky D.1 Stupně bezpečnosti svahu v ČSN 75 2410 

(2011), ze které vyplývá minimální stupeň stability o hodnotě 1,5. Při posouzení 

svahů první varianty nebyla nalezena nejkritičtější smyková plocha s největší 

pravděpodobností v důsledku nulové hodnoty součinitele soudržnosti cef. Pro 

ověření této možnosti byl proveden kontrolní výpočet se strmým sklonem 1:1, při 

kterém již nevyhověl stupeň stability v žádném ověřovaném středu oblouku 

smykové plochy. 

5.4.5 Výpočet hydrostatické síly na těleso hráze 

I když se jedná o nezatopené, resp. z pohledu hladiny stálého nadržení 

částečně zatopené, nádrže, při maximálním naplnění nádrže působí na hráz 

následující hydrostatická síla, vztažená na 1 metr délky hráze v nejhorším profilu, 

čili v největší hloubce. 

Výpočet obsahoval stanovení horizontální a vertikální složky, ze kterých 

byla následně zjištěna celková hydrostatická síla, viz Obr. 5.5. 

22

vh FFF           (5) 

vhvhvh ShgF ,,,          (6) 

 

Obr. 5.5 Schématické znázornění výpočtu hydrostatické síly 
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Varianta 1  - hladina stálého nadržení 

  h = 3,19 m 

  kNFh 07,53
2

19,3

3

19,3
81,91000

2

  

  
 

kNFv 67,477
2

19,3319,3

3

319,3
81,91000 





  

  kNF 61,48067,47707,53 22   

  - maximální hladina 

  h = 8,89 m 

  kNFh 74,1148
2

89,8

3

89,8
81,91000

2

  

  
 

kNFv 69,10338
2

89,8389,8

3

389,8
81,91000 





  

  kNF 31,1040269,1033874,1148 22   

Varianta 2 - maximální hladina 

  h = 4,44 m 

  kNFh 11,143
2

44,4

3

44,4
81,91000

2

  

  
 

kNFv 98,1287
2

44,4344,4

3

344,4
81,91000 





  

  kNF 91,129598,128711,143 22   

Na hráz varianty 1 bude působit na metr délky v nejhorším místě stále 

477,67 kN a při naplnění nádrže 10338,69 kN. Na hráz druhé varianty řešení bude 

při plné nádrži působit hydrostatická síla 1295,91 kN. 
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5.5 Návrh funkčních objektů 

Pro variantu 1 byl navržen sdružený objekt, tvořený požerákem a 

kašnovým bezpečnostním přelivem, odvodněný obdélníkovou štolou. Druhá 

varianta byla od počátku zamýšlena jako ekonomicky a technicky méně náročná, 

proto byl navržen propustek a korunový bezpečnostní přeliv se skluzem 

zaústěným do vývaru. 

Sdružený objekt bylo nutné řešit jedním výpočtem, který zahrnoval celý 

průběh, tedy přepad přes dlužovou stěnu, dle Kap.0, výtok otvorem do prostoru 

kašny, dle Kap.5.5.2, přepad přes bezpečnostní přeliv, neboli přes zakřivenou 

přelivnou hranu, dle Kap.5.5.3, a následný odtok štolou, zjednodušenou na 

proudění otevřeným obdélníkovým profilem, dle Kap.5.5.4. Jelikož ČSN 75 2410 

(2011) doporučuje klasický požerák, jednoduchý, používat pouze do výšky hráze 3 

m, byl zvolen požerák polouzavřený se dvěmi dlužovými stěnami. První byla 

osazena v čelní stěně, kde ve spodní části byl navržen otvor do prostoru 

požeráku. Výškově tato dlužová stěna začíná na kótě hladiny stálého nadržení. 

Druhá dlužová stěna se nachází uvnitř objektu právě pro manipulaci a vypuštění 

prostoru stálého nadržení. Dno kašny bylo navrženo ve sklonu od přelivných stěn 

1:1,5 do středu, kde se nachází obdélníkový žlab o rozměrech shodných se 

štolou. Vyústění štoly bylo posouzeno z pohledu vzniku vodního skoku, dle 

Kap.5.5.5. Byl zjištěn výskyt vlnovitého vodního skoku a tedy k utlumení energie 

vytékající vody dojde plynulým výtokem do koryta toku se zvýšeným stupněm 

drsnosti. 

U varianty 2 byl navržen propustek se sníženým profilem v nátoku a 

následným rozšířením, čili z pohledu hydraulického výpočtu se jedná o výtok 

otvorem, dle Kap.5.5.2, do obdélníkového profilu s prouděním o volné hladině, dle 

Kap.5.5.4. Výtok z propustku byl opět posouzen na vznik vlnovitého vodního 

skoku, dle Kap.5.5.5, a k utlumení dojde plynulým navázáním do 

lichoběžníkového koryta se zvýšenou drsností. Průtok korunovým bezpečnostním 

přelivem a navazujícím skluzem byl v obou případech počítán zjednodušeně jako 

proudění otevřeným lichoběžníkovým profilem, dle Kap.5.5.6. Na konci skluzu byl 

navržen vývar, dle Kap.5.5.5. 
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5.5.1 Výpočet průtoku přepadem přes dlužovou stěnu 

součinitel vtoku 
hb

Kb
K v
v




 0        (7) 

efektivní, zúžená, šířka hKbb v  20     (8) 

průtočné množství 2
3

0 2 hgbmQ       (9) 

kde b je světlá šířka požeráku, h výška přepadového paprsku, g gravitační 

zrychlení a m přepadový součinitel, stanovený dle Tab. 5.7 (Václavík 2007).  

 

Obr. 5.6 Hodnoty součinitele vtoku Kv0 pro různé typy vtoku 

Tab. 5.7 Hodnoty součinitele ve vztahu k výšce přepadového paprsku 

 

5.5.2 Výpočet výtoku otvorem 

Výpočet nejprve předpokládá částečně zatopený výtok se zanedbáním 

přítokové rychlosti vzhledem ke stálému nadržení. 

průtok HgtbhHgbQ p 




  22

3

2
2
3

2
2
3

    (10) 

kde H je spád hladin, g gravitační zrychlení, h2 poloha horní hrany otvoru 

pod hladinou, t výška dolní hladiny nad spodní hranou otvoru a psoučinitel 

výtoku otvorem, dle následující tabulky. 
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Tab. 5.8 Součinitel výtoku otvorem 

 

 

Obr. 5.7 Ilustrační schéma částečně zatopeného výtoku otvorem 

Poté, při nárůstu hloubky vody na výtoku je předpokládán výtok zatopený, 

opět se zanedbáním přítokové rychlosti. 

průtočné množství HgSQ p  2     (11) 

kde S je průřezová plocha otvoru, H spád hladin a p součinitel výtoku 

otvorem, dle Tab. 5.8 (Jandora, Šulc 2006). 
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Obr. 5.8 Schéma zatopeného výtoku otvorem 

5.5.3 Výpočet průtoku přepadem přes zakřivenou přelivnou hranu 

V příčném profilu má přeliv tvar zaoblené Smetanovy přelivné plochy, viz 

Obr. 5.11 (Jandora, Šulc 2006). 

efektivní, zúžená délka přepadové hrany hnbb  1,00   (12) 

přepadový součinitel dle Smetany 















Nh

h
m 37,063,0499,0   (13) 

průtočné množství 2
3

0 2 hgbmQ šz       (14) 

kde  je součinitel boční kontrakce, viz Obr. 5.9, n počet kontrakcí, g 

gravitační zrychlení, h výška přepadového paprsku, z součinitel zatopení (pro 

dokonalý přepad z=1,0), š součinitel šikmosti, dle Obr. 5.10 a Tab. 5.9. 

 

Obr. 5.9 Součinitel boční kontrakce 
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Obr. 5.10 Typy půdorysného uspořádání přelivné hrany 

 

Tab. 5.9 Hodnoty součinitele šikmosti 

 

 

Obr. 5.11 Nákres Smetanovy přelivné plochy 
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5.5.4 Výpočet průtoku obdélníkovým profilem 

omočený obvod hbo  2       (15) 

průtočná plocha hbS         (16) 

hydraulický poloměr 
o

S
R         (17) 

rychlostní součinitel dle Pavlovského yR
n

c 
1

   (18) 

 1,075,013,05,2  nRny       (19) 

průtočná rychlost iRcv        (20) 

průtočné množství vSQ        (21) 

kde b je šířka ve dně, h hloubka protékající vody a i podélný sklon koryta 

(Jandora, Šulc 2006). 

 

Obr. 5.12 Schéma obdélníkového koryta 

 

5.5.5 Výpočet vývaru  

Nejprve se posuzuje výskyt vlnovitého vodního skoku (Fr1 < 3, hd < 1,3∙hk): 

 

Obr. 5.13 Vlnovitý vodní skok 
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Froudovo kritérium 
1

2

1
1

hg

v
Fr







      (22) 

kritická hloubka lichoběž. profilu 







 2

0 105,0
3

1 


kk hh  (23) 

3
2

2

0
bg

Q
hk







        (24) 

b

mhk 
 0          (25) 

kde v1 je přítoková rychlost, h1 přítoková výška, Q průtokové množství, b 

šířka dna a m je sklon břehů lichoběžníkového koryta (1:m). 

Pokud výše uvedená podmínka není splněna, je nutné navrhnout a 

posoudit vývar: 

přítoková energie 
g

v
hsE





2

2

1
0


     (26) 

1. vzájemná hloubka (řešeno iteračně) 
 10

1
2 hEgb

Q
h





 (27) 

2. vzájemná hloubka 



















3

1

2

2

1
2

8
11

2 hbg

Qh
h


   (28) 

2h

hd

         (29) 

Na základě poměru 2. vzájemné hloubce vodního skoku a hloubce vody v 

odtokovém korytě, odečtené z měrné křivky, se určuje poloha vodního skoku a 

zda je či není nutné navrhnout prohloubený vývar. Při  < 1 se jedná o oddálený, 

při  = 1 přilehlý a při  > 1 vzdutý vodní skok. Když  > 1,05, není nutné 

navrhovat vývar, pokud  <1,05, pak to nutné je. 

 

Obr. 5.14 Polohy vodního skoku, a) oddálený, b) přilehlý, c) vzdutý 
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Navrhne se hloubka vývaru d, opraví se velikost energetické výšky E0, 

opět spočítají vzájemné hloubky h1, h2 a posoudí míra vzdutí (Jandora, Šulc 

2006). 

d
g

v
hsE 





2

2

1
0


       (30) 

2h

dhd           (31) 

Nakonec se navrhne délka vývaru. Délku vodního skoku lze určit dle 

různých autorů, např.: 

dle Smetany )(6 12 hhLvs        (32) 

dle Pavlovského  129,15,2 hhLvs       (33) 

dle Nováka  12 hhKLvs        (34) 

Tab. 5.10 Hodnoty K 

h2/h1 K 

3 - 4 5,5 

4 - 6 5,0 

6 - 20 4,5 

20 a více 4,0 

 

5.5.6 Výpočet průtoku otevřeným lichoběžníkovým profilem 

Množství vody korunovým bezpečnostním přelivem bylo vypočítáno jako 

průtok otevřeným lichoběžníkovým korytem.  

omočený obvod mhbo  2       (35) 

průtočná plocha 
2

2
2hm

hbS


      (36) 

hydraulický poloměr 
o

S
R        (37) 

rychlostní součinitel dle Pavlovského yR
n

c 
1

   (38) 

Pavlovského index  1,075,013,05,2  nRny   (39) 

rychlost iRcv         (40) 
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průtok vSQ          (41) 

kde b je šířka ve dně, h hloubka protékající vody, 1:m sklon břehů a i 

podélný sklon koryta (Jandora, Šulc 2006). 

 

Obr. 5.15 Schéma lichoběžníkového koryta 

 

5.5.7 Shrnutí hydraulických výsledků 

Výše popsanými postupy byla navržena v první variantě, viz Příloha č. 8, 

délka dlužové stěny 0,70 m, rozměry otvoru do prostoru kašny 0,70 m x 1,28 m, 

délka přepadové hrany kašny 29,30 m a příčné rozměry štoly 2,80 m x 2,50 m. 

Výtok ze štoly sdruženého objektu je dle hydraulických výpočtů, viz Příloha č. 9, 

řešen volným navázáním do koryta toku se zvýšenou drsností.  

Ve druhé variantě byly v konečném případě navrženy rozměry propustku, 

viz Příloha č. 10, 1,80 m x 1,70 m se vtokovým otvorem 1,70 m x 1,48 m. Výtok z 

tohoto výpustného objektu je, shodně s variantou 1 řešen navázáním na koryto o 

zvýšeném stupni drsnosti, posouzení viz Příloha č. 11. Korunový bezpečnostní 

přeliv, viz Příloha č. 12, byl navržen lichoběžníkový s šířkou ve dně 13,30 m, 

sklony svahů 1:5. Na konci navazujícího skluzu pak byla navržena šířka ve dně 

12,00 m, sklony svahů 1:2. Pro utlumení energie skluzem protékající vody bylo 

nutné navrhnout vývar, viz Příloha č. 13, šířky 13,60 m, délky 6,50 m a hloubky 

0,65 m, přičemž nad horní úrovní vývarového prahu a dnem skluzu byl vytvořen 

stupeň výšky 0,4 m. 

Na tyto objekty navazují i návrhy přítokového a odtokového koryta, jejichž 

výpočty byly provedeny dle postupu v Kap.5.5.6, ale výsledky nejsou součástí této 

práce. 
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5.6 Transformace povodně 

Nádrž, v obou variantách, byla navržena počáteční volbou výšky hráze. 

Při tomto postupu se transformace povodně, neboli povodňové řízení odtoku 

provádí pro zjištění účinku navrženého prostoru nádrže a výpustných objektů. 

Hydrogram návrhové povodně se vlivem rozdílného přítoku do nádrže a odtokem 

výpustným objektem zaoblí, čili dojde ke snížení hodnoty kulminačního průtoku a k 

jeho pozdějšímu dosažení. 

Velmi jednoduchou a dostatečně přesnou metodou povodňového řízení 

odtoku je Klemešova metoda. Její výhoda spočívá i v názornosti. Tato metoda 

pracuje se dvěma grafy, viz. Obr. 5.16, levým je hydrogram povodně, vpravo 

závislost vypouštěného množství na objemu nádrže. Hydrogram byl rozdělen do 

několika časových intervalů, v nichž následně nalezen průsečík střednice intervalu 

s hydrogramem. První hodnota na ose y byla přenesena na stejnou osu do 

druhého grafu. Z tohoto místa byla následně vynesena šikmá úsečka, sestrojená 

jako spojnice libovolné hodnoty odtoku na ose y a násobku této hodnoty s velikostí 

časového intervalu, viz. Obr. 5.17. V případě, že je časový interval stejný v celém 

průběhu hydrogramu, je stejný i úhel . Z místa protnutí této šikmé úsečky s 

křivkou O(V) byla hodnoty y přenesena zpět do hydrogramu a také vztyčena 

svislice, na níž vynesena hodnota střednice následujícího intervalu z hydrogramu. 

Tento postup byl pak prováděn do posledního intervalu (Starý, 2006). 

 

Obr. 5.16 Transformace povodňové vlny Klemešovou metodou 
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Obr. 5.17 Redukční úhel 

Nádrž varianty 1 byla navrhována jako ochrana před 100-letou povodní, 

která na toku Loučka kulminuje při 27,90 m3∙s-1. Po provedené transformaci byl 

zjištěn kulminační průtok 21,95 m3∙s-1, což odpovídá přibližně 37-letému průtoku.  

U druhé varianty, navržené pro redukci 50-leté povodně, byl kulminační 

průtok snížen z hodnoty 24,00 m3∙s-1 na hodnotu 20,22 m3∙s-1, odpovídající 

přibližně průtoku vyskytujícím se jednou za 27 let. Pro účel porovnání byla 

provedena transformace 100-leté povodně. Průtok byl snížen pouze z 27,90 m3∙s-1 

na hodnotu 26,05 m3∙s-1. 

Grafické řešení transformací obou variant je v Příloze č. 14. 
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5.7 Výpočet průsaku 

Průsaky zemní hrází se stanovují dle typu podloží, propustné nebo 

nepropustné, a dle typu hráze, homogenní nebo s těsněním, v kombinacích 

celkem čtyřmi způsoby. Vzhledem k absenci inženýrsko-geologického průzkumu, 

jakožto pokladu pro tuto práci, byl proveden výpočet průsaku pouze hrází. 

V první variantě je navržena hráz nehomogenní se středovým jílovým 

těsněním, viz Obr. 5.18, a v takovém případě se postupuje přepočtem velikosti 

těsnící části v příčném profilu z propustnosti jílového materiálu na propustnost 

stabilizačního materiálu. Jedná se o stanovení ekvivalentní šířky hráze. 

Při 100
j

h

K

K
 se průsakové množství počítá 

L

H
Kq h



2

2

  (42) 

ekvivalentní šířka hráze 
2

21 jj

j

h
n

tt

K

K
t


     (43) 

2

21 jj

n

tt
tCBHAL


       (44) 

m

m




21
          (45) 

Při 100
j

h

K

K
 vychází průsak dle 

21

2

2

2

1

jj

j
tt

hh
Kq




    (46) 

Hráz ve druhé variantě je tvořena pouze z jednoho materiálu, viz Obr. 

5.19, proto se průsakové množství zjišťuje vztahem 
L

H
Kq



2

2

  (47) 

kde K, Kh, Kj jsou součinitelé hydraulické vodivosti homogenní hráze, 

stabilizačního a těsnícího materiálu, tj1 šířka těsnění v koruně, tj2 šířka těsnění v 

patě, H a h1 výška vody v nádrži, m sklon návodního líce hráze (Václavík, 2007). 

Tab. 5.11 Informativní hodnoty hydraulické vodivosti podle hrubé závislosti na zrnitosti 

půda 
koeficient hydraulické vodivosti 

[m∙s-1] 
poznámka 

rašeliny (1 - 1000)∙10-7 K klesá s růstem rozložení 

jíly (1 - 100)∙10-7 obvykle < 10∙10-7 

písky (1 - 60)∙10-5 obvykle > 3,5∙10-5 
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Obr. 5.18 Schéma průsaku hrází se středovým těsněním 

 

Obr. 5.19 Schéma průsaku homogenní hrází 

Tab. 5.12 Výsledné průsaky hrázemi obou variant 

 
  

tj1= 2,60 m 

   

   

tj2= 6,00 m 

   Kh= 4,20E-05 m∙s-1 ts= 4,30 m 

   Kj= 8,00E-07 m∙s-1 tn= 225,75 m K= 8,00E-07 m∙s-1 

Průsak nehomogenní hrází Průsak homogenní hrází 

HHSV= 3,19 m HMAX= 8,89 m H= 4,44 m 

A= 1,80 m A= 1,80 m A= 1,80 m 

B= 4,10 m B= 4,10 m B= 4,10 m 

C= 9,85 m C= 9,85 m C= 5,58 m 

= 0,43   = 0,43   = 0,43   

L= 238,57 m L= 241,01 m L= 13,38 m 

q= 0,001 l∙s-1 q= 0,007 l∙s-1 q= 0,001 l∙s-1 
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6 ZÁVĚR 

Tato práce vycházela, jak je psáno výše, z předpokladu výstavby záchytné 

nádrže, jakožto protipovodňové ochrany v povodí vodního toku Loučka. Zkušební 

návrh byl proveden ve dvou variantách, první se přiblížila parametrům uvedeným v 

plánu správce vodního toku a druhá byla nastavena s úmyslem jednodušší, tedy i 

ekonomičtější, konstrukce. 

První nádrž byla navržena pro zachycení 100-leté povodňové vlny. 

Kulminační průtok Q100 má hodnotu 27,9 m3∙s-1 a účinkem nádrže bylo zjištěno 

snížení na hodnotu 21,95  m3∙s-1, tedy o 5,95 m3∙s-1. Druhá varianta předpokládala 

ochranu před alespoň 50-ti letou povodní s využitím výrazně nižší hráze a tedy 

menšího retenčního účinku. Kulminační průtok Q50 o hodnotě 24,0 m3∙s-1 byl 

snížen na hodnotu 20,22 m3∙s-1, což je o 3,78 m3∙s-1. 100 letý průtok by byl 

orientačně snížen pouze o 1,85 m3∙s-1. 

Při realizaci varianty 1 by bylo nutné počítat s celkem značnými náklady 

na zemní práce a na poměrně mohutný železobetonový sdružený objekt. 

Konkrétně se jedná o hodnoty z Přílohy č. 15, ve které je uvedeno množství 

použitých zemin. Písku špatně zrněného do stabilizační části nehomogenní hráze 

je zapotřebí 44160 m3, jílu písčitého do těsnění 11455 m3, hrubého štěrku pro 

patní drén 3437 m3 a štěrku dobře zrněného pro ochranné filtry 2653 m3. 

Orientačně byl zjištěn, v příloze ale neuvedeno, objem betonových a 

železobetonových konstrukcí, který vychází 805 m3. 

Varianta 2 je značně úspornější co se týče materiálu. Jílu písčitého je 

zapotřebí 14568 m3, hrubého štěrku 910 m3 a štěrku dobře zrněného 397 m3. I na 

železobetonových konstrukcích bylo dosaženo chtěné úspory, potřeba je pouze 

176 m3. Oproti vyšší hrázi se ušetří na zemním materiálu přibližně 45830 m3 a cca 

230 m3 betonu a 405 m3 železobetonu. 

Z uvedených informací vyplývá, že při rozhodování o realizaci takového 

opatření je rozdíl ve stanovených parametrech značně závislý na výsledném 

účinku nádrže a nákladech na samotnou stavbu. Byť u menší nádrže není retenční 

účinek příliš velký, v případě doplnění o další drobná opatření v povodí, především 

na rozlehlých zemědělských pozemcích, by mohl být tento návrh dostačující a 

náklady na výstavbu by nemusely převýšit realizaci vyšší nádrže.  

Celý návrh byl zpracován hydrologickým a hydraulickým výpočtem a 

doplněn rozsáhlou výkresovou dokumentací.  
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7 FOTODOKUMENTACE 

 

Obr. 7.1 Pohled na současné území předpokládaného umístění hráze 

 

Obr. 7.2 Koryto vodního toku v místě předpokládané hráze 
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Obr. 7.3 Přirozeně meandrovité koryto 

 

Obr. 7.4 Bohatý doprovodný porost 
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