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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je návrh úpravy vybraného úseku řeky Lučiny, která spadá 

do povodí Odry, v katastrálním území Slezské Ostravy, v Moravskoslezském kraji. Návrh 

úpravy vodního toku bude proveden na základě zhodnocení stávajícího stavu. Práce 

je rozdělena do několika části. V první části je popsán a zhodnocen stávající stav. 

V dalších částech jsou popsány teoretické principy řešení dané problematiky a návrh 

úpravy části vodního toku. V poslední části se nachází ekonomické zhodnocení 

navrhovaného řešení. Součásti práce jsou přílohy, které obsahují výkresovou dokumentaci 

navržené úpravy vodního toku.  
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ABSTRACT 

The aim of the thesis is to draft river regulations to the selected section of 

the Lučina River, which falls within the Odra River Basin, in the cadastre of Silesian 

Ostrava, in the Moravian-Silesian Region. The modifications will be proposed on the basis 

of the evaluation of the current situation. The work is divided into several parts. The first 

part describes and evaluates the current situation. The next sections describe the theoretical 

principles to solve the issue and draft the river regulations to the watercourse. The last part 

is an economic evaluation of the proposed solution. The thesis has appendices which 

contain drawings of the proposed modifications to the watercourse. 
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1 ÚVOD 

Úpravy toků jsou technické zásahy do přirozeného charakteru vodních toků. Toky 

se upravují z mnoha důvodu, jako je protipovodňová ochrana pozemků a nemovitostí, 

úprava odtokových poměrů a splaveninového režimu, energetického průmyslu, rybářského 

hospodářství, stabilizace dna a břehů, zvýšení účinků samočistících reakcí, umožnění 

odběrů vody, úpravě hladiny podzemní vody, zvýšení estetické funkce vodního toku 

v krajině aj. [1]. 

Cílem bakalářské práce je úprava toku řeky Lučiny, která spadá pod správu povodí 

Odry, v extravilánu statutárního města Ostravy, jenž je pravostranným přítokem řeky 

Ostravice v katastrálním území Slezské Ostravy, v Moravskoslezském kraji. Řeka Lučina 

je v práci upravena v úseku ř. km (říční kilometr) 0,050–1,050. Úprava toku je navrhovaná 

na kapacitní průtok koryta Q = 205 m3/s, což odpovídá padesátileté vodě. 

Součástí návrhu úpravy řeky je návrh plochy průtočného profilu, konzumpční 

křivky, trasy vodního toku, výpočtu a návrhů kružnicových oblouků, podélného sklonu 

dna, hloubky a šířky koryta, součinitele drsnosti, sklonu svahů, příčného profilu a návrh 

opevnění koryta na základě získaného geodetického polohopisného zaměření ve vybraném 

úseku. 

Aktuální stav vybraného úseku vykazuje poruchy koryta, které vykazují patrné 

podemletí břehu, jenž může zapříčinit sesuv břehu a blízkého chodníku pro pěší 

ze zámkové dlažby. V korytě je mnoho nánosových útvarů, které negativně ovlivňují 

proudění vody a v jednom místě je zřetelné rozvětvení koryta 

Na území za upravovaným úsekem jsou patrné stopy výskytu bobra evropského. 

V jeho teritoriu je velké množství nahlodaných kmenů, pokácených stromů a ostatních 

dřevin, které následně svým okusem do tenkých kmínků skácel k zemi nebo právě 

ve většině případů do koryta řeky. Tento stav může do budoucna způsobit přehrazení řeky 

a vést k devastaci břehů, i díky budování jeho podzemních úkrytu a vodních kanálům 

v březích toku. V bobřím teritoriu je také bobrem značně narušená celistvost břehu 

a na první pohled zřejmé rozšíření koryta. 
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Práce je rozdělena do několika části. V první části se zabývá charakteristikou 

vodního toku a zhodnocením stávajícího stavu vybrané části řeky Lučiny. V dalších 

částech jsou popsány teoretické principy řešení dané problematiky a návrh úpravy vodního 

toku. V poslední části najdeme ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. Příloha 

obsahuje výkresovou dokumentaci k návrhu úpravy úseku dlouhého 1000 m, která 

zahrnuje situaci, návrh nové trasy koryta řeky, podélný profil a příčné řezy. Všechny 

výkresy jsou vytvořeny ve studentské verzi softwaru AutoCAD 14. 
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2 POPIS A ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

2.1 Úvodní informace 

Řeka Lučina pramenní na severozápadní straně hory Prašivé v pohoří 

Moravskoslezských Beskyd ve výšce 580 m n. m. Délka toku od pramene k ústí 

je 37,66 km a celý tok je ve správě Povodí Odry. Ústi zprava do řeky Ostravice ve výšce 

205 m n. m. [2]. Číslo hydrologického pořadí je 2-03-01-062 a plocha povodí je 197,1 km2 

[3]. Průměrný roční stav výšky hladiny je 98 cm a průměrný roční průtok u ústí 

je 2,39 m3.s-1 [4]. 

Tab. 1: N-leté průtoky řeky Lučiny pro úsek toku do ústí Ostravice [4]. 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m3.s-1] 58,1 112 138 205 236 

Tab. 2: Stupně povodňové aktivity řeky Lučiny pro úsek toku do ústí Ostravice [4]. 

Stupně povodňové aktivity [cm] [m3.s-1] 

Bdělost 220 63,6 

Pohotovost 290 120 

Ohrožení 320 148 

Lučina má vlastnosti podhorského beskydského toku, má vysoký podélný sklon 

dna, který začíná na 10 ‰ a končí na 2 ‰. Lučina měla velmi rozkolísaný odtokový režim, 

ale výstavbou Žermanické přehrady se značně ovlivňuje vyrovnávacím efektem. Mimo 

přivaděč Morávka-Žermanice do Lučiny ústí i další menší toky jako je Holčina, Bruzovka, 

Sušanka, Venclůvka a Datyňka [5]. 
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Obr. 1: Mapa řeky Lučiny [5]. 

2.2 Chráněná území 

Horním úsekem přímo spadá do chráněné krajinné oblasti Beskydy. Chráněná 

oblast přirozené akumulace vod je identická hranicí i územím s chráněnou krajinnou 

oblastí. U města Havířova je tří kilometrový přirozený úsek „Meandry Lučiny“, které také 

patří ke chráněným územím, stejně jako Žermanický lom a mokřad U rondelu [5]. 

2.3 Živočichové 

Od ústí Sušanky po Bruzovku můžeme spatřit z chráněných živočichů střevli 

potoční (Phoxinus phoxinus), vydru říční (Lutra lutra). Raka říčního (Astacus astacus) 
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najdeme od Bartovic po Bludovice a Dobratice. Lučina je také útočištěm ledňáčka říčního 

(Alcedo atthis), kterému nasvědčuje výskyt hnízdních biotopu. Lučina je dokonce 

domovem bobra evropského (Castor fiber L), kterého najdeme nejen u Havířova, ale také 

v Ostravě. V úseku nad ústím přivaděče a 3 km pod přehradou Žermanice je zachována 

druhová skladba pstruhového pásma jako tzv. sekundární pstruhové až lipanové pásmo [5]. 

2.4 Charakter toku 

Podhorská část Lučiny leží v členitém hornatém reliéfu. Řeka je bystřinného typu 

a rozkládá se od pramene po přehradu Žermanice, pod přehradou začíná údolní niva, která 

se následně přetváří do nížinného typu meandrujícího koryta s širokým záplavovým 

územím [5]. 

Pramenná část vodního toku se vyznačuje členitým reliéfem, kde protéká úzkým 

zaříznutým dnem tvaru V, typickým pro karpatské bystřiny. Z klimatického pohledu 

se jedná o chladnou klimatickou oblast CH7, která se vyznačuje vysokými srážkami, které 

ročně průměrně činí 1000-1200 mm. Roční průměrná teplota toku je 5-6 °C. 

Z geomorfologického hlediska se na toku vyskytují v erozně denudačním reliéfu sečné 

plošiny, tvrdoše, strukturní terasy, mrazové sruby, balvanové proudy a sesuvy. Půdní typ je 

převážně silně kyselý a rezivý, jsou silně ohrožené erozí. Intenzita potencionální eroze 

způsobená proudící vodou je 1,01-5,00 mm/rok [2]. 

Střední část toku je součástí Podbeskydské pahorkatiny, protéká plochým reliéfem 

Frýdecké pahorkatiny, která přechází do Bruzovické pahorkatiny. Geologické podloží tvoří 

jíly, jílovce a pískovce, často překryté sprašovými hlínami a náplavovými kužely řek. 

Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10, kde průměrné roční teploty dosahují 

7-8 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 800-1000 mm [2]. 

V dolním toku Lučina protéká Havířovskou plošinou s reliéfem ploché pahorkatiny, 

která následně přechází do Ostravské pánve. Geologické podloží tvoří souvrství sedimentů 

říčního původu překryté sprašovými hlínami. V posledním úseku protéká Ostravskou 

nivou, tvořenou štěrkopísky a písčito-hlinitých nánosů. Klimaticky se jedná o mírně teplou 

oblast MT10, kde průměrná teplota šplhá k 8-9 °C a průměrný roční úhrn srážek je 

700-800 mm [2]. 
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Tab. 3: Charakteristiky klimatických chladných oblastí v povodí Odry (dle E.Quitta, 1971) [6]. 

Chladné oblasti 

Období CH4 CH7 

Léto Velmi krátké, chladné a vlhké 
Velmi krátké až krátké, mírně 

chladné, vlhké 

Zima 
Velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká, Velmi 

dlouhé trvání sběhové pokrývky 

Dlouhá mírná, mírně vlhká, dlouhé 

trvání sněhové pokrývky 

Přechodná 

období 

Velmi dlouhá, chladné jaro, mírně chladný 

podzim 

Dlouhá, mírně chladné jaro, mírný 

podzim 

Tab. 4: Charakteristiky klimatických mírně teplých oblastí v povodí Odry (dle E.Quitta, 1971) [6]. 

Mírně teplé oblasti 

Období MT2 MT3 MT7 MT10 

Léto 

Krátké, mírné až 

mírně chladné, 

mírně vlhké 

Krátké léto, mírné až 

mírně chladné, suché 

až mírně suché 

Normálně dlouhé, 

mírné, mírně suché 

Dlouhé, teplé, 

mírně suché 

Zima 

Normálně dlouhá, 

mírné teploty, 

suchá, normálně 

dlouhé trvání 

sněhové pokrývky 

Normálně dlouhá, 

mírná až mírně 

chladná. Suchá až 

mírně suchá, normální 

až krátké trvání 

sněhové pokrývky 

Normálně dlouhá, 

mírně teplá, suchá 

až mírně suchá, 

krátké trvání 

sněhové pokrývky,  

Krátká, mírně 

teplá, velmi 

suchá, krátké 

trvání sněhové 

pokrývky 

Přechodná 

období 

Krátká s mírným 

jarem a mírným 

podzimem 

Normální až dlouhá, 

mírné jaro, mírný 

podzim 

Krátká, mírné jaro, 

mírně teplý podzim 

Krátká, mírně 

teplé jaro, mírně 

teplý podzim 

2.5 Regulační zásahy 

První regulační zásahy započali ve 20. letech od Hranečníku po Radvanice. 

Než skončila 2. světová válka, řeka Lučina byla na trati u ústí (říční kilometr 0,00 – 3,6) 

zregulována, z důvodu bezpečnějších odtokových poměrů. Poklesy terénu vyvolané důlní 

těžbou zapříčinili potřebu úpravy toku [5]. 

Po skončení 2. světové války vedl rozvoj průmyslu, urbanizace území a rozvoj 

komunikační sítě k souvislým úpravám koryta od ústí po Šenov [5]. 
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2.6 Spádové objekty 

Od ústí po přehradu je registrováno 19 spadových objektů, žádný neslouží 

ke vzdouvání vody ani na toku nenajdeme jez, spádové objekty na řece Lučině jsou pouze 

ze stabilizačních důvodů. Přímo z koryta řeky není odebíraná žádná voda. Největší odběr 

vody pro Arcelor Mittal v Kunčičkách a Biocel Paskov je zajištěn z nádrže Žermanice 

přímým trubním odběrem [5]. 

2.7 Akumulace vody 

V dnešní době se v blízkém okolí lučiny nacházejí pouze dva rybníky, kdysi měla 

pro ně niva Lučiny lepší podmínky. V současnosti rybníky nepředstavují žádný 

akumulační potenciál na toku, proto se dále nebudují [5]. 

Údolní nádrž Žermanice představuje hlavní akumulaci vody na řece Lučině. Nádrž 

Žermanice se nachází v říčním kilometru 24,950 – 29,300, rozkládá se na ploše 248 ha 

a její objem činí 25,3 mil. m3. Průměrný roční průtok v nádrži je 1,15 m3.s-1 [2]. Hlavní 

důvod výstavby nádrže byl na provozní vodu pro průmyslové zóny v Ostravě, který 

přetrvává dodnes. Nádrž slouží také jako protipovodňová ochrana, na výrobu elektrické 

energie a také k rekreaci [5]. 

2.8 Vodohospodářská bilance 

Z důvodu převádění vody z povodí Morávky, jsou ovlivňovány přirozené 

průtokové poměry z pohledu vodohospodářské bilance. Tento vliv je nejpatrnější na profilu 

u přítoku do nádrže, pod nádrží se vlivem odebírání vody pro Arcelor Mittal a Biocel 

Paskov navýšení průtoku snižuje. V důsledku vypouštění vod z čistírny odpadních vod, 

z města Havířova a z Arcelor Mittal se průtok opět zvýší směrem k ústí. Nikde na řece 

Lučině není zaznamenán napjatý nebo pasivní bilanční stav [5]. Horní část toku leží 

ve velmi vodné oblasti, střední část je dosti vodná, dolní část v oblasti je středně vodná. 

Retenční schopnost řeky je malá, průtok je značně rozkolísaný. Koeficient odtoku z horní 

části povodí je vysoký, ve střední a dolní části je ještě větší [2]. 
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2.9 Vlastní průzkum a zhodnocení stávajícího stavu vybraného úseku 

 

Obr. 2: Katastrální mapa navrhované části řeky Lučiny v měřítku 1:10 000 

zaznamenávající začátek a konec návrhu úpravy [7]. 

Úsek úpravy začíná od mostu pod Slezskoostravským hradem na ulici Podzámčí 

a pokračuje proti směru toku řeky Lučiny v délce jednoho kilometru směrem 

k Hranečníku. Nachází se ve statutárním městě Ostrava, v katastrálním území Slezské 

Ostravy na parcelách s parcelním číslem 5672/1, 5672/3. 

2.9.1 Fauna a flóra vybraného úseku úpravy 

Co se týče fauny a flóry, tak je ve vybraném úseku celkem bohatá. V úseku rostou 

převážně topoly černé (Populus nigra), vrby křehké, bílé, lýkovcové (Salix fragilis, alba, 

daphnoides), ale také trnovníky akátové (Robinia pseudoacacia), duby letní a zimní 

(Quercus robur, petraea), jasany ztepilé (Fraxinus excelsiour), bezy černé (Sambucus 

nigra) a jiné dřeviny a traviny. V úseku je mnoho přestárlých topolů a vrb, které se věkem 

lámou. Je nezbytné vykácet staré stromy, které jsou nebezpečné pro své okolí, zvlášť 

u chodníku pro pěší a nově vysadit nejlépe kvalitní, tvrdé, hospodářsky využitelné stromy, 

které jsou zároveň méně náchylné k poškozování ze strany bobří populace, z důvodu jejich 
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nedalekého výskytu jako je javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula 

pendula), dub červený (Quercus rubra) a jilm vaz (Ulmus laevis). Samozřejmě 

s důkladnou ochranou proti okusu bobra a jiných zvířat např. nátěrem na bázi křemenného 

písku. Podél chodníku jsou již zasazené nové stromy, ale bohužel jejich ochrana proti 

okusu je naprosto nedostatečná. 

 

Obr. 3: Staré a polámané topoly a vrby. Foto Sandra Matulová, 2017 

 

Obr. 4: Nedostatečná ochrana proti okusu zvířaty. Foto Sandra Matulová, 2017 
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Z živočišné říše, konkrétně z ptactva je k vidění volavka popelavá (Ardea cinerea), 

kormorán velký (Phalacrocorax), ledňáček říční (Alcedo atthis) a divoká kachna (Anas 

platyrhynchos), kteří se živí hlavně rybami, což nasvědčuje hojnému výskytu ryb. 

 V této oblasti je předpokládaný výskyt lipana podhorního (Thymallus thymallus), 

jelece tlouště (Squalius cephalus), mníka jednovousého (Lota lota), ostroretky stěhovavé 

(Chondrostoma nasus) a také se zde může objevit parma obecná (Barbus barbus) 

a v tůních štika obecná (Esox lucius). Pro ryby se zde nachází výborné podmínky plné 

úkrytů mezi kořeny stromů zasahující do koryta, vodních zákoutí a tišin [8]. Z největších 

hlodavců nedaleko upravovaného úseku žije jen jediný zástupce a to bobr evropský. 

Úpravou toku se bohužel nevyhneme změně povahy břehového pásma, ale obecně se 

budeme snažit nevytvořit nepřátelské prostředí vůči původním druhům zejména ryb, jako 

se to podařilo na řece Murray v Austrálii [9]. 

2.9.2 Bobr evropský 

Bobr evropský (Castor fiber L) je největším hlodavcem v České republice. 

V dospělosti váží 25-30 kg. Jeho tělo má srst zbarvenou do hněda až černa, která má 

výbornou schopnost vzdorování vodě, protože je mastná. Pro bobra je nejtypičtější jeho 

zploštělý ocas pokrytý šupinami. Pod vodou výdrží bez nadechnutí cca 15 minut [10].  

V současné době je u nás bobr rozšířený na povodí Labe, Divoké Orlice, Moravy, 

Dyje a Odry. Na řece Lučině má bobr znamenité podmínky, má rád pomalu tekoucí 

až stojaté vody mírného až chladného podnebného pásu, především nivy na středních 

tocích řek, nepohrdne ani nádržemi, rybníky, zatopenými lomy a mokřady [10]. 

Bobr je býložravec, kůry stromů a dřevin obsahují i nežádoucí látky, proto bobr 

preferuje měkké dřeviny např. vrby, topoly a olše do průměru 20 cm, ale kácí i stromy 

několika násobných průměrů [10]. 

Charakteristickým znakem bobřího ekologického působení je jejich schopnost 

vytvářet bobří přehrady a tím modifikovat krajinu ke zvýšení její vhodnosti [11]. Bobři, 

také často nazývání ekosystémovými inženýry, jsou jedním z mála druhů kromě člověka, 

který může významně změnit geomorfologii, a v důsledku toho hydrologické 

charakteristiky a biotické vlastnosti krajiny. Přitom bobři zvyšují různorodost a stanoviště 
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a druhové rozmanitosti v krajinném měřítku. Bobři mají také značný vliv na průběh 

ekologické sukcese, druhového složení a struktury rostlinných společenstev [12]. 

V krajině, kde člověk nezasahuje je výhodné, když bobr upravuje lokalitu, zvyšuje 

tím ekologickou hodnotu. Provádí jindy finančně náročnou revitalizaci toků zcela zadarmo. 

Dostává se do sporu s člověkem, když si buduje své ukryty, kácí dřeviny, staví hráze, 

narušuje pevnost hrází rybníku, nádrží a protipovodňových hrázi [10]. 

V České republice má bobr evropský podle Zákona č. 114/1992 Sb. a prováděcí 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. statut silně ohroženého druhu [13, 14]. 

2.9.3 Bobří úsek 

V „bobřím úseku“ je řada skácených a ohlodaných stromu bobrem v korytě řeky, 

kde spadlé stromy mohou narušit celistvost břehů, mohou změnit proud vody či přehradit 

řeku. Na středové splaveninové lavici (rozvětvení koryta) je i typický hrad bobra. Kolem 

řeky jsou vyšlapané bobří chodníčky. V bobřím úseku je působením bobra rozšířené 

koryto. Do budoucna můžeme předpokládat přestěhování bobra do nedalekého 

upravovaného úseku. 

  

Obr. 5: Dokola ohryzaný kmen stromu. 

Foto Sandra Matulová, 2017 

 

Obr. 6: Ohlodaný kmen stromu shozený v korytě 

řeky. Foto Sandra Matulová, 2017 
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Obr. 7: Skácené a ohlodané kmeny stromů v řece. 

Vzadu je viditelná práce bobra. 

Foto Sandra Matulová, 2017 

Obr. 8: Bobří hrad na středové splaveninové lavici. 

Foto Sandra Matulová, 2017 

2.9.4 Nánosy a naplaveniny v úseku navrhované úpravy 

V korytě řeky je větší množství nánosu a naplavenin, které tvarovým odporem, 

ovlivňují charakteristiku proudu. Způsobují menší rychlost proudění vody, pohybem 

splavenin se zvrásňuje dno, dochází k výmolům a nánosům a vznikají dnové útvary, jako 

jsou vrásky, duny a antiduny. Schopnost transportu splavenin záleží na tzv. unášecí síle 

vodního proudu, která je přiměřená hloubce proudu a sklonu hladiny [15]. Nánosy se 

skládají ze směsi oblázkového štěrku, středního až jemného písku a vykazují nedostatek 

materiálu v rozmezí frakcí 0,5–2 mm stejně jako na řece Brazos v Texasu, které mají 

společné složení nánosu [16]. 

V několika úsecích je trať rozdělena aluviálními ostrovy (středovou 

naplaveninovou lavicí), jejíž vznik může být způsobený přesycením proudu splaveninami, 

strmým sklonem nebo kombinací obou příčin. 

Sedimenty jsou přirozenou součástí říčních systémů a hrají zásadní roli při 

strukturování krajiny, vytváří ekologické biotopy a transportují živiny. Běžný problém je, 

když změny sedimentů negativně ovlivňují ekologickou stránku, zvyšují riziko povodní 

a zkracují životnost úpravy [17]. 
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Obr. 9: Jeden z mnoha nánosu na řece Lučině. 

Foto Sandra Matulová, 2017 

Obr. 10: Největší nános v upravovaném úseku. 

Foto Sandra Matulová, 2017 

2.9.5 Meandry v daném úseku 

Koryto řeky je meandrující, skládá se z výmolů (tůní) a z mělkých brodů (krátké 

úseky spojující meandry). V prvním meandru směrem od Slezskoostravského hradu 

je podemletý břeh, kde hrozí sesunutí břehu s blízkým chodníkem. Tento břeh by se určitě 

měl zpevnit nevegetačním opevněním a to kamennou dlažbou, protože s větším průtokem 

hrozí sesuv. Pod mostem pro tramvajovou dopravu ve směru na Hranečník a blíž ke konci 

upraveného úseku jsou patrné naplaveniny a nánosy z posledního zvýšeného průtoku řeky. 

Příčinou meandrování je šroubovité proudění v zákrutu, eroze břehů, ukládaní splavenin 

a Coriolosova síla. 

 

Obr. 11: Popis úseku na mapě [7]. 1 – podemletý břeh, který může zapříčinit sesuv břehu 

a blízkého chodníku, 2 – vybraný kilometrový úsek řeky Lučiny, 3 – bobří teritorium 



Sandra Matulová: Návrh úpravy části vodního toku Lučina 

2017  14 

3 TEORETICKÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

3.1 Úvod do teorie úprav toků 

Vodní toky jsou významnou součástí přírodního prostředí, základním 

a nejdůležitějším vodním zdrojem, který je zapotřebí využít k vodohospodářským účelům. 

Úpravy toků nejsou pouze stavebním zásahem do krajiny, ale také ekologickým 

a estetickým [18]. 

Navrhování úprav toků záleží na celkovém řešení povodí a vyžaduje kolektivní 

spolupráci hydrotechniků, hydrobiologů, hydrogeologů, lesníku, rybářů, zemědělců, 

urbanistů a dalších odborníku v případech velkých projektů, kdy se řeší podstatné úseky 

s nevyváženým režimem [19]. 

Úpravy toků se provádějí z několika důvodu, které by měl tok plnit tj. v prvé řadě 

minimalizovat riziko povodní, odstranění břehových nátrží, zabránění vymílání břehů 

a odnášení úrodné zeminy, upravení hladiny podzemní vody v blízkém okolí, umožnění 

odebíraní vody, stabilizace podélného profilu a směrová stabilizace toku, zaústění přítoků, 

drenážní výustě, odvodňovací zařízení, likvidace hygienických závad, dešťová kanalizace, 

odpady, životní prostředí, hydroenergetické důvody, umožnění rekreace atd. [1]. 

Návrh úpravy koryta vodního toku zahrnuje především stanovení nové směrové osy 

a břehových linií koryta, respektování důležitých objektů na toku a podél něj, návrh 

podélného sklonu a hloubky dna koryta, použití oblouků, tvary a velikosti příčných profilů 

a výběr druhu opevnění [20]. 

Při navrhování tras vodních toků je důležité, aby technické činnosti byly 

ve vzájemné harmonii s přírodním prostředním, neboť během posledních desetiletí jsme 

byly svědky vážných dopadů na přírodní prostředí, které měli vážné dopady na odtokové 

poměry v povodích [19]. Jednoduše se snažíme vyloučit následnou revitalizaci vodního 

toku, což podle definice znamená „soubor opatření vedoucí k obnovení nebo nápravě 

přirozených funkcí poškozených ekosystému, společenstev, stanovišť apod.“, které jsou 

prováděné nejčastěji z důvodu nevhodných zásahů do říčních koryt v minulosti tak, že se 

rychle odváděla potencionální hrozba povodňové vody z povodí, měnilo se směrové vedení 

toků, preferovalo se tuhá stabilizace dna a břehů, odstraňování břehové vegetace [21]. 
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3.2 Prohlídka území a územní vztahy 

V prvé řadě je třeba podrobně projít dané území vodního toku a zhodnotit jeho 

stávající stav, zejména stav koryta a příčiny jeho poškození, stav objektů na toku, stav 

výustních objektů, stupeň ohrožení pozemků, komunikací, zástavby apod. rozsah záplav, 

druhové skladby porostů, estetický vzhled, životní prostředí, hygienické poměry, 

rybochovné podmínky. Před návrhem úpravy vodního toku je důležité posoudit územní 

plánovací dokumentace, směrný vodohospodářský plán, ostatní plány rozvoje a chráněná 

území a pásma [22]. 

3.3 Průzkumné práce 

Pro určení podmínek zahájení výstavby jdou důležité průzkumy, ze kterých 

vyplývají podklady pro projekci a realizaci. Nejdříve se vyhodnocují již existující 

dokumenty, na které se navazují nové, specifikované průzkumné práce [23]. 

Geodetické práce spočívají v zaměření podrobných geodetických (mapových) 

podkladů s vyhovující výškovou přesností, které jsou nejdůležitějším podkladem, začneme 

se situací a dojdeme k samotnému návrhu úpravy toků v obvyklých měříkách 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000 [23]. Geodetické zaměření obsahuje polohopisné 

a výškopisné zaměření stavu toku, objektu, blízké zástavby včetně studní, kanalizačních 

šachet a parcel [22]. 

Na základě hydrometrických prací se měří průtočné rychlosti vody v korytech toků, 

stanovuje se průtočné množství vody při různých stavech [24]. Hydrologické podklady 

slouží pro přípravu a realizaci investic, pro projektování a provozování děl ve vodním 

hospodářství, k protierozním opatřením a řeší vliv povodí na odtok vody. Hydrologie 

závisí nejen na místě, ale také ročním období, na jejímž základě se vytvářejí hydrologické 

bilance [25]. 

Geologický průzkum se opírá o geologické mapy a provádí se pomocí vrtaných 

sond [23]. Pro stavební účely je potřeba provést chemické rozbory podzemní i povrchové 

vody a půdně mechanických. Horniny a zeminy se zařazují podle platné normy. V místech 

zemědělských půd je nutné provést pedologický průzkum orniční vrstvy [22]. 
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Pokud vodní tok protéká oblastí s podzemní důlní těžbou, tak lze předpokládat, 

že vzniknou poklesy, proto je nutné si předem vyžádat podklady od firmy provádějící 

těžbu a vyznačit místa do situace [22]. 

Důležitý je i průzkum zátopového území, ve kterém se musí zjistit, zda se v dané 

upravované lokalitě nevyskytují nejzávažnější objekty průzkumu a to komunikace 

a důsledky výskytu průsakových cest, výskyt nestabilních údolních svahů, zaplavování 

nerostných ložisek a seizmické poměry [22]. 

Splaveninový režim je potřebný především na větších tocích a na štěrkonosných 

tocích a určuje ve vybraných profilech zrnitostní křivku krycí vrstvy, podložní vrstvy, 

velikost efektivního zrna, úhel vnitřního tření materiálu dna. Zjišťují se příčiny vzniku 

a velikosti nánosů a výmolů [18]. 

3.4 Určení průtoku v návrhu úpravy toku 

Navrhovaný průtok vyplývá z ekonomické rozvahy, ve které se porovnávají 

případné škody a náklady na jejich odstranění [20]. Návrh navrhovaného průtoku se dělí 

na dva hlavní parametry a to navrhovaný průtok pro kapacitu koryta viz Tab. 5 a návrhový 

průtok pro odolnost koryta viz Tab. 6. [24]. V mnoha případech se v projektech využívají 

doporučené hodnoty, které závisí na zobecnělých zkušenostech. Při úpravách se na základě 

hydrotechnických studií odvozují návrhové podmínky. V běžných situacích se se návrhový 

průtok pohybuje v rozsahu Q1 – Q5. V případech hrází vymezující záplavové území 

a ochranných hrází se volí návrhový průtok Q100 případně i vyšší [19]. Při úpravách 

na Q100 se převyšují břehy o 0,5 – 0,6 m nad vypočtenou hladinu, u nižších návrhových 

průtoků se břehy koryta nepřevyšují [25]. Návrhový průtok pro kapacitu koryta se určuje 

se zřetelem na minimalizaci pořizovacích a provozních nákladů [24]. 

Tab. 5: Hodnoty navrhovaného průtoku pro kapacitu koryta dle charakteru okolí toku [1]. 

Druhy objektů a kultur 
Navrhovaný průtok pro kapacitu 

průtočného profilu 

Souvislá zástavba, průmyslový areál, liniové 

stavby (železnice, silnice, dálnice) 
Q50 – Q100 

Cenná půda, vinice, sady, chmelnice > Q20 

Orná půda, pole, zahrady Q5 až Q20 

Louky, lesy Q2 – Q5 
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Navrhovaný průtok pro odolnost koryta se určuje podle pořizovacích a provozních 

nákladů se zřetelem na pravděpodobnou škodu, která by mohla přijít s porušením koryta 

[24]. Koryto by mělo být navrhnuto tak, aby na dně a svazích nedocházelo k nadměrným 

deformacím a koryto zůstalo stabilní [8]. 

Tab. 6: Hodnoty navrhovaného průtoku pro odolnost koryta [8]. 

Část koryta Navrhovaný průtok 

Dno                         a) neopevněné 

                                b) opevněné 

Q1 – Q5 

Q20 – Q100 

Břeh a bermy          a) neopevněné 

                                b) opevněné 

Q5 – Q20 

Q20 – Q100 

Ochranné hráze Q100 

3.5 Technickoekonomická dokumentace úpravy toku 

Když máme shromážděné všechny důležité podklady pro návrh úpravy, můžeme 

začít vypracovávat technickoekonomickou dokumentaci potřebnou ke schválení a následně 

k její realizaci. Návrh úpravy toku zpracovává osoba nebo organizace s oprávněním 

k projekční činnosti. Z dokumentace musí být jasné potřeba navrhované akce, její smysl 

a důsledky, způsob provedení, investiční náklady a musí odpovídat platným právním 

předpisům, normám a zákonům jako je zákon č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 105/1981 Sb., 

vyhláška č. 162/1980 Sb., ČSN 73 6820, ČSN 73 6823, TNV 75 2103 [26, 27, 28, 29, 30, 

31]. 

Dokumentace úpravy toku tvoří [18]: 

- Investiční záměr 

- Přípravná dokumentace 

- Projektová dokumentace 

- Dokumentace skutečného provedení stavby 

- Technickoekonomické vyhodnocení stavby 
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3.5.1 Investiční záměr 

Investiční záměr je důležitý podklad pro plánování investiční výstavby 

a vyhotovení přípravné dokumentace. Najdeme v něm základní stavební požadavky na její 

přípravu a realizaci. Obsahem investičního záměru je název a umístění, popis a účel 

stavby, souhrnná charakteristika technickoekonomické úrovně stavby, celkové náklady 

stavby, potřebný počet pracovníků, předpokládaný přínos navrhované úpravy toku, nároky 

na dopravu, vliv na životní prostředí, termíny pro zpracování přípravné a projektové 

dokumentace. Každá stavba vyčíslená nad 10 mil. musí mít vypracovaný investiční záměr 

[18]. 

3.5.2 Přípravná dokumentace 

Podkladem pro přípravnou dokumentaci je investiční záměr. Přípravná 

dokumentace vymezuje a odůvodňuje navrhovanou úpravu její lokalizaci a určuje 

požadavky na technické, ekonomické a urbanistické stupně, stanovuje rozsah a členění 

stavby na stavební objekty, podmínky provozu a užívání, náklady stavby a její efektivitu. 

Na projednané přípravné dokumentaci záleží vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby. Investor zařizuje vypracování přípravné dokumentace včetně průzkumů. Přípravná 

dokumentace zahrnuje základní údaje a účel stavby, údaje o zadání, vyhodnocení 

ekonomického rozboru a efektivnosti části úpravy, technické údaje, stavební 

harmonogram, rozpočet, ekonomickou zprávu, požadavky na proveditelnost stavby, 

výkresy, doklady, investiční záměr [18]. 

3.5.3 Projektová dokumentace 

Když je přípravná dokumentace schválená, tak se přistupuje k vypracování 

projektové dokumentace. Projektová dokumentace se rozděluje na dva stupně - úvodní 

projekt a prováděcí projekty. V případě jednodušších úprav stačí jednostupňový projekt. 

Úvodní projekt zahrnuje technickoekonomické a architektonické řešení stavby. Prokazuje 

efektivnost projektu, určuje funkci, rozsah a účinky úpravy toku, upřesňuje rozdělení 

stavby na stavební objekty, stanovuje pro provozování úpravy bezpečnostní, hygienické 

a estetické podmínky, řeší územně technické vztahy, stanovuje rozpočet a časový 

harmonogram stavby. Prováděcí projekt upřesňuje řešení úvodního projektu do takové 
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míry, aby byl dostatečným podkladem pro výrobní přípravu dodavatelů a pro provedení 

stavby [18]. 

3.5.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dodavatelé mají povinnost podrobně zaznamenávat do jednoho vyhotovení 

prováděcích projektů všechny změny, které se uskutečnily při provádění jejich dodávek, 

proto jsou dodavatelé povinni předat prováděcí projekty s vyznačením skutečného 

provedení stavby investorovi [18]. 

3.5.5 Technickoekonomické vyhodnocení stavby 

Rozumí se jako závěrečná část a provádí se u všech staveb, jejíž náklady jsou 

součástí investiční výstavby a přesahují částku vyšší než 2 mil. Za každých okolností musí 

být vždy dodržená skladba této dokumentace a musí splňovat účel a funkci vyhlášky 

č.105/81 Sb. [18]. 

3.6 Účel a obsah hlavních technických příloh projektu 

Zahrnuje tyto části [18]: 

1. Technickou zprávu 

2. Přehlednou situaci 

3. Podrobnou situaci 

4. Přehledný podélný profil 

5. Podrobný podélný profil 

6. Vzorový příčný profil 

7. Příčné řezy 

3.6.1 Technická zpráva 

Jedná se o souhrn nejdůležitějších části projektu, protože uvádí základní a souhrnné 

informace o navrhovaném projektu úpravy a odůvodňuje ji po stránce hospodářské 

i technické s vysvětlením vzájemných vztahů a souvislosti, které nelze vyjádřit v jiných 

přílohách. Je zpracovaná písemnou formou a logicky členěna na jednotlivé části, které 
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obsahují název a základní vymezení účelu úpravy, zdůvodnění návrhu úpravy, 

charakteristiku stávajícího toku, založené na geografických, hydrologických, 

geologických, hydrogeologických, pedologických údajích, výsledcích průzkumů, 

závazných směrnicích a podmínkách řešení, popisu technického řešení úpravy, způsobu 

technické a biologické rekultivace pozemků a vyhodnocení technickoekonomických 

záležitosti [18]. 

3.6.2 Přehledná situace 

Je schematicky zakreslena a přehledně zobrazuje technické řešení navrhované 

úpravy toku a její závislost na blízké okolí. Situace je doplněná hlavními popisy 

a charakteristickými údaji stavby a blízkých objektů. Stávající stav se označuje černou 

barvou. Červená barva znázorňuje navrhované řešení úpravy toku. Na ose se kilometráž 

označuje kroužky ve vzdálenosti po 1 km a na kolmicích k ose navrhované úpravy se 

vyznačuje začátek a konec úpravy tlustou čárkovanou čarou se staničením a označením ZÚ 

(začátek úpravy) a KÚ (konec úpravy) [18]. 

3.6.3 Podrobná situace 

Zakresluje se do mapového podkladu polohopisu v měřítku 1:500 až 2000. Směr 

toku vody je v situaci úpravy znázorněn zprava doleva a u staveb a objektů zdola nahoru 

a bývá doplněný přesnými popisy, které jsou umístěné rovnoběžně se spodním okrajem 

výkresu. Popisy vztahující se k úpravě toku a k objektům se píší kolmo k ose toku, aby 

byly čitelné ve směru osy po toku. Stávající stav se kreslí černě. Nově navrhované 

technické řešení se značí červenými plnými čarami. Tlustou čerchovanou čarou se kreslí 

osa koryta a vyznačuje se na ni kilometráž po 100 m v podobě krátkých úseček kolmo 

na osu, každý celý kilometr se vyznačí kroužkem a každý desátý kilometr dvojitým 

kroužkem. Na kolmicích k ose se vyznačují začátky a konce oblouků tenkou čárkovanou 

čarou se staničením a s označením začátku (ZO) a konce oblouku (KO). Tabulky 

s vypočítanými údaji oblouků se vkládají směrem ke středu oblouku. Tečnový polygon se 

kreslí tenkou čárkovanou čarou v navázání na přímé úseky úpravy toku a vrcholy 

tečnového polygonu se označuje kroužkem s tečkou a popisem Vi s číslováním vrcholů 

ve směru proti toku [18]. 
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3.6.4 Přehledný podélný profil 

Zpravidla se kreslí v délkovém měřítku stejném s přehlednou situací, nebo 

1:10 000, výškové měřítko je obvykle 1:100 nebo 1:200. Dvoubarevně se značí složitější 

podélný profil. Černou barvou značíme úroveň terénu pravého břehu a to tenkou plnou 

čarou a úroveň levého břehu tenkou čárkovanou čarou, terén v ose je značen tlustou plnou 

čarou, nejhlubší část dna je zaznamenávána tenkou čerchovanou čarou, objekty na toku 

a březích značíme tenkou plnou čarou, srovnávací rovinu kreslíme velmi tlustou plnou 

čarou a připisujeme na ni výškové kóty a výškového systému, staničení se značí stejně 

s přehlednou situací, pomocné čáry výškových kót vynášíme tenkou plnou čarou. Červena 

barva určuje navrhovanou úroveň břehů, niveletu dna tlustou plnou čarou, hladinu 

navrhovaného průtoku, sklon nivelety, popisuje se písmenem i a údajem o sklonu v ‰, 

směrové poměry tlustou plnou čarou, začátek a konec úpravy s kilometráží, v každém 

charakteristickém úseku se kreslí příčný řez tlustou plnou čarou [18]. 

3.6.5 Podrobný podélný profil 

Kreslí se ve shodném délkovém a výškovém měřítku jako přehledný příčný profil. 

Kilometráž stoupá vždy proti směru toku a většinou se kreslí tříbarevně a to černou, 

modrou a červenou. Černá barva patří podrobnému podélnému profilu, který se prakticky 

značí stejně jako přehledný podélný profil. Modrou barvou vynášíme hladiny 

navrhovaného průtoku, hydrostatickou hladinu, hladinu ovlivňující návrh vegetačního 

opevnění. Červenou barvou se kreslí navrhované úrovně břehů, niveleta dna tlustou plnou 

čarou, sklon nivelety a směrové poměry [18]. 

3.6.6 Vzorový příčný profil 

Měřítko příčného profilu je 1:50 až 1:200. Vzorový příčný profil určuje rozměr 

a materiálové složení koryta a jeho opevnění. Je doplněný o popisy a kóty. Dvěma barvami 

se kreslí složitý vzorový příčný profil. Černou barvou kreslíme stávající stav tenkou plnou 

čarou. Červeně značíme navrhované řešení a to vnější obrys koryta v řezu tlustou plnou 

čarou, obrys výkopu kreslíme tenkou plnou čarou, osa příčného řezu koryta se značí 

tenkou čerchovanou čarou, vodní hladiny navrhovaných průtoků, tabulka hydraulických 

hodnot a břehové doprovodné porosty tenkou plnou čarou [18]. 
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3.6.7 Příčné řezy 

Jsou to obrysy stavby a materiálových prvků, nejsou detailní. Měřítko je stejné jako 

u vzorového příčného profilu. Řez musí obsahovat popis levý a pravý břeh. Značky 

výškových kót se kreslí pod sebou na svislici. Příčně profily se kreslí zásadně jednou 

barvou a to černou. Vyznačují se v nich stávající stav tenkou plnou čarou, srovnávací 

rovina tlustou plnou čarou s výškovou kótou, pomocné čáry výškových kót zaměřených 

bodů tenkou plnou čarou, průsečnice myšlené roviny příčného řezu tlustou plnou čarou, 

navrhované se značí stejně jako u vzorového příčného profilu, tabulky prací a materiálu, 

dělicí čára pravého a levého břehu [18]. 

3.7 Návrh trasy koryta 

L. Fargue se dlouhá léta zabýval vývojem tras vodních toků na francouzských 

řekách. Po svém zkoumání odvodil tzv. „Fargueovy téze“, které jsou dodnes klíčem 

k návrhu vedení trasy koryta [20]. Trasa by měla zajištovat plynulý odtok vody a také 

splňovat řadu požadavku z hlediska technického, biologického, ekonomického 

a estetického [1]. Pro návrh trasy koryta je důležité, aby se navrhovaná trasa, co nejvíce 

podobala trase původní. Je žádoucí odstranění ostrých oblouku a projevů nestability. 

Obvykle se trasa navrhuje jako soustava protisměrných oblouků s plynulým přechodem 

o vhodném tvaru, průměru, délce a kombinaci s přímými úseky. V případě, že by byl 

přechod mezi oblouky náhlý, došlo by k nucenému usměrnění proudění k protějšímu 

břehu, což by vedlo k nestabilitě koryta. Pří dlouhému přímému úseku mezi oblouky by 

došlo k tomu, že by tok měl nutkání dřívějšího napojení s obloukem [19]. Do rostlého 

terénu zpravidla volíme konkávní břeh [25]. V konkávní části oblouku koryta je znatelně 

namáháno dno i svahy [8]. Když navržená trasa protíná komunikaci, je důležité, aby úhel 

křížení osy vodního toku a osy komunikace byl 90° a neměl by být menší než 60°. Jestliže 

potřebujeme větší sklon dna pro zaklesnutí hladiny podzemní vody, z důvodu 

komunikacích apod., musíme zkrátit délku toku, ale bohužel zkrácení délky toku urychluje 

odtok z povodí, což je nežádoucí [24]. Při návrhu nové trasy musíme respektovat objekty 

na toku, jako jsou jezy, mosty a významné budovy [20]. 
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Obr. 12: Příklad návrhu nové trasy koryta [32]. 

3.7.1 Jednoduchý kružnicový oblouk 

Nejčastěji používáme jednoduché kružnicové oblouky, z jednoduchosti trasování, 

u kterých je obvykle délka přímých úseku: 

L = (2 až 4) ∙ B (1) 

kde B označuje šířku koryta v úrovni hladiny navrhovaného kapacitního průtoku, 

L je délka přímého úseku, minimální poloměr oblouku se doporučuje [19]: 

Rmin = (4 až 6) ∙ B (2) 

Navrhuje se ve stísněných poměrech a při malé rychlosti vody do velikosti 

středového úhlu 20° [1]. V navrženém tečnovém polygonu označíme začátek a konec 

oblouku, taky aby přímé úseky splňovali zásady. Při návrhu jednotlivých oblouku musíme 

změřit a vypočítat úhel tečen, délku tečny t, velikost poloměru r, délku křivky L a střední 

ordinálu z. Trasa se zásadně navrhuje z protisměrných oblouků, když tuhle podmínku nelze 

dodržet, tak musíme navrhnout vhodné opatření k zabezpečení stability koryta např. 

vhodným opevněním či nutností odtěžováním nánosů [18]. 

 

Obr. 13: Jednoduché kružnicové oblouky [18]. 
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3.7.2 Kružnicový složený oblouk 

Poloměr kružnicových složených oblouku se určuje v závislosti na šířce hladiny, 

viz vzorec (2) a ve směru proudu vody se v oblouku musí poloměr zvětšovat [20]. Křivost 

se mění stupňovitě v závislosti na délce oblouku. Na začátku i konci oblouku je křivost 

nejmenší, směrem k vrcholu oblouku se stupňovitě zvětšuje [18]. Oblouky mají různé 

poloměry a zhruba stejné délky [1]. Tyto oblouky jsou účelnější než jednoduché 

kružnicové oblouky, dělí se na oblouky souměrné a nesouměrné s minimálním použitím 

dvou a více poloměrů. Poloměry kružnic by měly být ve vhodném matematické vztahu 

[18]: 

r3 - r2 = r2 - r1 (3) 

r1: r2: r3 = 1 : 2 : 3 (4) 

r3: r2 = r2 : r1 (5) 

 

Obr. 14: Nesouměrný kružnicový oblouk [18]. 

 

Obr. 15: Souměrný složený kružnicový oblouk [18]. 
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3.7.3 Obecná sinusoida 

Pro návrh trasy koryta se zařazuje mezi nejvhodnější křivky, jak už zjistil Fargue, 

tak svými křivkami odpovídá stabilizovaným přirozeným tokům. Obecná rovnice je: 

𝑦 = 𝑎 ∙ sin 𝑥 (6) 

Tento typ oblouků má dva parametry, parametr a značí půlvlnu a umožnuje volit 

libovolně štíhlý oblouk trasy a parametr n označuje frekvencí, tj. počet vln na jednu 

periodu [18]. 

3.7.4 Klotoida 

Tato jednoparametrická křivka mění křivost v oblouku spojité úměrně k délce 

oblouku. Součin poloměrů křivosti a délky oblouku je konstantní v každém bodě křivky. 

Pro tuhle křivku jsou dostatečné vytyčovací tabulky. V praxi ji pro návrh trasy koryta 

a dopravních staveb používá řada zemí [18]. 

3.7.5 Lemniskátové oblouky 

Pro úpravu toků se v České republice nejvíce praktikuje Bernouulliho lemniskáta, 

která mění křivost úměrně změně délky průvodiče uvažovaného bodu oblouku. Patří mezi 

jednoparametrické křivky, kde je délka poloosy a konstantou úměrnosti. Sice nemá tak 

pozvolný vývoj křivosti jako klotoida, ale pro její jednoduché početní rovnice, dostatečné 

vytyčovací tabulky a pro určování hlavních prvků oblouku ji volíme nejčastěji. Výhodou 

lemniskáty je plynulá změna křivosti. Tyto oblouky také rozdělujeme na souměrné 

a nesouměrné [18]. Lemniskáta má rovnici: 

(𝑥2 + 𝑦2)2 = 𝑎 (𝑥2 + 𝑦2) (7) 

Polární rovnice pro Bernouliho lemniskátu je, kde l je polární délková souřadnice 

průvodiče a 𝜑 určuje polární úhlovou souřadnici odchylky průvodiče. 

l = 𝑎 (cos 2𝜑)0,5  (8) 
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Minimální přípustný poloměr oskulační kružnice se doporučuje: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 4 ∙ 𝐵 (9) 

Oblouky se vytyčují podle vypočítaných vytyčovacích prvků od tečného polygonu 

[20]. 

 

Obr. 16: Schéma souměrné Bernoulliho lemniskáty [32]. 

 

Obr. 17: Schéma Bernoulliho lemniskáty [32]. 
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3.7.6 Přímé úseky 

Přímé úseky by se měly omezovat, protože neodpovídají charakteru přirozených 

toků a je v nich nestabilní proudnice. Jsou nutné v zastavěném území při křížení 

s komunikacemi. Jsou přechodnými úseku při volbě návrhu trasy z jednoduchých 

kružnicových oblouků. Délka přímého úseku se navrhuje na základě vzorce (1) [18]. 

3.8 Návrh podélného profilu 

Podélný profil se plynule zmenšuje od pramene k ústí [18]. Při návrhu nivelety je 

dobré vycházet z původních podélného profilu toku [19]. Niveleta musí být řešena 

v souvislosti s velikostí a tvarem koryta, trasou, pohybem splavenin, opevněním atd. [18]. 

Pro návrh příčného profilu je nejdůležitější stabilita dna koryta. Poloha a slon dna určuje 

polohu hladiny v upravovaném toku, ale také ovlivňuje hladinu podzemní vody 

v nedalekém okolí [19]. Návrh podélného sklonu dna musí dbát na sklon okolního terénu 

a původního dna koryta, musí splňovat podmínky stability dna a úroveň hladiny podzemní 

vody v okolí. Sklon dna by měl být nižší než sklon v ose úpravy, po určitých délkách 

vyrovnáváme výškový rozdíl spádovými objekty – stupni, skluzy nebo jezy [20]. 

Hloubku dna volíme s ohledem na kultury podél koryta a jejich přizpůsobení na 

výšku hladiny podzemní vody [20]. Při průtoku Q180 optimální hladina podzemní vody 

v přilehlém území. V extravilánu tato poloha závisí na fyzikálních vlastnostech zeminy, 

druhu vegetace, sklonu hladiny podzemní vody a tvaru říčního údolí. V intravilánu závisí 

výškové uložení dna na úrovni spodních konstrukcí podlah suterénních místností, poloze 

vrchní stavby komunikací, hloubce studní, kapacitě mostních profilů a hloubce založení 

jejich pilířů [18]. 

Tab. 7: Optimální hloubka hladiny podzemní vody pod terénem [19]. 

Využití 

území 
Louky Pastviny Pole Sady Lesy Chmelnice 

Optimální 

hloubka 

[m] 

0,5-0,6 0,6-0,8 1,0-1,2 1,4-1,6 1,5-2,0 1,8-2,0 

Minimální 

hloubka 

[m] 

0,3-0,4 0,4-0,5 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 

Poznámka: Nižší hodnoty platí pro lehčí půdy a vyšší hodnoty pro půdy těžší. 
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3.9 Návrh příčného profilu 

Příčný profil se navrhuje na základě poměru velkých a malých průtoků (Qmin, Q355d, 

Q180d, Qnávrh, QN, Q100), navrhovaném stupni ochrany a na místních poměrech tj. intravilán, 

zemědělsky obdělávaná půda. Profil se u menších toků navrhuje jako prostý 

lichoběžníkový, pro větší toky je vhodný dvojitý lichoběžníkový profil, který vnímáme 

jako profil se zahloubenou kynetou, profily dále mohou být obdélníkové, miskovité, 

uzavřené, kombinované a nepravidelné [1]. Příčný profil obvykle navrhujeme se skony 

svahů 1:1,5 až 1:3,5, sklon svahů záleží na požadavku stability svahů s přihlédnutím 

na geotechnické vlastnosti použitých materiálů [20]. Rozměr kynety je daný z podmínky, 

kdy 210-denní voda musí protékat minimální hloubkou h = 0,40 m a rychlostí 0,4 m.s-1 

[25]. Při nedostatku místa jako v zastavěném území si pomůžeme obdélníkovým profilem. 

Způsob opevnění má vliv na kapacitu profilu [24]. 

3.9.1 Jednoduchý lichoběžníkový profil 

Obvykle se navrhuje nad jezy nebo tam, kde není výrazné kolísání vodních stavů 

v průběhu roku. Usazování splavenin předchází odpovídající hloubka a rychlost vody 

v korytě [24]. Jednoduchý lichoběžníkový profil se navrhuje na tocích v extravilánu, 

kde se toky upravují za účelem stabilizace koryta a na tocích, kde je průtok už regulován tj. 

pod nádržemi, u umělých přivaděčů a odpadních kanálů), protože se obtížně dodržuje 

z důvodu dodržení hloubky 0,4 m a rychlosti 0,4 m.s-1 při průtoku Q210. Tento profil si 

nežádá pro blízké pozemky vysokou ochranu, neboť se koryto tímto profilem 

nezkapacitňuje. Volba sklonů svahu záleží na charakteristice materiálu svahů, průsaku 

podzemní vody do koryta, přístupu k hladině, druhu opevnění svahů a možnosti nasazení 

mechanizace. Podle poměrů na toku a stupně protipovodňové ochrany se volí buď 

zahloubené, nebo s pobřežními hrázemi [18]. 

3.9.2 Dvojitý lichoběžníkový profil 

Dvojitý lichoběžníkový profil se volí při velkém kolísání průtoku nebo 

ze zemědělských důvodů, tj. aby rozdíl mezi hladinou Q210 a Qnávrh byl co nejmenší [24]. 

Hladina podzemí vody by neměla vystoupat moc vysoko a hladina nízkých průtoků se 

v důsledku úpravy nesmí příliš snížit. Kynetou se nazývá zahloubená část profilu, která je 
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ve středu koryta, ale v obloucích se připoutává ke konkávnímu břehu. Sklony břehu se volí 

na základě stejných požadavků jako u profilu jednoduchého. Profil muže být zapuštěn 

zcela nebo částečně [18]. 

3.9.3 Uzavřené profily 

Navrhuje se v sídlištích, průmyslových oblastech nebo v terénní překážce. Musí 

zvládnout průtok Q100 při volné hladině a rezerva nad hladinou musí odpovídat minimálně 

0,5 m. Navrhuje se s ohledem na mocnost podloží. Uzavřený profil může mít tvar kruhu, 

obdélníku, podkovy. Úsek s uzavřeným profilem musí být průlezný nebo lépe průchodný, 

zpřístupněný šachticemi v minimální vzdálenosti 100 m [18]. 

3.10 Opevnění svahů 

Opevnění je důležité pro stabilizaci koryt a svahů, které vzdoruje účinkům 

protékající vody, splaveninám a klimatickým podmínkám. Při opevňování je zásadní 

rozlišení části svahu koryt trvale pod hladinou, od části které jsou zaplaveny jen krátkou 

dobu. Musí se respektovat začlenění do krajiny, proto se nejvíce používají různé typy 

vegetačního opevnění, které je i finančně výhodnější a zároveň méně pracné. Dno koryt se 

opevňuje převážně v městských úsecích s velkým sklonem nebo v úsecích u různých 

objektů např. jezů a mostů [25]. Z hledisek estetických a ekologických se upřednostňuje 

opevnění vegetační před nevegetačním [19]. Vegetační a nevegetační opevnění se smí 

kombinovat. Výběr opevnění záleží na mnoha faktorech, jako jsou odtoky vody, chod 

splavenin, eroze, materiály, údržba a v neposlední řade podmínky pro výstavbu. Objekty 

na vodním toku nesmějí být překážkou pro ryby, obojživelníky, mihule a korýše. Proto se 

z tohoto důvodu navrhují migrační objekty a rybí přechody [1]. 

3.10.1 Opevnění vegetační 

Opevnění břehovými a keřovými porosty má mnoho zásad. Použití porostů různých 

druhů v počátečním stádiu, vysazování 2-5 letých sazenic stromů. Pro štěrkonosné toky 

bystřinného charakteru je vhodná olše lepkavá, na vápencových půdách jasan, výsadba je 

v jedné řadě, porost v konkávě musí mít minimální vzdálenost 1,5–2 m, v přímých úsecích 

3-6 m. Hluboké hlinité koryta je potřeba zajistit patu kamenným záhozem. V úsecích 
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nížinného typu je vhodná výsadba vrby stromové, jilmu a topolů. Konvexní břehy se 

zatravňují, když zatravnění nestačí, doporučuje se výsadba jasanu, javorů, topolu a vrb. 

V případě velké délky svahů je potřeba několika řad dřevin k ochraně svahu, jako jsou 

topoly a jasany. Stromy by se měli vysazovat v min. vzdálenosti 0,6 m nad průměrnou 

hladinu, na menších tocích a bystřinách 0,6 m nad dno. Skladba stromových porostů musí 

odpovídat ekologickým a estetickým požadavkům a musí zapadat do krajiny. Vegetační 

doprovod zahrnuje stromy a keře podél toků. Břehový porost představuje dřevinný 

doprovod, zvyšuje odolnost koryta, je obvykle umístěn na svazích břehů koryta. 

Pod doprovodným porostem si můžeme představit dřevinný doprovod, který má funkci 

bioklimatickou, ochrannou a estetickou. Bývá umisťován na předhrázích, ochranných 

hrázích a za břehovou linií [18]. 

K opevnění koryta vegetačním způsobem se používá osetí, drnování, vrbové řízky, 

haťové provázky a válečky, haťové a haťoštěrkové válce, povázkové rošty, rohože 

z vrbového proutí a zápletové plůtky [24]. Vegetační opevnění se provádí několika 

způsoby. Osev trávou se provádí v horních částech svahů koryt, bermách a březích. 

V minimální tloušťce 10 cm se plocha pokryje humusem, protože 2 léta trvá, než se tráva 

řádně zakoření a začne být opevnění účinné [25]. Travní porost dokáže odolat rychlosti 

2-4 m.s-1 [19]. Drnování má výhodu v tom, že plní svou funkci téměř hned. Je vhodný 

na často zatápěná místa. Pod drny se položí humusová vrstva, která podporuje rozvoj 

kořenového systému. Výhodné je umělé pěstování drnových koberců, které se na svazích 

koryt jednoduše rozvinou a zafixují. Z opevnění vrbovým proutím je nejjednodušší sadba 

vrbových řízků, které se vysazují ve vzdálenosti 0,3–0,4 m. Vrbovou pokrývkou docílíme 

okamžité ochrany. Funguje tak, že se plocha pokryje 15 cm vrstvou vrbového klestu, která 

se uchytí drátem, vrbovým provazem a kolíky. Vegetační doprovod tvoří stromová 

a keřová sadba v horních částech svahu. Pozitivem je jeho pružnost, díky které se poruchy 

umísťují na malý prostor. Negativem je nutnost ošetřování a údržba během růstu [25]. 
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Obr. 18: Vegetační opevnění vrbovým proutím [32]. 

3.10.2  Opevnění nevegetační 

Nevegetační opevnění navrhujeme tam, kde nelze navrhnout opevnění vegetační 

a dalších důvodu jako je větší tečné napětí než dovolené pro vegetační opevnění, 

makroturbulentní jevy vznikající vlivem objektů, nevhodné podmínky pro vegetační 

opevnění a v místech nutnosti návrhu co nejhladšího koryta [18]. Do nevegetačního 

opevnění spadají pohozy, štěrkové koberce, pohozy, záhozy, rovnaniny, kamenné dlažby, 

betonové dlažby a desky, vylehčené dlažby, ochranné sítě, nábřežní zdi, laťové průtky, 

dřevěné a železobetonové sruby, stabilizace koryta asfaltobetony a folie z PVC [24]. 

Na nevegetační opevnění se ve většině případu používá lomový kámen, nejlépe z blízké 

vzdálenosti kvůli ekonomickým důvodům. Také se používají různé typy betonových 

opevnění a syntetické textilie a fólie. V minulosti se převážně požívaly dlažby z lomového 

kamene, kladené buď na sucho, nebo na cementovou maltu, ale bohužel jejich nevýhoda 

byla v pracnosti, proto se dnes většinou nenavrhují. Z hlediska možnosti práce kladení 

pod vodou je výborný kamenný pohoz, jeho odolnost závisí jak na velikosti zrn, 

tak na zaklínění [19]. Pohozy jsou nejpoddajnějším druhem opevnění, proto by měli být 

upřednostňované před ostatními druhy. Záhozy jsou nejodolnějším opevněním, využívá se 

hlavně k ochraně paty svahu. Rovnaniny jsou z neopracovaných kamenů nebo betonových 

prvků kladených na sucho [18]. Moderní jsou drátokamenné koberce, jsou to kameny 

spojené pletivem z pozinkovaného drátu. Betonové opevnění se za obvyklých okolností 

nenavrhuje. Těžké betonové prvky se používají na opěrné patky nebo jako velkorozměrné 

desky. Drobné spojené prvky se dají využít jako rohože. Navrhují se betonové tvárnice 
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s dutinami, které se vyplňují štěrkem [19]. Ochranné sítě se vyrábějí z drátu nebo umělých 

hmot, kombinují se s travním porostem a kamenivem. Nábřežní zdi se využívají 

v zastavěném území, stísněných prostorech a u objektu při velkém zatížení břehů. Laťový 

plůtek složí k zabezpečení pat svahů zpevněných vegetačním opevněním. Sruby 

jsou zhotovené ze dřeva, ŽB prefabrikátu a jsou vyplněny lomovým kamenem a odpadem 

[18]. Další možností je použití děrované PVC folie, kterou časem proroste vegetace a částí 

pod vodou, lze zatížit prefabrikátovými prvky. Dvojitou hustou textilii je možno naplnit 

betonem, která vytvoří těžkou matraci, která má mnohem jednodušší manipulační 

schopnosti než drátokamenné či betonové rohože. Někdy je žádoucí opevňování dna, které 

slouží ke stabilizaci dna a využívají se prahy v určené vzdálenosti od sebe [19]. 

V kombinovaných opevněných jsou zahrnuty oživené pohozy, záhozy, rovnaniny, dlažby 

a sruby [24].  
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4 NÁVRH A ROZPRACOVÁNÍ ÚPRAV VODNÍHO TOKU 

4.1 Úvodní informace 

Nejprve bylo potřeba zajistit polohopis a místopis řeky Lučiny, ve kterém byl 

vybrán kilometrový úsek pro návrh úpravy, který byl následně prozkoumán a zhodnocen 

stávající stav, na jehož základě byla navrhnuta úprava části řeky. Daná úprava byla 

navržena na průtok padesátileté vody (Q50=205 m3.s-1), který byl zjištěn na webových 

stránkách českého hydrometeorologického ústavu v evidenčním listu hlásného profilu 

č. 286 ve stanici Radvanice. Vybraný úsek návrhu úpravy toku začíná v ř. km 

0,050 – 1,050, tj. od mostu u Slezskoostravského hradu na ulici Podzámčí proti směru 

vodního toku směrem k Hranečníku v extravilánu statutárního města Ostrava, 

v katastrálním území Slezské Ostravy na parcelách s parcelním číslem 5672/1, 5672/3. 

 

Obr. 19: Evidenční list hlásného profilu [4]. 
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4.2 Navržené a vypočítané parametry koryta 

Niveleta dna byla navrhnuta ve sklonu i = 2 ‰, minimální šířka dna b = 10 m, 

výška břehu 4,06 m, sklony svahů m = 1:2 a drsnostní součinitel dna n = 0,030. Na základě 

navržených hodnot byla vypočítána výška břehů, plocha průtočného profilu, omočený 

obvod, hydraulický poloměr, rychlostní součinitel podle Manninga a střední průtočná 

rychlost. V programu Microsoft Excel 2016 se vypočítali hodnoty a na jejich podkladě 

se navrhla konzumpční křivka.  

 

Obr. 20: Plocha průtočného profilu 

 

Tab. 8: Vzorce a příklady výpočtů. 

 Vzorec Výpočet 

Šířka hladiny B [m] B = 2 ∙ (m. h) + b B = 2 ∙ (2 ∙  4,06) + 10 = 𝟐𝟔, 𝟐𝟒  

Plocha průtočného profilu 

S [m2] 
S = b + (m ∙ h)h S = 10 + (2 ∙  4,06)4,06 = 𝟕𝟑, 𝟓𝟕 

Omočený obvod O [m] O = b + 2h√1 + m2 O = 10 + 2 ∙ 4,06√1 + 22 = 𝟐𝟖, 𝟏𝟔 

Hydraulický poloměr R [m] R =
S

O
 R =

73,57

28,16
= 𝟐, 𝟔𝟏 

Rychlostní součinitel podle 

Manninga C [1] 
C =

1

n
R

1
6 C =

1

0,03
2,61

1
6 = 𝟑𝟗, 𝟏𝟐 

Střední průtoková rychlost 

v [m3.s-1] 
v = C√R ∙ i v = 39,12√2,61.0,002= 2,83 
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Tab. 9: Podklad pro vytvoření konsumpční křivky část 1. 

Výška břehu 
Plocha průtočného 

profilu 
Omočený obvod 

Hydraulický 

poloměr 

Rychlostní součinitel 

podle Manninga 

h [m] S [m2] O [m] R [m] C [1] 

0,10 1,02 10,45 0,10 22,62 

0,50 5,50 12,24 0,45 29,17 

1,00 12,00 14,47 0,83 32,31 

1,50 19,50 16,71 1,17 34,20 

2,00 28,00 18,94 1,48 35,58 

2,50 37,50 21,18 1,77 36,66 

3,00 48,00 23,42 2,05 37,57 

3,50 59,50 25,65 2,32 38,35 

4,00 72,00 27,89 2,58 39,04 

4,06 73,57 28,16 2,61 39,12 

4,10 74,62 28,34 2,63 39,17 
 

Tab. 10: Podklad pro vytvoření konsumpční křivky část 2. 

Střední průtoková rychlost Průtok 
Šírka 

dna 
Niveleta Sklony svahů 

Drsnostní 

součinitel 

v [m3.s-1] Q [m3.s-1] b [m] i [‰] m [1] n [1] 

0,32 0,32 10 0,002 2 0,03 

0,87 4,81 10 0,002 2 0,03 

1,32 15,79 10 0,002 2 0,03 

1,65 32,22 10 0,002 2 0,03 

1,93 54,16 10 0,002 2 0,03 

2,18 81,81 10 0,002 2 0,03 

2,41 115,46 10 0,002 2 0,03 

2,61 155,42 10 0,002 2 0,03 

2,81 201,99 10 0,002 2 0,03 

2,83 205,00 10 0,002 2 0,03 

2,84 212,13 10 0,002 2 0,03 
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Obr. 21: Graf konsumpční křivky 

4.3 Návrh trasy koryta 

Trasa úpravy byla navržená ve vytyčovacím výkrese pomocí vytyčovacích úseček 

proti směru toku, co nejvíce kopírující původní osu trasy koryta od začátku úpravy km 

0,000 po konec úpravy km 1,000. Úsečky vytvořily vrcholy a vymezily prostor pro vložení 

oblouků. V každém oblouku se vypočítaly tečny, délka oblouku a střední ordinála podle 

následujících vzorců (Tab. 11). Každý oblouk je označený písmenem V a číslem oblouku 

včetně tabulky s vypočtenými parametry oblouků s označením začátkem a konce oblouku. 

Na trase je navrhnuto celkem 6 oblouků a 3 přímé úseky. Čtyři oblouky jsou jednoduché 

kružnicové a jeden je složený ze dvou kružnicových oblouků. Návrh trasy nového koryta je 

graficky zpracován jako vytyčovací výkres a přiložen k bakalářské práci jako příloha č. 1. 
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Obr. 22: Názvosloví parametrů oblouku 

Tab. 11: Vzorce pro výpočet a příklad výpočtu oblouku V1. 

 Vzorce Výpočet oblouku V1 

Délka tečny 

t [m] 
t = r ∙ tg

α

2
 t = 150 ∙ tg

30,14°

2
 = 40,39 

Délka oblouku 

L [m] 
L = r ∙ π ∙

α

180
 L = 150 ∙ π ∙

30,14°

180
 = 78,91 

Střední ordinála 

z [m] 
z = r (1 − cos

α

2
) z = 150 (1 − cos

30,14°

2
) = 5,16 

Tab. 12: Shrnutí vypočtených parametrů všech navržených oblouků. 

 
Oblouk 

V1 

Oblouk 

V2 

Oblouk 

V3 

Oblouk 

V4 

Oblouk 

V5 

Oblouk  

V6 

Poloměr 

oblouku r [m] 
150 135 95 145 145 145 

Délka tečny 

t [m] 
40,39 77,22 92,46 137,91 23,77 53,52 

Délka oblouku 

L [m] 
78,91 140,29 146,66 220,50 47,12 102,54 

Střední ordinála 

z [m] 
5,16 17,82 26,92 39,93 8,97 8,97 
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4.4 Situace 

V situaci je navržená nová trasa vodního toku proti proudu vody s břehy, oblouky 

a návrhem vysazení stromů javora klene, břízy bělokoré, dubu červeného a jilmu vazu. 

Nově vysazené stromy budou minimálně dvou leté a budou náležitě chráněny proti okusu 

zvěře, včetně bobra přípravkem z křemičitého písku Wöbra. V situaci jsou označeny příčné 

řezy číslem a jsou umístěné po 50 metrech kolmo na novou osu toku. V situaci je viditelně 

označený začátek a konec úpravy, začátek a konec oblouků a přímé úseky a také směr 

svahování. Situace je graficky zpracována a je součásti bakalářské práce jako příloha č. 2.  

Tab. 13: Návrh výsadby porostů a jejich počet. 

Druh stromu Počet [ks] 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) 13 

Bříza bělokorá (Betula pendula) 6 

Dub červený (Quercus rubra) 5 

Jilm vaz (Ulmus laevis) 5 

4.5 Příčné řezy 

Ve výkresu příčných řezů je žlutě označené původní koryto a červeně nově 

navržené. Nová osa koryta je navržená do původní osy tzv. dno do dna. V řezech 

je zaznačené výškové osazení do terénu původního i nového koryta, které se muselo 

nejdříve zinterpolovat. Dno koryta tvoří záhozové patky, mezi kterými je kamenná vrstva 

tvořena z balvanů v tl. 0,90 m a v šíři 8,41 m. Koryto ve sklonu 1:2 bude opevněno 

dlažbou na sucho tl. 0,30 m uloženou na štěrkopískový podsyp v tl. 0,10 m a v délce 

9,75 m. Pravý břeh bude vegetačně opevněn vrbovými řízky ve vzdálenosti od sebe 

0,30 m, levý břeh bude opevněn drnováním. Břehy budou doplněny o výsadbu již 

zmíněných druhů stromů, které nejsou tak velkým lákadlem pro bobra evropského 

z nedalekého bobřího úseku. Břehy jsou navýšeny o 0,30 m z důvodu protipovodňové 

rezervy. Řezy jsou řešeny jako jednoduchý lichoběžníkový profil. Vzorový příčný řez 

je detailní řez korytem, včetně výškových kót a zaznačené hladiny Q50. Příčné řezy nového 

koryta a stávajícího koryta jsou graficky zpracovány ve výkrese příčných řezů, které jsou 

přiloženy v příloze č. 3. Vzorový příčný řez je zařazen v příloze č. 4. 
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Obr. 23: Navržený vzorový příčný profil 

4.6 Podélný profil 

Nejprve se musela zinterpolovat nová osa koryta (matematické vyjádření nivelety) 

a řezy po 25 m v podobě psaného podélný profil zaokrouhleného na dvě desetinná místa. 

Podélný profil trasy je vynášen po 25 metrech kolmo na novou osu koryta a je v něm 

vynesené výškové osazení jak původního koryto, tak nového návrhu toku. V podélném 

profilu jsou viditelně označeny příčné řezy po 50 m. Na ose y je vynesena osazení 

do terénu nové a stávající osy koryta, levého a pravého břehu nového a stávajícího koryta 

a navržené nivelety v m n. m. od srovnávací roviny 185 m n. m. a na ose x je staničení 

v km. V horní části podélného profilu je uvedeno katastrální území a druh pozemku. 

Podélný profil je graficky zpracován v příloze č. 5. 

Celá výkresová dokumentace byla zpracovaná v programu AutoCAD 14 

a je zařazená v příloze k bakalářské práci. Příloha zahrnuje 4 výkresy.  
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

„Ekonomické zhodnocení úpravy toku zpravidla vychází ze srovnání 

předpokládaných užitků s vynaloženými náklady, ekologické hodnocení je však obtížné 

finančně vyčíslitelné a závisí na objektivním přístupu hodnotitelů. Je zde nutno 

bez výjimek respektovat požadavky zákona č. 244/1992 Sb. [20,33]. 

Položkový rozpočet představuje položkové vyjádření jednotlivých stavebních prací 

včetně jednotkových cen za měrnou jednotku prací (např. zemní práce, základové 

konstrukce, vodorovné konstrukce, doprava atd.) a dodávek podle výkresové dokumentace 

a technické specifikace. Každá položka obsahuje slovní popis, množství, jednotkovou cenu 

a celkovou cenu za množství. Ceny stavebních pracích najdeme v cenících (Sborník 

plánovaných cen materiálů, ÚRS PRAHA, a.s.) [34]. 

Tab. 14: Odhadovaný rozpočet stavby. 

Rozpočet - Návrh vodního toku Lučina 

P. Č. Popis MJ 
Množství 

celkem 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 

 
1 Zemní práce 

    
1 Výkopové práce m3 12 694,35 288,71 3 664 985,79 Kč 

2 Násyp zeminy m3 25 706,86 128,62 3 306 416,33 Kč 

3 

Svislé přemístění výkopků z 

horniny tř. 1 až 4 m3 12 694,00 115,84 1 470 472,96 Kč 

4 

Srovnání lomového kamene s 

přemístěním do 10 m m3 7,06 1864,76 13 159,61 Kč 

 
4 Vodorovné konstrukce 

    

5 

Kámen lomový neupravený 

záhozový m3 7 057,71 240,00 1 693 850,40 Kč 

6 Podklad pod lomový kámen m2 8 410,00 97,05 816 190,50 Kč 

 
99 Přesun hmot 

    

7 

Opatření na ochranu stromů 

na staveništi a v jeho 

blízkosti stavba 1,000 518,70 518,70 Kč 

8 

Vytýčení stavby a zaměření 

provedené stavby stavba 1,000 2992,50 2992,50 Kč 
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9 

Zajištění staveniště a jeho 

ochrana stavba 1,000 807,50 807,50 Kč 

10 

Projednání příjezdu předání 

dotčených pozemků jejich 

vlastníkům stavba 1,000 617,50 617,50 Kč 

11 Slovení rybí osádky stavba 1,000 3914,00 3 914,00 Kč 

12 

Uvedení stavbou dotčených 

pozemků do původního stavu  stavba 1,000 3306,00 3 306,00 Kč 

13 

Ochrana stromu před 

poškozením stavba 1,000 779,95 779,95 Kč 

14 Likvidace odpadů stavby stavba 1,000 933,86 933,86 Kč 

15 

Dokumentace skutečného 

provedení stavby stavba 1,000 612,75 612,75 Kč 

16 Havarijní a povodňový plán stavba 1,000 1078,25 1 078,25 Kč 

17 

Finanční plán a 

harmonogram provedení 

stavby stavba 1,000 714,00 714,00 Kč 

18 

Instalace, údržba norné stěny 

včetně odstranění po stavbě stavba 1,000 1828,75 1 828,75 Kč 

19 

Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na stavbě stavba 1,000 997,50 997,50 Kč 

20 

Fotodokumentace realizace 

stavby včetně zjišťovacích 

protokolů stavba 1,000 496,85 496,85 Kč 

21 

Přesun hmot, úprava toků a 

kanálů t 290,000 4417,22 1 280 993,80 Kč 

 

 

Sazenice 

    

22 

Javor klen (Acer 

pseudoplatanus) ks 13,000 8,50 110,50 Kč 

23 

Bříza Bělokorá (Betula 

pendula) ks 6,000 8,00 48,00 Kč 

24 

Dub Červený (Quercus 

rubra) ks 5,000 4,50 22,50 Kč 

25 Jilm vaz (Ulmus laevis) ks 5,000 6,50 32,50 Kč 

26 

Ochrana sazenic proti okusu 

zvěře (bobra) Wöbra kg 7,250 310,00 2 247,50 Kč 

 

 

Celkem bez DPH 

   

12 268 127,50 Kč 
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6 ZÁVĚR 

Dnešní doba je velmi ovlivněna činností člověka a jeho osidlováním. Proto je velmi 

důležité předvídat a upravovat území, aby se zabezpečila ochrana obyvatelstva a majetku 

před povodněmi a zároveň je nesmírně důležité, aby se, v co nejmenší míře narušoval říční 

ekosystém a zamezilo se revitalizacím z důvodu špatně provedených úprav toků. 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout úpravu části vodního toku Lučina 

v zájmovém úseku na padesátiletou vodu, tj. zpracování návrhového řešení pro minimální 

dopad povodní padesátileté vody pro daný úsek v extravilánu města Ostravy. 

Práce byla strukturovaná do čtyř rozsáhlejších kapitol. Úvodní kapitola byla 

věnovaná popisu a zhodnocení stávajícího stavu. V kapitole byl zhodnocen stávající stav, 

který byl velmi důležitý pro nový návrh úpravy, neboť nemůžeme opomenout přítomnost 

bobra evropského v nedalekém bobřím úseku, kde může nastat jeho přestěhování, tak 

na tuto skutečnost byl v práci kladen ohled, hlavně při návrhu porostů a jejich ochrany. 

Druhá kapitola je nejrozsáhlejší a jsou v ní podrobně probrány teoretické principy řešení 

dané problematiky. V kapitole třetí je důkladně popsán návrh řešení samotné úpravy. 

V první fázi byl vypočítán průtočný profil se všemi neznámými, následně byla vytýčená 

trasa, vypočítané jednoduché kružnicové oblouky a navržený vzorový příčný profil. 

Výkresy jsou doloženy v příloze, které byly vypracovány v programu AutoCAD 14. 

V poslední kapitole se nachází ekonomické zhodnocení stavby odhadovaným rozpočtem 

s výměrami a cenou za jednotlivé položky. Úprava kilometrového úseku řeky Lučina byla 

odhadem vyčíslena na cenu 12 268 127,50 Kč bez DPH. 

Návrhem nové trasy, se autor maximálně snažil, co nejvíce respektovat původní 

trasu koryta. Celková navržená úprava plní protipovodňovou ochranu na průtok Q50, která 

zamezí případnému vybřežení koryta a následnému zaplavení přilehlých oblastí, které 

zvýší celkovou efektivitu bezpečnosti a z protipovodňového hlediska. Zpevnění břehu 

nevegetačním opevněním dlažbou na sucho se zamezí sesunutí svahu a přilehlého 

chodníku pro pěší. Součástí návrhu je umístění doprovodné vegetace, která je vybrána tak, 

aby byla nevyhovující pro bobra evropského, tudíž by se do budoucna zamezilo přehrazení 

koryta pokácenými kmeny stromů. 
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