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Anotace 
 

BARTOŠ, P. Využití suchých poldrů v povodí řeky Odry: Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-

TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009, 36 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou protipovodňových opatření v povodí řeky 

Odry, se zaměřením na suché poldry. Úvod je zaměřen na definování základních pojmů 

týkajících se povodní v legislativním rámci, následuje seznámení s povodím Odry, včetně 

významných povodní. Dále je rozebráno, co to jsou suché poldry, jaká je možnost jejich 

využití v ochraně před povodněmi a optimalizace současného stavu na konkrétním toku. 
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Annotation 

 
BARTOŠ, P. Utiliting dry retention reservoires in Oder river basin: Bachelor thesis, Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, Fakulty of safety engineering, 2009, 36 p. 

 

Bachelor's thesis deals with floods in the Oder river basin, focusing on the dry polders. 

Introduction is focused on defining the basic concepts relating to the floods in the legislative 

framework, followed by meeting with the Oder River basin, including major flooding. 

Furthermore, it discusses what it is dry polders, what is the possibility of their use in flood 

protection and optimization of the current state of the specific flow.  
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1 Úvod  

V letech 1997 a 2002 zasáhly území naší republiky katastrofální povodně. Vývoj 

situace v České republice měl značné důsledky pro území sousedních států, především 

Německa. Po odeznění povodní došlo k přijetí celé řady opatření v oblasti krizového 

managementu, obecné ochrany před povodněmi a jsou uvažovány i změny v oblasti územního 

plánování. Až doposud je v České republice naprostá většina těchto aktivit iniciována, řízena  

financována na úrovni vlády a příslušných ministerstev, a to i přesto, že se povodně týkají 

všech úrovní veřejné správy, tj. zejména samosprávných obcí. 

Meteorologické a hydrologické extrémy způsobují každoročně ztráty na lidských 

životech a vyvolávají značné materiální škody. V souvislosti s pozorovaným globálním 

oteplováním se klade otázka, zda nedochází k nárůstu četnosti a intenzity takovýchto extrémů, 

tedy k nárůstu variability klimatu. I když dosavadní pozorování nedávají při značné časové    

a prostorové proměnlivosti těchto jevů jednoznačnou odpověď na tuto otázku, předpokládá se, 

že četnost a intenzita extrémů by mohla narůstat, proto je nezbytné věnovat protipovodňové 

ochraně dostatek pozornosti. Povodně představují mezi ostatními riziky, která se vyskytují na 

území České republiky, největší přímé nebezpečí. Vyskytují se nepravidelně v čase i prostoru 

s různými stupni extremity. 

Ve své bakalářské práci bych se proto chtěl zaměřit na protipovodňovou ochranu a to 

v oblasti povodí řeky Odry. Jelikož je toto povodí značně rozsáhlé, budu se zabývat řekou 

Ondřejnicí, která se do Odry vlévá. Pokusím se zhodnotit účinnost protipovodňových opatření 

na Ondřejnici a vytipovat místa možného využití suchých poldrů.  
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2 Cíl práce 

Předmětem mé bakalářské práce jsou povodně a protipovodňová opatření, konkrétně 

se budu zabývat suchými poldry. Cílem práce bude navrhnout možnosti využití suchých 

poldrů v povodí řeky Odry. Vzhledem ke značné velikosti zkoumaného povodí, se zaměřím 

na řeku Ondřejnici a navrhnu optimalizaci využití suchých poldrů při momentálních 

podmínkách na jejím toku. 
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3 Rešerše prostudované literatury 

 

Bosch, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Anagram, 2005. 323 s. ISBN 80-7342-048-1 
Reprezentativní publikace zachycuje historii vodního hospodářství v české části 

povodí Odry od prvopočátků v 11. století až do současnosti. Text doprovází téměř 500 

převážně barevných historických i současných fotografií. Kniha je probrána do značných 

detailů. V mé práci jsem využil především historické údaje z oblasti povodí řeky Odry a údaje 

o povodních, které zasáhly v minulosti zkoumanou lokalitu. [1] 

 

Kovář, Milan. Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi. Praha: MV-
generální ředitelství HZS ČR, 2003. 39 s. ISBN 80-86640-17-5 

Jedná se o příručku pro osoby zabývající se ochranou obyvatelstva před povodněmi. 

Rozebrány jsou zde povodňové plány, dále co dělat v případě ohrožení povodní, tedy 

evakuační pokyny. Pro mne byly důležité informace o stupních povodňové aktivity a celkový 

pohled na povodňovou situaci v České republice, včetně základních právních předpisů. [5] 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Tento zákon se zabývá veškerými povrchovými a podzemními vodami. Jsou zde 

vymezeny důležité pojmy týkající se vodního hospodářství, požadavky pro fyzické                 

a právnické osoby ve vztahu k užívání vod, podmínky pro snižování nepříznivých účinků 

povodní a such a také bezpečnost vodních děl v souladu s evropskou legislativou. Ve své 

práci jsem využil vymezení základních pojmů z tohoto zákona, především týkajících se 

povodní. [13] 

 

Newson, Malcolm. Hydrology and river environment. New York: Oxford University, 
1994. 221 s. ISBN 0-19-874156-1 

Tato kniha je všeobecně o hydrologii, hydrologických jevech, o možných 

nebezpečích, které vyplývají z povodní, dlouhodobě trvajících such a dalších klimatických 

změn. Dále jsou v publikaci zmíněny informace o monitoringu vod a také o jejich znečištění. 

Já jsem využil především informace o obecné hydrologii a také o povodních. [9] 
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4 Seznam zkratek a pojmů 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

LB – levý břeh 

MSK – Moravskoslezský kraj 

n/O – nad Ondřejnicí 

ORP – obec s rozšířenou působností 

PB – pravý břeh 

s. p. – státní podnik 

VD – vodní dílo 

VN – vodní nádrž 

ZVHS – Zemědělská a vodohospodářská správa 

 
Aktivní zóna záplavového území – je definována jako území v zastavěných území obcí        

a v územích určených k zástavbě podle územních plánů jež při povodni odvádí 

rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje životy, zdraví              

a majetek lidí [2] 

Deprese (terénní) – prohlubeň, sníženina 

Intravilán – zastavěná část území obce 

Inundační území – je část území v okolí vodních toků (údolní nivy), které je periodicky 

zaplavované zvýšenými průtoky, tzn. že průtoky přesahují kapacitu koryta vodního toku 

[2] 

Limnigraf – přístroj zaznamenávající časový průběh výšky hladiny vody 

Odlehčovací ramena – významně přispívají k ochraně intravilánu a hospodářsky cenných 

lokalit před povodněmi tím, že oddělením části průtoku je v původním korytě 

dosahováno nižší úrovně hladiny při kulminaci povodně [10] 

Poldr – přirozeně nebo uměle ohraničený prostor v blízkosti vodního toku (tzv. suchý poldr), 

který je za sucha využíván zemědělsky a při povodni slouží k zachycení části 

povodňové vlny a má funkci retenční [6] 

Povodeň je fáze hydrologického režimu vodního toku, která se vyznačuje náhlým, obvykle 

krátkodobým zvýšením průtoků a vodních stavů. Zvýšení je vyvoláno dešti nebo táním 

sněhu může se vyskytnout vícekrát během roku v různých ročních obdobích. Přechodné 
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výrazné zvýšení hladiny toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným 

zmenšením průtočnosti koryta, zpravidla způsobí povodeň na některých úsecích toku 

hospodářské škody podle stupně vybudované ochrany [12] 

Povodňové plány – jsou základními dokumenty, podle kterých se postupuje při ochraně před 

povodněmi. Jsou to dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých 

informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci             

a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace 

povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy 

a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí          

v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity [12] 

Retenční prostor – neboli ochranný prostor, který v případě zvýšených průtoků zachytí určité 

nezanedbatelné množství vody, po kulminaci povodňové vlny se opět, ale se zpožděním, 

samovolně vyprázdní [10] 

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené 

povodně zaplaveno vodou [12] 
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5 Povodně 

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při dosažení stanoveného limitu 

vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících 

vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, 

očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových 

zácp a nápěchů, nebo vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho 

poruchy.  

 

Obrázek č. 1: Příklad ničivé povodně [2] 

 

5.1 Hlavní právní předpisy řešící protipovodňovou ochranu 

Povodňové škody z roku 1997 zapříčinily v rámci protipovodňové ochrany přijetí řady 

legislativních předpisů ke zlepšení povodňové ochrany. Následuje výčet nejdůležitějších 

právních předpisů zabývajících se protipovodňovou ochranou, kde stěžejním, je zákon vodní: 

[8, 11, 12, 13] 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  ve znění pozdějších předpisů (vodní 

zákon) 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 
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 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  ve znění pozdějších předpisů 

(krizový zákon) 

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého 

živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády ČR č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi 

 Usnesení vlády č.382 z 19.dubna 2000, Strategie ochrany před 

povodněmi 

 

5.2 Vodní zákon 

Povodněmi se, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  ve znění pozdějších předpisů 

(vodní zákon), rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody.  

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže 

dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází       

k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.  

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí 

odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně 

povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň 

odvoláním druhého stupně povodňové aktivity.  

Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové 

aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 

úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného 

územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, 

rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad. [13] 
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5.3 Dělení povodní 

Povodně se podle zákona o vodách, dělí na přirozené povodně (povodně vzniklé 

především shodou přírodních podmínek v povodí vodního toku v daném místě) a zvláštní 

povodně (povodně, jenž nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické závady či 

havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku). [5, 13] 

5.3.1 Přirozené povodně 

Mohou vznikat jednak prudkým táním sněhu vlivem zvýšení teploty a jednak 

intenzivními srážkami na daném území. Pochopitelně také může dojít ke kombinaci obou 

jevů, potom jsou povodně ještě výraznější. Tyto skutečnosti mimo jiné vysvětlují, že              

k povodním u nás nejčastěji dochází na jaře, když taje sníh, nebo v letních měsících, kdy jsou   

u nás nejvyšší srážky (srážkově nejbohatším měsícem je u nás červenec). Vznik povodní 

můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

 Zimní a jarní povodně – způsobené táním sněhové pokrývky, případně 

v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na 

podhorských tocích. 

 Letní povodně – způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se 

na všech tocích zasaženého území, většinou s výraznými důsledky na středních 

a větších tocích. Sledováním synoptických situací (cirkulace všeobecné 

atmosféry zahrnující sledování polohy a pohyby tlakových útvarů, analýzu 

front apod.)  

 Letní povodně – způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často       

i přes 100 mm za několik málo hodin) postihující drobnější území. Mají 

katastrofální následky především na sklonitých vějířovitých povodích. Dochází 

přitom spíše k tzv. „blátivým“ záplavám, k lokálním sesuvům, vznikají 

štěrkové kužely, erozivní rýhy, jinde nánosy. 

 Zimní povodně – bývají způsobovány pohybem ledu za jarního tání a nápěchy 

jeho mas v některých lokalitách, nejčastěji v místech některých objektů napříč 

toku. Povodně vytvářejí obvykle lokální ohrožení. Vyskytují se v úseku toku 

náchylných ke vzniku ledových nápichů a ledových zácp. Ledové povodně na 

území kraje tvoří spíše výjimku.  
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5.3.2 Zvláštní povodně 

Pod pojmem zvláštní povodeň, si lze představit povodeň, způsobenou umělými vlivy, 

což je situace, jež může nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo 

mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodního díla, poruše 

hradicích konstrukcí výpustných zařízení vodního díla nebo nouzovém řešení kritických 

situací z hlediska bezpečnosti vodního díla. Nelze ani opomenout možnost teroristického 

útoku. [5, 13] 

5.4 Povodně ve světě 

Povodně jsou výsledkem komplexního působení několika faktorů, a to 

meteorologických (srážky), fyzickogeografických (vlastnosti povrchu) a antropogenních 

(změny ve využití ploch, vliv lidské činnosti). Ty pak výrazně ovlivňují časovou                     

a prostorovou variabilitu četnosti výskytu povodní, jejich extremitu, velikost a rozsah dopadů.  

V některých oblastech byly či jsou pravidelné povodně očekávanou podmínkou 

zemědělství. Na ochranu farem a měst, mají některé řeky náchylné k povodním rozšířené       

a propracované systémy hrází, postavené kolem jejich břehů a měst. Každoroční cyklus 

povodní měl velký význam v mnoha ranných zemědělských kulturách, nejznámější jsou 

starověký Egypt na řece Nil a Mezopotámie na řekách Eufrat a Tigris, velkou roli hrály 

povodně i ve starověké Číně. [3, 9] 

Hurikány mají množství různých vlastností, které spolu mohou způsobit devastující 

povodně. Jednou vlastností jsou vlny vysoké do 8 metrů, způsobené předním okrajem 

hurikánu, když se hýbe z moře na pevninu. Další je velké množství dešťových srážek 

spojených s hurikány. Oko hurikánu má extrémně nízký tlak, proto hladina moře může 

vystoupit o několik metrů v oku bouřky. Tento typ pobřežní povodně se vyskytuje                  

v Bangladéši pravidelně. [20] 

Za určitých neobvyklých podmínek spojených s teplými vlnami, bleskovými 

povodněmi z rychle tajícího horského sněhu apod., jsou způsobeny velké škody. Mnoho řek, 

které tak proudí přes relativně plochou krajinu, se rozvodní na širokých zátopových územích. 

Když prudký déšť nebo rychle tající sníh způsobí zvýšení říční hladiny, řeka se vylije ze 

svého řečiště. Povodňové sedimenty v takovýchto případech mohou na zátopovém území 

zlepšit úrodnost půdy. 
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V zemích západní Evropy jsou řeky náchylné na povodně. Ochrana jako 

protipovodňová hráz, břehová hráz, nádrže a splavy se používají na prevenci vylití řek            

z břehů. Přímořské povodně byly řešené v Evropě pomocí pobřežní ochrany, jako jsou např. 

mořské zdi a obnova pobřeží. Kupříkladu Londýn je chráněn od povodní velkou mechanickou 

bariérou přes řeku Temže, která je aktivována, když hladina moře dosáhne určitého bodu, 

bariéry jsou plně v provozu přibližně za půl hodiny. Benátky budou jako i celá laguna nyní 

také chráněny podobným systémem, zde je ale ohrožuje spíše příliv, než rozvodněné řeky.  

Největší a nejpropracovanější povodňové ochrany má ovšem Nizozemí, kde jsou 

označované jako vodní díla v říční deltě (Deltawerken). Staletí boje s vodou naučila 

Nizozemce, jak získávat půdu a bránit se záplavám. Největší rozsah mívají povodně ovšem    

v Asii, např. v Bangladéši, když dojde k rozvodnění Gangy a Brahmaputry, je pod vodou 

většina území státu. [3, 9] 

 

5.5 Charakteristika povodně 

Velikost povodně je charakterizována tzv. N – letou vodou. Ve vodohospodářské praxi 

je tato voda vyjadřována jednoletou, dvouletou, … až stoletou vodou (QN). Jedná se              

o statistický údaj s jakou dobou opakování se může povodeň určité velikosti, či větší, 

průměrně vyskytnout (např. dvacetiletá voda je tak průměrně dostoupena nebo překročena 

pětkrát za období sta let). Tento údaj má určitou přesnost. I údaje o N-letých vodách 

stanovené z nejlepších dostupných podkladů mají chybu řádově až v desítkách procent. 

Povodňové průtoky s ještě delší dobou opakování, než je voda 100-letá (tj. 200-letá, 500-letá 

atd.), se stanovují výjimečně a lze je spíše označovat za katastrofální povodně, které již 

přetváří zemský povrch. Mezi povodně toho druhu patřila např. i povodeň v povodí Ostravice 

z roku 1880 a povodeň z roku 1997 na jesenické straně povodí Odry. [11] 
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K N-letým vodám jsou vztahovány kapacity koryt toků jako průtok, který bezeškodně 

vůči svému okolí převede, aniž by došlo k zaplavení okolního území a škodám v toku. Na 

základě normy TNV 75 2103 – Úpravy řek by podle charakteru chráněného území mělo být 

protipovodňové ochrany dosaženo na tento návrhový průtok, který je uveden v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Návrhové průtoky [8] 

Charakter chráněného území Návrhový průtok 

Historická centra měst, historická zástavba ≥ Q100 

Souvislá zástavba, průmyslový areál, 
významné liniové stavby a objekty ≥ Q50 

Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba    
a souvislá chatová zástavba ≥ Q20 

 

S jistým zjednodušením lze za základní úroveň povodňové ochrany v intravilánech 

obcí považovat ochranu proti vodě dvacetileté (Q20), která z hlediska lidského života 

přibližně kopíruje v určitém slova smyslu generační cyklus. Při výběru oblastí, kde je vhodná 

ochrana před padesátiletou vodou a stoletou vodou je nutné vycházet z uvedené TNV 75 2103 

– Úpravy řek s přihlédnutím k počtu obyvatel zaplavovaného území, hodnotě majetku v tomto 

území a možné výše škod při povodní, umístění důležitých infrastrukturních a jiných staveb, 

jejichž chod je důležitý pro širší území (dálnice, železnice, rozvodny…), hloubce záplavy       

a rychlosti proudění. 
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6 Odra 

Odra je řeka ve Střední Evropě. Pramení v Česku a teče přes západní Polsko, a dále 

vytváří severní hranici mezi Polskem a Německem. Ve Štětínské deltě severně od polského 

Štětína se řeka ve třech ramenech vlévá do Baltské moře. Mapa povodí řeky Odry na území 

České republiky je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

6.1 Vznik povodní 

Podnebí povodí Odry má charakter evropského mírného pásu, které je ovlivňováno 

střídavě ze západu klimatem oceánským a z východu klimatem kontinentálním s tuhými 

zimami a horkými léty. V beskydské části povodí je výraznější závislost srážek na nadmořské 

výšce, teplotně mají drsnější klima Jeseníky. V důsledku mírně převládajícího systému 

západních větrů a orientace hřebene Beskyd (severovýchod – jihozápad) patří Beskydy 

k srážkově nejbohatším oblastem státu a spolu s oblastí Jeseníků patří v České republice 

k nejnáchylnějším územím pro vznik povodní. [19, 21] 

6.2 Geologické a morfologické poměry v povodí Odry 

Povodí řeky Odry se rozkládá na území tří států, České republiky, Německa a Polska. 

Z celkové plochy povodí Odry 118 610 km2 leží na českém území pouze 6252 km2, což 

představuje přibližně 5 % území. Sousedí na jihozápadě s oblastí povodí Moravy podél 

rozvodnice Baltského a Černého moře. Na severovýchodě sousedí s polskou částí povodí 

Horní Odry. Řeka Odra vtéká na území Polské republiky v oblasti Bohumína. [4, 7] Mapa 

povodí řeky Odry na území České republiky je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

Odra pramení v Oderských vrších, odkud odtéká jihovýchodním směrem a po asi     

55 km se její trasa pravoúhle láme vstupem do Moravské Brány. Z těchto míst odtéká na 

severovýchod směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Státní 

hranice zde tvoří přibližně na délce 8 km a území ČR opouští u Kopytova pod soutokem 

s Olší (část Bohumína) v nadmořské výšce 190 m n.m. samotná Odra má na území ČR délku 

132,3 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 743,3 km. 

Samotné povodí řeky Odry má k profilu pod soutokem s Olší, kde opouští území kraje            

a České republiky, vějířovitý tvar. [1, 15] 

Povodí je tvořeno dvěma rozdílnými územními celky, jejichž vzájemná odlišnost má 

zásadní vliv na hydrologické poměry a charakter říční sítě. Severozápadní část povodí patří 



 17 

k soustavě Českého masivu, jihovýchodní část pak k soustavě Karpat. Přirozené rozhraní 

mezi oběma soustavami vytváří údolní niva řeky Odry, která je v nejspodnější oblasti tvořena 

ostravsko-karvinskou pánví.  

Vodohospodářsky problematičtější je Karpatská soustava, vyznačující se v dílčích 

povodích řek Ostravice a Olše nejvyššími extrémními srážkami a odtoky na území České 

republiky. Na rozdíl od vodních toků v západní jesenické části povodí mají beskydské toky 

dvojnásobný sklon a pětinásobně větší rozkolísanost průtoků, vyjádřenou poměrem 

minimálního průtoku k průtoku povodňovému, obojí s průměrnou četností výskytu jednou za 

sto let.  

Pro beskydskou část jsou charakteristické ničivé, rychle nastupující povodně s velmi 

strmými vlnovými průběhy. Naopak v období nízkých průtoků se zde voda ztrácí                    

v rozsáhlých a mocných štěrkových náplavech. Oproti tomu geologická stavba jesenické části 

odolává lépe vodní erozi. Nejnižší místo povodí, soutok Odry s Olší se nachází přibližně na 

kótě 190 m n. m. Na obrázku č. 2 je možno vidět průměrný sezónní úhrn srážek v létě a na 

následujícím obrázku č. 3 jsou znázorněny normály ročních srážkových úhrnů v letech 1961 

až 1990. 

 

Obrázek č. 2: Průměrný sezónní úhrn srážek v létě [mm] [16] 
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Obrázek č. 3: Úhrny od roku 1961 do 1990 [16] 

 

Specifickým problémem nejnižší části povodí Odry je území zasažené důlními vlivy   

v důsledku hlubinné těžby uhlí, které dosahuje rozlohy kolem 240 km2. V tomto prostoru 

dochází vlivem důlních poklesů – podle intenzity dolování – k ovlivnění sklonových poměrů 

na tocích a tak k ovlivňování odtokových poměrů.  

Soustředíme-li se jen na významnější vodní toky z hlediska ochrany před povodněmi, 

pak v dílčím povodí Odry jsou kromě vlastní Odry dalšími významnými toky:  

 Luha, Jičínka, Husí potok, Sedlnice, Bílovka se Sezinou, Lubina, Ondřejnice, 

Porubka, Stružka a Bohumínská Stružka, 

 Opavy: Opava, Opavice, Čižina, Moravice, Podolský potok, Černý potok                    

a Hvozdnice, 

 Ostravice: Ostravice a dále Čeladenka, Morávka s Mohelnicí, Olešná, potok Ščučí     

a Lučina se Sušankou. 

 Olše : Olše, Lomná, Tyra, Ropičanka, Stonávka a Petrůvka. 
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Tabulka č. 2: Struktura oblasti povodí Odry [1] 

Povodí Plocha povodí (km2) 
Odra po Opavu 1615 
Opava po Moravici - část* 944 
Moravice 902 
Opava od Moravice po ústí 242 
Odra od Opavy po Ostravici 39 
Ostravice 828 
Odra od Ostravice po Olši 213 
Olše - část* 914 
Levostranné přítoky Odry od Olše po Osoblahu - část* 172 
Osoblaha - část* 377 
Pravostranné přítoky Kladské Nisy v Jeseníku - část* 683 

* označení povodí, přesahující státní hranice České republiky 

 

6.3 Historické povodně na Odře 

Při vývoji povodní sehrává určitou roli nasycenost půdního horizontu před extrémní 

srážkou. V této souvislosti je třeba připomenout, že půdní horizont horských pásem Beskyd   

a Jeseníků je mělký, nedosahující ani 40 cm, a nemůže tedy extrémní srážky pojmout, což se 

za povodňových situací projevuje intenzivním povrchovým odtokem. Analýza retenčních 

vodních kapacit v krajině provedená po katastrofální povodni v roce 1997 potvrdila zjištění, 

že vhodněji uspořádanou krajinou a jejím cíleným rozvojem lze povodňový účinek zmírnit 

v rozmezí 4 až 7 %. [2] 

Důležitou úlohu při průchodu povodně sehrávají přirozená inundační území, která jsou 

zaplavována vyhřezujícími vodami (niva řeky Odry nad Ostravou, řeky Opavy mezi Opavou  

a Ostravou, a další). Zachycením části objemu povodně v zátopových územích dochází ke 

zmírnění vrcholu povodně a tím ke zmírnění povodňové situace. V příloze č. 2 jsou vidět 

maximální roční průtoky Odry v Bohumíně během největších povodní. 

6.3.1 Významné povodně v 19. století 

Jako první povodeň, při níž byl změřen kulminační průtok lze označit povodeň ze 

srpna 1880 na řekách Ostravici, Lučině a Olši. Tehdy byla zaplavena většina měst v blízkosti 

řek. Průtoky v tehdejší době byly vypočteny poměrně nepřesně, protože se počítaly na základě 

rychlosti plovoucích předmětů mezi jednotlivými mosty. 
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Historické prameny zaznamenaly v 19. století kromě povodně z roku 1880 ještě 15 

povodní různého rozsahu. K těm větším patřila povodeň ze srpna 1813 a z října 1831, kdy 

vypukla epidemie cholery. Následovaly povodně v letech 1854, 1872 a 1894. [2] 

6.3.2 Významné povodně první poloviny 20. století 

Začátek 20. století byl ve znamení dvou velkých povodní v letech 1902 a 1903, jež 

svými důsledky potvrdily, že úpravy říčních koryt po povodni v roce 1880 byly správné a také 

urychlily přípravu a realizaci dalších regulačních prací. Pršelo až 10 dní a dosažený průtok je 

možné označit za stoletý. Zvláště Bohumínsko zažívalo největší živelní pohromu v historii. 

Mezi další povodňové roky patří r. 1937, 1939 a 1940. [2] 

6.3.3 Povodně ve druhé polovině 20. století 

Až do osudné povodně z roku 1997 se ve druhé polovině 20. století vyskytovaly pouze 

povodně regionální s lokálním dopadem, avšak i ty měly katastrofální následky pro postižené 

území. Tyto, spíše regionální povodně, se vyskytly v letech 1966, 1970, 1972, 1974, 1975, 

1977 a 1985. [2] 

6.3.4 Od roku 1985 až do roku 1996  

V těchto letech pršelo na severní Moravě poměrně málo. Roky 1992 a 1993 se do 

meteorologických a hydrologických ročenek zapsaly dokonce jako jedny s nejnižšími 

srážkovými úhrny a minimálními přirozenými průtoky. Zásoby vody se zmenšily natolik, že 

průmysl vyhlásil havarijní režim zásobování a hrozilo i omezení dodávek pitné vody. V roce 

1996 se vyskytly v povodí Odry dvě povodně. Ta první v květnu, kdy byla nádrž Pocheň na 

Čižině přelévána až 45 cm vrstvou vody a jednalo se o stodvacetiletou povodeň, a druhá na 

podzim. [2] 

6.3.5 Červenec roku 1997  

Na Moravě a ve Slezsku se odehrála jedna z největších katastrof 20. století ve střední 

Evropě. Vlivem dlouhotrvajících dešťů bylo postiženo nejen území české části povodí Odry, 

ale také oblasti řek Orlice, Moravy, Bečvy a stejně tak i Odry v Polsku. Od 4. do 8. července 

spadlo na severu Moravy 2,3 km3 vody na plochu asi 10 000 km2. Měsíční úhrny srážek se 

pohybovaly od 300 do 600 % dlouhodobého normálu. Na obrázku č. 4 je graf průtoků na 

Odře. Mohutné splaveniny tvořené především strženými lesními porosty, způsobily ucpání 

mostních objektů a vytvoření nových koryt. Jednoznačně pozitivní byl protipovodňový účinek 
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přehrad. Na beskydské straně povodí nádrže zabránily rozlivům, čímž značně omezily výši 

povodňových škod. [2] 

 
Obrázek č. 4: Průtok v roce 1997 v m3.s-1 [23] 

 
 

7 Možnosti protipovodňové ochrany 
Možnosti, jak řešit ochranu území podél vodních toků proti povodním, lze rozdělit na 

opatření preventivní, prováděná průběžně a opatření operativní, prováděná v době povodně. 

Mezi preventivní opatření lze zařadit opatření legislativní a opatření stavebně-technická. [10, 

19] 

7.1 Preventivní opatření 

7.1.1 Opatření legislativní 

Tyto úkony vytvářejí prostředí pro veškerá opatření na ochranu před povodněmi. 

Hlavně jde o jednoznačné stanovení kompetentních povodňových orgánů a jejich pravomocí  

a hierarchie, vztahu ke krizovému řízení, vytvoření prostředí pro opatření předcházející 

povodňovým škodám, vyhlašování záplavových území a omezení v nich, povinnosti 

zatápěných subjektů péče o zařízení sloužící ochraně před povodněmi a jeho optimální 

využití. 

Významnými zařízeními, které slouží k ochraně před povodněmi patří údolní nádrže. 

Na území povodí řeky Odry je jich celkem sedm (všechny jsou ve správě Povodí Odry s.p.) – 
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Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Olešná, Žermanice a nádrž Těrlicko. Vodní díla 

mimo povodňovou ochranu vzájemně spolupracují na zajištění dalších hlavních účelů své 

existence – na zásobení pitnou vodou obyvatel, zásobení provozní vodou průmyslových 

podniků a na zabezpečení minimálních průtoků v tocích. Základní parametry přehrad              

z hlediska povodňové ochrany jsou v následující tabulce č. 3 a také v příloze č. 3. 

Tabulka č. 3: Údolní nádrže [1] 

objem retenční kapacita při max. 
retenční hladině 

Q100 
bez 

vlivu 

objem 
PV100 

Q100 
transf. 

ovladat. neovladat. spodních 
výpustí 

bezp. 
přelivu 

Údolní nádrž 

(m3/s) (mil.m3) (m3/s) (mil.m3) (m3/s) 
Slezská Harta 231 42 50 11,4 17,8 89 187 
Kružberk 257 48 50 6,9 0,0 99 555 
Šance 313 29 70 7,5 8,7 112 118 
Morávka 187 15,3 50 5,2 1,3 70 103 
Olešná 87 7,0 87 0,2 0,9 29 77 
Žermanice 80 7,9 20 5,8 0,0 32 144 
Těrlicko 150 11,7 64 1,5 3,3 47 126 
 

7.1.2 Opatření stavebně-technická 

Co se týče stavebně-technických opatření, které mají napomáhat v ochraně před 

povodněmi, můžeme zde zařadit následující úpravy v krajině: 

 zkapacitňování koryt vodních toků, výstavba hrází, zhotovování odlehčovacích ramen 

a  hrazení bystřin 

 opatření v ploše povodí na ochranu před povodněmi – jde především o revitalizační 

procesy zlepšující průtočnost v povodí; úpravy v krajině s vytvářením zasakovacích 

pásů, remízků, s uspořádáním cestní sítě, terénních depresí, změny kultur v povodí 

 vytváření umělých retenčních prostor k zachycování povodňových průtoků a to 

zřizováním nádrží a poldrů (především jde o výstavbu nádrže u Nových Heřminovů na 

Horní Opavě) 

Ve své práci se zaměřuji na suché poldry v povodí řeky Odry. V nedávné době se 

začlo uvažovat o zřízení suchých poldrů v těchto lokalitách: 

 poldrů na Porubce ve Vřesině, chránících Porubu se Svinovem 

 poldru Hukvaldy, řešícího povodňovou situaci lokálně ve Sklenově, Rychalticích,  

městě Brušperku a především souvisle ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
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7.2 Operativní ochrana 

7.2.1 Hlásná a varovná služba 

Zabezpečuje pravidelné informace povodňovým orgánům o vývoji povodňové situace 

v jednotlivých profilech vodních toků pro varování občanů a k řízení opatření k ochraně před 

povodněmi. 

7.2.2 Monitoring 

Sledování všech meteorologických a hydrologických veličin a sběr dalších informací, 

nezbytných pro omezení škod, ochranu zdraví a životů lidí a případné ovlivnění průchodu 

povodně. 

V povodí Odry byla vybudována hustá síť srážkoměrných a limnigrafických stanic      

a po zpracování naměřených údajů předpovědním srážko-odtokovým modelem lze nyní 

prognózovat vývoj odtokové situace, kvalitativně lépe řídit vodní díla a včas varovat 

obyvatelstvo. Mimo monitorovací síť podniku Povodí Odry s.p. je pro operativní 

vyhodnocování situací za povodní využíváno i 6 stanic ČHMÚ. Monitorovací síť, Povodí 

Odry s. p., se v současné době skládá celkem z 68 měřicích stanic. Na těchto stanicích jsou 

měřeny: [21] 

 dešťové srážky – celkem na 61 stanicích, dosažená hustota srážkoměrné sítě je 

přibližně 1 srážkoměr na 100 km2 

 vodní stavy a průtoky – celkem na 44 stanicích 

 teplota ovzduší – na 66 stanicích  
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8 Poldry 

V České republice se poldrem rozumí malá vodní nádrž, která zadržuje velkou vodu. 

Pokud mluvíme o suchém poldru, jde o nádrž bez stálého nadržení vody. V poldru se 

transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody. V poldru také 

sedimentují erodované částice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání před zanášením. 

Plocha poldru je zemědělsky obdělávána, zpravidla jako trvalý travní porost. 

Jelikož je základním funkčním prvkem protipovodňového poldru hráz, která vzdouvá 

vodu, vztahují se na poldry technicko - bezpečnostní pravidla, jimiž se řídí výstavba a provoz 

malých vodních nádrží. Dimenzování spodní výpusti a bezpečnostního přelivu je záležitostí 

hydrotechnického návrhu stavby. [6] Názorná ukázka, jak takový poldr může vypadat je 

v příloze č. 4, kde je vyfocen poldr na Třebovce. 

V následující tabulce č. 4 je přehled aktuálně připravovaných poldrů v povodí Odry,   

a dále pak v příloze č. 5 je seznam všech poldrů v moravskoslezském kraji. 

Tabulka č. 4: Navrhované poldry v povodí řeky Odry [15] 

 
 

8.1 Funkce poldru 

 za normální hladiny protékají běžné průtoky 

 za větších průtoků, přesahujících kapacitu spodní výpusti, se plní retenční prostor 

poldru, v případě potřeby lze celý prostor vypustit a vyčistit 

 po zaplnění retenčního prostoru se zapojuje bezpečnostní přeliv, který nedovoluje 

překročit maximální přípustnou úroveň hladiny 

 po odeznění povodňového přítoku do nádrže voda z retenčního prostoru postupně 

odtéká spodní výpustí, až po dosažení normální hladiny 
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8.2 Funkční rozdělení poldrů 

8.2.1 Jednoúčelové suché poldry 

Tento typ poldru slouží pouze k zadržení povodňových průtoků, bez částečného 

stálého nadržení, s hospodářsky využívanou zátopovou plochou. Nejedná se o revitalizační 

zařízení, nýbrž o technické vodohospodářské stavby.  

Od výstavby jednoúčelových poldrů se v dnešní době upouští kvůli problematické 

využitelnosti jejich plochy a v případě některých již realizovaných suchých poldrů se uvažuje 

přinejmenším o částečném zatopení. Hlavním důvodem je to, že původně předpokládané 

zemědělské obhospodařování zátopové plochy nebývá příliš rentabilní. [6] 

8.2.2 Víceúčelové poldry 

Běžný je poldr s částečným nadržením, který se uplatňuje jako malá vodní nádrž. 

Poldr můžeme také považovat za revitalizační objekt, který nelikviduje hodnotné přírodní 

území, nýbrž naopak je budován v území ekologicky degradovaném s tím, že jeho zátopa       

a příslušné obvodové území budou přírodního nebo přírodě blízkého charakteru. Takový 

poldr znamená nejen posílení protipovodňové ochrany, ale také obohacení přírody a krajiny. 

[6] 

8.3 Výhody a nevýhody poldrů 

Stavba poldrů – suchých nádrží, je jednou z možností jak řešit protipovodňovou 

ochranu v České republice. První možností jak postavit poldr, je přehrazení vodního toku 

umělou hrází, přičemž původní vodní tok teče ve svém obvyklém korytě, dno poldru je 

pokryto travou, mohou zde i růst stromy. Za běžného vodního stavu není průtok vody 

regulován, v případě blížící se povodně se potom průtok reguluje a dojde k napuštění poldru.  

Druhou alternativou je stavba jakési suché nádrže, která se nachází vedle vodního toku 

(po jeho boku). Dno poldru je zpravidla o něco málo nad běžnou úrovní hladiny vodního toku. 

Za normálních okolností tudy žádná voda neprotéká, ale pokud se zvýší vodní stav a hrozí 

povodeň, část vody se nechá napustit do umělé nádrže.  

V poldrech mohou být parky, sportoviště či lesy. Na zatápěnou plochu poldru jsou 

kladeny stejné požadavky jako na plochy zaplavovaných niv. Běžné porostní formace, které 

tu přicházejí v úvahu, snášejí i vícedenní zaplavení. Bezproblémovými dřevinami pro 
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zatápěné plochy poldrů jsou zejména vrby, v obvodových částech, zatápěných méně často      

a na kratší dobu, se velmi dobře uplatní například duby. [6] 

8.3.1 Výhody 

Hlavní výhodou poldru je samozřejmě jeho protipovodňová ochrana. Ale to není 

jediná výhoda, kterou poldr může zajišťovat. Poldr bývá mnohdy navrhován jako revitalizační 

objekt a přináší  tyto revitalizační efekty: 

 Má částečné stálé nadržení vody, takže plní běžné biotopní, vodohospodářské, 

případně též rekreační funkce malé vodní nádrže. Mělké zatopení, neumožňující chov 

ryb, posiluje funkci biotopu obojživelníků, ptactva apod. 

 V zátopové ploše poldru jsou vytvořeny další hodnotné biotopy – tůně a mokřady. 

 Zátopová plocha poldru a pokud možno i její širší ochranný obvod, které byly 

původně zemědělsky intenzivně obdělávány, jsou proměněny v louky či háje, 

zhodnoceny výsadbami zeleně apod. 

 

8.3.2 Nevýhody 

Zřízení vodního díla přináší do území nové ohrožení a to možnost vzniku zvláštní 

povodně při poruše. Poldry mají nevýhodu v tom, že se jejich hráze mohou v případě 

zaplavení nečekaně protrhnout. Tím, že jsou za normálních okolností suché, není možné je 

otestovat. Další nevýhoda je v tom, že v případě jejich zaplavení a následnému ustoupení 

vody zde může vegetace hodně utrpět, dno je zaneseno bahnem, vznikají plísně či líhně 

komárů. Zdejší vegetace ani krajina totiž není zvyklá na zatopení. Zpravidla se ale vegetace 

dá sama po několika letech do pořádku.  

Částečné stálé nadržení vody, a tedy trvalé zvlhčení alespoň spodní části hráze, je 

příznivé též z hlediska stability objektu. Na tu panují i mezi hydrotechniky různé názory. 

Někteří se ke stabilitě a bezpečnosti poldrů obecně vyjadřují kriticky. Za rizikový moment 

pokládají velmi rychlé napouštění nádržního prostoru se suchou hrází, která může být navíc 

poškozena hlodavci. Za problematickou pokládají někteří odborníci výšku hráze nad 3 metry. 

Varují, že průlomová vlna v případě porušení hráze naplněného poldru by byla 

mnohonásobně větší než povodňový průtok, k jehož transformaci je poldr navrhován. Přijetí 

tohoto názoru vyřazuje poldry s vysokými hrázemi a omezuje použití tohoto typu objektů 

spíše na ploché, nížinné terény, kde bude významné kubatury poldru dosaženo velkou 

rozlohou zátopy. [6] 
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9 Povodí řeky Ondřejnice 

Předmětem mé bakalářské práce je povodí řeky Odry. Toto povodí je však značně 

rozsáhlé, a proto jsem se zaměřil pouze na vodní tok Ondřejnice, který se do řeky Odry vlévá 

u Proskovic. 

Řeka Ondřejnice pramení na severních svazích hory Skalky na severním úbočí masívu 

Ondřejníku v nadmořské výšce 755 m. Celková délka toku činí 29,9 km a povodí má plochu 

99,4 km2. Směrem po toku se postupně střídají oblast velmi  vodná, dosti vodná, středně 

vodná, dolní tok leží v oblasti málo vodné. Retenční schopnost je malá, odtok převážně silně, 

v oblasti dolního toku středně rozkolísaný. Koeficient odtoku se v povodí snižuje od 

vysokého v pramenné části, na střední v oblasti dolního toku. Ondřejnice ústí zprava do Odry 

u Proskovic v nadmořské výšce 220 m. Průměrný průtok u ústí činí 1,02 m3.s-1. Na obrázku  

č. 5 a č. 6 jsou zaznamenány průtoky Ondřejnicí v Kozlovicích a v Brušperku. Je z nich 

zřejmé, že k poslednímu výraznějšímu zvednutí hladiny došlo 7.9.2007. Nejohroženější obcí 

byla obec Stará Ves n/O. Naměřený úhrn srážek ve stanici v Kozlovicích byl tehdy 211 mm,  

a dále ve stanici v Brušperku byl naměřen průtok 40 m3.s-1, což odpovídá průtoku Q20. [17] 

 

 
Obrázek č. 5: Povodeň v Kozlovicích [18] 
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Obrázek č. 6: Povodeň v Brušperku [18] 

 

Ondřejnice protéká zemědělsko-lesní krajinou, takřka po celé délce toku je niva 

ovlivněna venkovskou zástavbou. Výjimku tvoří dolní tok severně od Staré Vsi nad 

Ondřejnicí, kde se řeka dostává na území CHKO Poodří a protéká harmonickou zemědělskou 

krajinou s vysokým podílem luk. [4] 

9.1 Zhodnocení stávajících protipovodňových opatření 

Po povodni z roku 1997 je snaha postupovat u realizace ochrany proti povodním od 

větších sídel s hodnotnějším majetkem k sídlům menším. U řady staveb protipovodňové 

ochrany se jejich příprava prodlužuje hlavně z důvodu obtížného majetkoprávního vypořádání 

pozemků, které jsou zapotřebí získat ke zhotovení vodních děl. V některých případech bylo 

bohužel prokázáno, že vzhledem k malé velikosti chráněného majetku nejsou protipovodňová 

opatření ekonomicky zdůvodnitelná. [4, 7] 

Řeka Ondřejnice postupně protéká obcemi Kozlovice, Hukvaldy, Sklenov, Rychaltice, 

Fryčovice, Brušperk a Stará Ves n/ Ondřejnicí. Kromě Staré Vsi n/O, kde koryto Ondřejnice 

převede pouze Q5, a kromě několika místních rozlivů ve Sklenově a v Rychalticích, stupeň 

ochrany před povodněmi vyhovuje, město Brušperk má ochranu do Q50, jeho okraje pak do 

Q20 a ostatní sídla Q20 a více. Návrhy opatření před povodněmi se proto soustřeďují pouze 

na Starou Ves n/O. Studijně bylo ve Staré Vsi n/O dosud navrženo zkapacitnění koryta 

s prohrábkou koryta, úprava koryta a zhotovení odlehčovacích ramen. 

Při podrobnější projekční přípravě se ukázalo, že celý návrh je velice komplikovaný   

a na hranici technické proveditelnosti, což se rovněž odráží na ceně stavby, která se blíží    
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100 mil. Kč a několikanásobně převyšuje původní předpoklady. Proto se jeví v tuto chvíli 

jako neúnosné soustavnou úpravu koryta ve Staré Vsi realizovat a měla by se provést analýza 

povodňových škod a pak buď v přípravě úprav pokračovat, nebo hledat jiná řešení. Nelze 

vyloučit, že finanční a riziková analýza prokáže neúčelnost plánovaných úprav a jako řešení 

se pak jeví propracovat variantu tlumení povodňových průtoků Ondřejnice v suchém poldru   

v prostoru Hukvaldy, kdy dosažený efekt ochrany poldrem by sloužil všem sídlům níže po 

proudu a náklady na jeho pořízení by pak byly opodstatněné. 

Tabulka č. 5: Úroveň ochrany [autor] 

Obec Stávající úroveň 
ochrany 

Doporučená 
úroveň ochrany Vyhovující 

Brušperk Q50 Q50 ANO 
Fryčovice Q20 Q20 ANO 
Hukvaldy Q20 Q20 ANO 
Kozlovice Q20 Q20 ANO 
Rychaltice Q20 Q20 ANO 

Sklenov Q20 Q20 ANO 
Stará Ves n/O Q5 Q20 NE 

 
 

9.2 Návrh opatření 

Katastrofa z roku 1997 lze pokládat v některých místech za více než stoletou povodeň. 

Jak je vidět na obr. č. 7, zaplavené území v povodí Ondřejnice pro stoletou povodeň, je 

poměrně značné a postihuje z velké části obec Starou Ves n/O a také část města Brušperka. 

Proto je nutné zabezpečit ochranu těchto měst na co nejvyšší stupeň. V úvahu tedy přichází 

zřízení poldru Hukvaldy a také zřízení poldru před obcí Brušperk.  
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Obrázek č. 7: Stoletá voda na Ondřejnici [22] 
 
 
 

9.2.1 První varianta 

Poldr Hukvaldy by tedy ochraňoval obce ležící níže na toku Ondřejnice. Konkrétně by 

se jednalo o obce Dolní Sklenov, Rychaltice, Fryčovice, Brušperk a Starou Ves n/O. Pohled, 

na místo kde by mohl poldr být umístěn je na obrázku č. 8. Celková zatopená plocha by byla 

přibližně 93 hektarů, celkový objem akumulované vody by činil 11,4 mil.m3 a plocha povodí 

by byla asi 31,1 km2. Průtok by byl 0,4 m3.s-1. V této oblasti nejsou pouze lesy, ale je zde 

postaveno přes třicet lidských obydlí, které by musely být brány v potaz při výstavbě poldru. 

Cena tohoto poldru by se tak vyšplhala hodně přes 100 mil. korun. 
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Obrázek č. 8: Poldr Hukvaldy [15] 

 

 

 

 

 



 32 

9.2.2 Druhá varianta 

Druhou možností, kde jsem uvažoval, že by bylo možné postavit poldr, je oblast před 

městem Brušperk. V tomto místě se nacházejí pouze zemědělsky využívané oblasti s několika 

zahradami. Je to však oblast ležící prakticky v jedné rozsáhlé rovině a tudíž by zde hráz 

poldru musela být dosti dlouhá, přibližně 1 km (přibližné znázornění poldru je na obrázku č. 9 

zaznačeno červenou oblastí). Z hlediska bezpečnosti by bylo velice náročné takto dlouhou 

hráz uhlídat a také náklady na výstavbu takovéhoto poldru by se vyšplhaly do částek desítek 

miliónů.  

 

Obrázek č. 9: Poldr Brušperk [22] 

Hráze poldrů by se v ideálním případě měly navrhovat do míst, kde by hráz byla co 

nejkratší. Proto poldr před Brušperkem považuji za nevhodný realizace, protože navrhovaná 

hráz by byla obtížně hlídatelná a také finanční prostředky na jeho realizaci by musely být 

velice vysoké. Vzhledem k tomu, že navrhovaný poldr Hukvaldy je přibližně třikrát větší       

a náklady na něj by byly jen o něco málo vyšší než na poldr u Brušperka, bych se přikláněl 

pro stavbu poldru Hukvaldy. 
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10 Závěr 

Povodně se budou opakovat u nás stále v častějších intervalech. V roce 1997 postihly 

povodně povodí Moravy a Odry, v roce 2002 povodí Vltavy a jejích přítoků a dolní Labe od 

soutoku s Vltavou. Kde povodně udeří příště? Jak budou silné? Budou ještě ničivější? To asi 

nikdo nedokáže s jistotou předpovědět.  

S klimatickými změnami a s rozmary počasí je třeba do budoucna počítat. Tím, že se 

zvyšuje teplota na naší planetě, bude počasí extrémnější. Oceán je teplejší a tím odpařuje více 

vody, která se však na pevninu dostává nepravidelně. Deště jsou stejně vydatné, ale trvají 

kratší dobu, tím spadnou srážky rychleji. Na to nejsou uzpůsobeny vodní toky, půda není 

schopna pojmout tolik vody, vegetace také tolik vody za krátkou chvíli nestačí zkonzumovat. 

Takovémuto počasí budeme muset přizpůsobit naše sídla, zemědělství, infrastrukturu.  

V mé bakalářské práci jsem se tedy zabýval protipovodňovými opatřeními. Využití 

suchých poldrů nezabezpečí úplnou ochranu. Je třeba věnovat pozornost i jiným 

protipovodňovým možnostem. Konkrétně jsem se zaměřil na vodní tok Ondřejnice, kde 

protipovodňová ochrana není zcela ideální. Provedl jsem zde proto analýzu, popis a navrhnul 

další možnosti zkvalitnění protipovodňové ochrany. Cíl mé práce byl splněn. Pro výrazné 

zlepšení ochrany před povodněmi by bylo v budoucnu nejlepší postavit poldr v Hukvaldech. 

Při momentálních podmínkách je to podle mě jediná varianta, jak docílit kvalitní 

protipovodňové ochrany ve zkoumané oblasti. Práci může využít Svazek měst a obcí povodí 

Ondřejnice, státní podnik Povodí Odry nebo případně Zemědělská vodohospodářská správa   

a to při rozhodování v oblasti protipovodňové ochrany. 
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Příloha č. 5: Seznam poldrů v Moravskoslezském kraji [23] 

 Název ORP Název VD Kateg. Zátopové 
území (ha) Kat. území Tok Vlastník 

1 Bílovec Butovice III 2,9700 Butovice levostranný přítok 
Butoveckého potoka ZVHS OP Odry 

2 Bohumín VD Skřečoň IV 13, 00 Skřečoň Skřečoňský potok město Bohumín 

3 Frýdek - 
Místek Hlínský SN 1 IV 0,7000 Kunčičky u 

Bašky Hlínský potok ZVHS - OP Odry 

4 Frýdek - 
Místek Hlínský SN 2 IV 0,4000 Kunčičky u 

Bašky Hlínský potok ZVHS - OP Odry 

5 Hlučín VD Poldr č. V. 
Darkovice IV 0,6600 Darkovice Pravostranný přítok 

toku Bečva Obec Darkovice 

6 Hlučín VD Poldr č. VI. 
Darkovice IV 0,5500 Darkovice Pravostranný přítok 

toku Bečva Obec Darkovice 

7 Hlučín Poldr U p. Otavové IV 1,3260 Hať PB přítok Bečvy Obec Hať 

8 Hlučín Poldr Pískovna IV 2,2250 Hať LB přítok Bečvy Obec Hať 

9 Hlučín poldr "U Cigána" IV 1,2993 Hať 
bezejmenná 
údolnice (občasný 
tok) 

Obec Hať 

10 Hlučín VN Markvartovice I. IV 1,0785 Markvartovice Ludgeřovický potok ZVHS - OP Odry 

11 Hlučín VN Markvartovice II. IV 0,3357 Markvartovice Ludgeřovický potok ZVHS - OP Odry 

12 Hlučín VN Markvartovice 
poldr IV 3,4000 Markvartovice LB Ludgeřovického 

potoka ZVHS - OP Odry 

13 Hlučín Suchá retenční nádrž 
Vřesina IV 1,1000 Vřesina U 

Hlučína 

Kanalizační sběrač 
DN 600 ústící do 
toku Bečva 

obec Vřesina 

14 Hlučín Poldr "U Mareše IV 0,4440 Hať 
LB bezejmenný 
přítok potoka Bečvy 
(údolnice) 

obec Hať 

15 Kopřivnice Suchý poldr Kateřinice IV 0,7700 Kateřinice údolnice, není trvalý 
vodní tok Obec Kateřinice 

16 Kravaře  Bolatice poldr IX IV 0,3200 Bolatice Levostranný přítok 
Opusty Obec Bolatice 

17 Kravaře  Bolatice poldr X IV 0,2300 Bolatice Levostranný přítok 
Opusty Obec Bolatice 

18 Kravaře  Bolatice poldr IV IV 5,6500 Bolatice Levostranný přítok 
Opusty Obec Bolatice 

19 Kravaře  Bolatice poldr VII IV 0,4500 Bolatice Levostranný přítok 
Opusty Obec Bolatice 

20 Kravaře  Bolatice poldr VIII IV 0,4500 Bolatice Levostranný přítok 
Opusty Obec Bolatice 

21 Kravaře  Bolatice IV - dlouhá 
hráz IV  -  - pravostranný přítok 

pot. Opusta obec Bolatice 

22 Kravaře  Bolatice V - pod 
vodojemem IV  -  - pravostranný přítok 

pot. Opusta obec Bolatice 

23 Kravaře  Bolatice I - u hřiště IV  -  - pravostranný přítok 
pot. Opusta obec Bolatice 

24 Kravaře  Bolatice II - u 
koupaliště IV  -  - pravostranný přítok 

pot. Opusta obec Bolatice 

25 Krnov VD Lichnov IV - suchý 
poldr IV  - Lichnov PB Čižiny obec Lichnov 

26 Nový Jičín Bartošovice poldr II. IV 8,6000 Bartošovice Bartošovický potok ZVHS  
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27 Opava VD Otický příkop III 40,5000 Kylešovice - 
Otice Otický příkop Statutární město 

Opava 

28 Opava Pustá Polom IV 0,5200 Pustá Polom Sezima OkÚ - pozemkový 
úřad 

29 Orlová Poldr Lutyně IV 2,4552 Dolní Lutyně  Lutyňka ZVHS - OP Odry 

30 Ostrava Výškovice  IV.  - Výškovice u 
Ostravy Výškovický potok 

Statutární město 
Ostrava-Městský 
obvod Ostrava-Jih 

31 Rýmařov Lučinka-Hájek Jih IV 5,0000 Dolní 
Moravice Luční potok Obec Dolní 

Moravice 

32 Vítkov 

Společná zařízení v 
rámci jednoduchých 
pozemkových úprav na 
části k.ú. Čermná ve 
Slezsku 

IV 1,4000 Čermná ve 
Slezsku 

levostranný přítok 
Čermenského 
potoka 

Česká republika - 
Ministerstvo 
zemědělství, 
Pozemkový úřad 
Opava 

 


