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Anotace 

Účelem diplomové práce bylo navrhnout několik variant bezpečnostních přelivů na 

ochranné protipovodňové hrázi řeky Opavy nad Hlučínským jezerem, které jsou schopny 

převedení maximálně 50 m
3
.s

-1
 vody. U navrţených variant provést základní 

hydrotechnické výpočty a podle výsledků vybrat nejvýhodnější řešení pro danou situaci. 

K ní pak vypracovat vzorovou dokumentaci v podobě popisu objektu a jeho ekonomického 

zhodnocení spolu s dalšími hydrotechnickými výpočty a výkresovou částí. 

Klíčová slova 

Povodí Odry, řeka Opava, Hlučínské jezero, Děhylovská úprava, bezpečnostní 

přeliv, povodeň, protipovodňová ochrana.  

 

Summary 

The goal of thesis is to find several variants of spillway design for dike of Opava river 

situated over Hlučín lake to transport maximum amount of water 50m
3
.s

-1
. To make basic 

hydrotechnical calculations for each variant and to choose the most suitable solution for each case 

based on calculations. Then for optimal variant work sample documentation out – discription of dike 

and its economical evaluation with additional hydrotechnical calculations and drawing 

documentation. 

Key words 

Odra catchment area, Opava river, Hlucin lake, Dehylov control,  dike, floods, flood 

control. 
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1. Úvod 

Voda byla vţdy činitelem, který zasahoval do ţivota lidí více neţ kterýkoli jiný. 

Není to jen proto, ţe člověk potřebuje denně průměrně tři litry vody, a bez vody umírá a 

ostatní ţivé bytosti po několika dnech také. Voda je i ţivlem, který při jejím nedostatku 

můţe dříve úrodné kraje proměnit v poušť nebo naopak můţe způsobit při povodních smrt 

desetitisíců lidí.[10]   

Povodně patří do kategorie přírodních katastrof, které ohroţují lidstvo od samého 

počátku civilizace. Povodně jsou ve vztahu k lidem destruktivním a stresovým přírodním 

faktorem, který však v našem prostoru vţdy existoval a se kterým je třeba tedy počítat i 

v budoucnu. Z kaţdé povodňové situace je proto nutno se poučit a rozšiřovat si stále 

poznatky a vědomosti, jak se před škodlivými účinky těchto pohrom chránit a jak by se 

jimi způsobené škody daly zmírnit.[11]   

Ochrana před povodněmi je tedy soubor činností k předcházení a omezování škod 

na majetku, kde způsobují nejen obrovské materiální škody, ale mnohdy i ztráty na 

lidských ţivotech. Při těchto ničivých povodních dochází také k rozsáhlé devastaci kulturní 

krajiny včetně ekologických škod, které mohou dosáhnout aţ miliardových hodnot.[10]    

Území České republiky je významnou pramennou oblastí Evropy. Nachází se 

v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a sráţek. 

Nejvýznamnějším zdrojem vody pro říční sítě na našem území jsou atmosférické sráţky. 

Tyto sráţky ovlivňují nejvíce povodňovou situaci v České republice. Dokazují to 

kaţdoročně se opakující povodně. 

Ze všech přírodních katastrof se tedy v České republice vyskytují nejčastěji velké 

povodně tyto představují přímé nebezpečí pro obyvatele takto postiţených území. 

Povodně, které se vyskytují jednou za deset let ohroţují cca 1 901 km
2
 území, povodně 

vyskytující se jednou za sto let ohroţují cca 2 920 km
2 

území. Plocha území chráněného 

před povodněmi v České republice je cca 1 237 km
2
.[11]   

Vodní toky a protipovodňová ochrana na nich se v minulosti vyvíjela odlišným 

způsobem. Severomoravské toky jsou převáţně soustavně upravovány, přičemţ stupeň 

protipovodňové ochrany se pohybuje mezi 20-ti aţ 100-letou vodou. Úpravy byly 

provedeny z velké části po 2. světové válce, v období rozmachu industrializace Ostravy a 
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okolí, přestavby infrastrukturní sítě a výstavby občanské obytné zástavby. Řešení 

odtokových poměrů bylo prováděno většinou velkoryse, včetně souvisejících liniových 

staveb mostů přes vodní toky.[10]   

Povodně jsou přírodním fenoménem, jemuţ nelze zcela zabránit. Jejich 

nepravidelný výskyt a variabilní rozsah ovlivňuje systematickou realizaci všech 

preventivních opatření. I přesto, ţe absolutní ochrana před povodněmi neexistuje, je 

nezbytné se před nimi chránit a jejich škodlivé účinky omezovat. 

Opatření na ochranu před povodněmi je moţno rozdělit na preventivní (povodňové 

plány a prohlídky, předpovědní a hlásná povodňová sluţba Českého 

hydrometeorologického ústavu), v průběhu povodní pak regulace odtoku nádrţemi, 

hlídková sluţba, povodňové zabezpečovací a záchranné práce.  

Dobrá příprava vede k dobrým výsledkům v mnoha lidských činnostech. Platí to 

hlavně při mimořádných situacích, coţ povodeň bezpochyby je. Včasná informovanost o 

povodňovém nebezpečí, tj. spolehlivá činnost předpovědní a hlásné povodňové sluţby, 

můţe významně přispět k efektivnosti prováděných opatření. Lidé se lépe připraví na 

situace, které mohou v určitém časovém úseku přijít.[11]   
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2. Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh několika variant bezpečnostních přelivů 

mezi Hlučínským jezerem a řekou Opavou, které budou splňovat podmínku převedení 

maximálně 50 m
3
.s

-1
 vody při povodňovém průtoku z vodního toku do jezera. To obnáší 

seznámení se s problematikou bezpečnostních přelivů, jejich návrhem v podobě výpočtů a 

grafického znázornění s přihlédnutím k patřičné legislativě a technickému provedení. 

Jednotlivé návrhy je nutno zhodnotit, tzn. posoudit výhody a nevýhody z hlediska 

umístění, výstavby, materiálu, funkčnosti a ţivotnosti, popř. začlenění do okolní krajiny. 

Po zhodnocení jednotlivých návrhů bezpečnostních přelivů vybrat takový, který je 

dle výpočtů, umístění a funkčnosti nejvýhodnější a vypracovat k němu vzorovou 

dokumentaci v podobě výkresů, tj. přehledná situace dané oblasti, situační plán samotného 

objektu, příčné a podélné řezy bezpečnostním přelivem. 

V neposlední řadě je bezpečnostní přeliv nutno ekonomicky zhodnotit, tzn. ocenit 

materiál, výkopové práce a čas potřebný k vybudování bezpečnostního přelivu a 

srozumitelně znázornit. 

Aby bylo moţno naplnit hlavní cíl diplomové práce je nutno provést v první řadě 

popis současného stavu řeky Opavy, jako takové. Seznámit se jak s celoročními, tak i 

s povodňovými průtoky na řece v oblasti u Hlučínského jezera. Dále popsat samotné 

Hlučínské jezero a jeho blízké okolí. Upozornit na současný stav, tj. kvalitu hráze a 

výpustných objektů z hlediska vyuţití retenční schopnosti jezera při povodňových 

průtocích. 

V závěru práce zhodnotit dopad takového opatření na ţivotní prostředí a na 

samotné Hlučínské jezero z hlediska kvality vody v něm a vyhodnotit účinnost takovéhoto 

bezpečnostního protipovodňového prvku v oblasti. 
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3. Popis současného stavu 

Diplomová práce popisuje návrh na objekt, který by měl být vybudován mezi 

Hlučínským jezerem a řekou Opavou, jeţ jej obtéká, a který bude fungovat jako 

protipovodňová ochrana při vybřeţení řeky Opavy. Nacházíme se tak v Moravskoslezském 

kraji oblasti povodí Odry. 

3.1 Povodí Odry 

Z celého povodí Odry k závěrnému profilu v ústí do Baltského moře o rozloze 

118 861 km
2
 se na našem území rozprostírá jen malá část – 7 217 km

2
, a to včetně povodí 

přítoků Luţické a Kladské Nisy, zasahující částečně do Čech, coţ představuje jen 6 % 

z celkové plochy. Převáţná část povodí Odry leţí na území Polské republiky, 5 % zasahuje 

do Německa. Povodí české Odry na území Moravy a Slezska o ploše 6 252 km
2
, uzavřené 

profilem na soutoku řek Odry s Olší (včetně okrajových přítoků), je rovněţ malým 

územním celkem z pohledu České republiky, neboť zaujímá jen 8,5 % rozlohy státu. 

 

 

Obr. č. 1:  Severomoravská část povodí Odry 
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Rozsáhlá sídelní a průmyslová Ostravsko-karvinská aglomerace, soustředěná na 

této nevelké ploše, s dvojnásobnou hustotou obyvatelstva proti celostátnímu průměru, dává 

povodí Odry mimořádný význam, takţe patří k nejexponovanějším oblastem republiky co 

do nároků na vodu, zátěţe odpadními vodami i zátěţe přírodního prostředí vůbec. 

Území moravskoslezské části povodí Odry je morfologicky (tvarově) a orograficky 

(horopisně) tvořeno dvěma rozdílnými územními celky. Severozápadní, jesenická část 

povodí Odry, patřící k soustavě Českého masívu, a sousedící oblast Beskyd. Jejich 

vzájemná odlišnost má zásadní vliv na hydrologické poměry a charakteristiku říční sítě.[1]   

3.2 Významné povodně povodí Odry v 19. a 20. století 

Příčinou povodní na území povodí Odry jsou převáţně dešťové sráţky mimořádné 

velikosti a doby trvání. Povodně, způsobené ledovými zátarasy říčních koryt, jsou jen 

řídkým a lokálním jevem. Vyjdeme-li z mnohaletých pozorování a ze zpráv kronikářů, 

vznikají většinou povodňové stavy na tocích buď jen v oblasti Beskyd, nebo v oblasti 

Jeseníků. Pouze ojediněle bývají povodněmi postiţeny obě strany povodí zároveň. 

V těchto případech to jsou vţdy povodně extrémních rozměrů, projevující se ničivě zvláště 

v prostoru Ostravské pánve, kde se stékají hlavní toky povodí. Rovněţ záleţí také na tom, 

jak se povodňové vlny na jejich soutoku setkají. 

Ţe se, na rozdíl od ostatních územních částí České republiky, velké povodně na 

větších tocích ve Slezsku a na severu Moravy vyskytují pouze v letní polovině roku, 

prokázalo i podrobné hodnocení extremity katastrofální povodně v červenci r. 1997. 

Naměřené denní sráţkové úhrny bývají nejvyšší a nejčetnější v červenci 

v Beskydech, kde k výraznějším povodním dochází tehdy, kdyţ je oblast zasaţena deštěm 

trvajícím dva dny o střední vydatnosti 150 mm a kdyţ ve vrcholových partiích naprší   

180–220 mm. 

Pozitivní úlohu při průchodu povodní údolími řek, zejména v níţinných nebo níţe 

poloţených oblastech, sehrávají přirozená inundační (zátopová) území, která jsou za 

vyšších průtoků pravidelně zatápěna vybřeţujícími vodami (niva řeky Odry nad Ostravou, 

řeky Opavy mezi Opavou a Ostravou a některé menší další inundace). Zachycením 

(akumulací) části objemu povodně v zátopových prostorech dochází k určitému zploštění 
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vrcholu povodně, a tím ke zmírnění povodňové situace v níţe se nacházejícím, a řece 

přiléhajícím, terénu. Příznivý vliv zátopových území na průběh povodní platí bezezbytku 

především pro povodně menších velikostí. Při povodních katastrofálních rozměrů bývá 

účinek přirozených zátopových území, zejména veřejností, často přeceňován. Opomíjí se 

totiţ fakt, ţe prostory přirozených inundací jsou obvykle uţ před kulminací povodně vodou 

zaplněny a další nárůst průtoků v toku tak ovlivňují podstatně méně, na rozdíl od tzv. 

poldrů (suchých nádrţí s řízeným zatápěním v době kulminace). 

Archivy, kroniky, sepsané paměti, díla historiků i soudobý denní tisk 

zaznamenávají na území české části povodí Odry od konce 13. století do r. 1900 více neţ 

40 větších povodňových událostí. Ve 20. století počet zaznamenaných povodní přesahuje 

dvacítku (z toho nejméně 15 v první polovině století). Dvacáté století však nebylo na 

povodně bohatší, jak by se na první pohled mohlo zdát, zachovalo se pouze více informací 

(příloha č. 1), a to i o povodních rozsahem menších, postihujících proti 19. století hustěji 

osídlenou a více industrializovanou krajinu.[1] 

3.3 Řeka Opava 

Řeka Opava pramení v Hrubém Jeseníku ve výšce kolem 800 m n. m. v rašeliništní 

rezervaci u osady Rejvíz. Z rašeliniště vyvěrá jeden ze tří pramenních toků Černá Opava, 

uznávaná jako tok hlavní. Opavy Bílá a Střední, které pramení pod Pradědem, se s černou 

Opavou stékají ve Vrbně pod Pradědem. Z Vrbna teče řeka k jihovýchodu korytem, které 

po povodni roku 1997 dostalo přírodě blízký ráz. Je tak tvořeno četnými meandry, 

štěrkovými terasami, ostrůvky, štěrkovými lavicemi, vysokými hlinitými břehy, 

pokračující v podstatě aţ k Ostravě. V Nových Heřminovech se obrací k severovýchodu, 

kterýţto směr si udrţuje aţ ke Krnovu. Celý úsek od Vrbna aţ do Krnova má horský 

charakter, řeka teče hlubokým údolím, ve kterém vytváří četné peřeje. Pod Krnovem se 

údolí otevírá a řeka jiţ teče níţinou zhruba jihovýchodním směrem.  

Mezi Jilešovicemi a Děhylovem byla řeka zkrácena regulacemi o 2,5 km v 

souvislosti s těţbou štěrkopísku, jejímţ důsledkem je vznik Hlučínského jezera.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbno_pod_Prad%C4%9Bdem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meandr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_He%C5%99minovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krnov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbno_pod_Prad%C4%9Bdem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krnov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99ej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krnov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jile%C5%A1ovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bhylov
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlu%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A9_jezero&action=edit&redlink=1
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Obr. č. 2: Řeka Opava po směru toku  Obr. č. 3: Řeka Opava proti směru toku 

 

Řeka se tak dnes městu Hlučín úplně vyhýbá. Asi 8 km před zaústěním Opavy do 

Odry na území města Ostravy se u Hlučína říční niva poněkud zuţuje, omezena zleva 

výběţkem Opavské pahorkatiny a zprava výběţkem Nízkého Jeseníku. Zde řeka protéká 

převáţně jen v málo zvlněné trase, usměrněná jak terénem, tak starými rybničními 

hrázemi, vybudovanými patrně jiţ koncem 15. století. Opava je svým 122 km dlouhým 

údolím nejdelší řekou povodí Odry. Protoţe odvodňuje nejvyšší polohy Jeseníků, mívá 

řeka Opava dostatek vody téměř po celý rok. Nejvyšších průtoků dosahuje koncem jara a 

nejniţších koncem léta. U obce Děhylov na říčním kilometru 7,4 je průměrný průtok okolo 

17,6 m³.s
-1

. 

Povodně v r. 1997 na mnoha místech změnily průběh toku řeky. Některé úseky 

byly ponechány v přírodě blízkém stavu. Kdyţ pomineme extremitu povodně v r. 1997, 

která velikostí i průvodními jevy patřila k ojedinělým přírodním katastrofám, nevyznačuje 

se řeka Opava, s výjimkou vysloveně horské oblasti, výraznější erozivní činností a její 

koryto, přestoţe nebylo v minulosti ve větším rozsahu soustavně regulováno, je v celku 

ustálené. Úseky s širokým a štěrkem vyplněným řečištěm se na Opavě nevyskytují a 

břehová eroze provází jen meandrující koryto v niţších polohách s hlinitými půdami. 

V níţině od Krnova po Ostravu se vyšší průtoky, v důsledku niţší kapacity koryta, po 

staletí rozlévají a údolní nivu široce zaplavují.[1] 

   

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlu%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesen%C3%ADky
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bhylov
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr_krychlov%C3%BD_za_sekundu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_na_Morav%C4%9B_%281997%29
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3.4 Hlučínské jezero a vliv historického vývoje na jeho stav 

Řešená lokalita se nachází na západním aţ jihozápadním kraji zastavěné části města 

Hlučína na katastrálních územích Hlučín, Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice a Děhylov. 

V současné době se v lokalitě nachází zatopený dobývací prostor po těţbě štěrkopísku, 

s místním názvem „Hlučínské jezero“. Plocha jezera (cca 140 ha) se nachází v aktivním 

pásmu záplavového území řeky Opavy. 

Dobývací prostor štěrkopísku byl vyuţíván od šedesátých let minulého století aţ ke 

konci let osmdesátých. Těţba štěrkopísku zcela změnila charakter původní krajiny. Pro 

umoţnění rozšíření těţby byl přeloţen a narovnán původně, přírodně meandrující tok řeky 

Opavy.  Následnou těţbou a intenzivním pohybem těţké techniky byla po několik 

desetiletí v této lokalitě devastována krajina i příroda. 

 

                               

Obr. č. 4: Fotomapa Hlučínského jezera  Obr. č. 5: Zájmová oblast 

 

Během těţby byla vybudována příjezdová cesta k uměle vytvořenému jezeru 

(dobývacímu prostoru), která dle původních záměrů měla plnit i funkci ochranné hráze, jeţ 

měla zabránit proniknutí vody při povodních a záplavách do jezera. V osmdesátých letech 

se tato stavba nejevila jako problematická. Její nevhodné řešení se naplno projevilo při 

katastrofálních záplavách v letech 1996 a 1997, kdy hráz způsobila v inundaci toku velmi 

výrazné vzdutí. Při povodních v roce 1997 vzdutí způsobené hrází s komunikací vedlo 

k jejímu přelévání a následnému protrţení ve dvou místech. Po protrţení hráze došlo i 
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k poklesu hladiny v lokalitě a díky tomuto bylo zabráněno dalším, ještě větším následným 

rozsáhlým škodám. 

Velmi drastické bylo i ovlivnění ţivotního prostředí. Za své vzaly louky a tůně, 

které se rozprostíraly po levém břehu původně meandrující řeky Opavy. Byly zlikvidovány 

vzrostlé stromy a remízky, které slouţily k úkrytu bohatě se zde vyskytující zvěři a 

ptactvu. 

Vzhledem k faktu, ţe se území bývalého dobývacího prostoru nachází v aktivní 

zóně záplavového území toku Opavy, je v současné době jakýkoli rozvoj lokality téměř 

vyloučen. 

Za dobu trvání dobývacího prostoru došlo vlivem stárnutí a povětrnostních 

podmínek i k poškození původních funkčních objektů vzniklého jezera. A to jak 

stavidlového bezpečnostního přelivu, výpustného objektu, nápustného objektu, tak i 

dalších objektů, určených k napouštění jezera. 

 

                   

Obr. č. 6: Výpustné zařízení jezera  Obr. č. 7: Kritický stav lávky 

 

V současné době je jezero vyuţíváno převáţně k rekreačnímu lovu ryb a část břehu 

jezera k rekreačním účelům. Zázemí rekreačního areálu dnes tvoří původní, v minulosti 

mírně upravené, objekty bývalého těţebního areálu (původní administrativní budovy).[2]   
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3.5 Vodohospodářská opatření v blízkém okolí Hlučínského jezera 

 Řeka Opava je vodohospodářsky významným tokem, který výrazně ovlivňuje ţivot 

ve svém okolí. Jejím správcem je Povodí Odry, státní podnik. 

Protipovodňová opatření v okolí dnešního Hlučínského jezera vznikly rozšiřováním 

tehdy dobývacího prostoru štěrkovny Hlučín a rovněţ z důvodu nutnosti rekonstrukce 

silnice Děhylov – Hlučín. Toto opatření známe pod názvem „Děhylovská úprava“.[3] 

3.5.1 Děhylovská úprava 

Děhylovská úprava v délce cca 3 km soustřeďuje veškeré inundované průtoky 

(příloha č. 2) do kapacitního koryta. Pro soustředění rozlivů z levobřeţní inundace, která je 

svým rozsahem zde dominantní, slouţí koncentrační hrázka nad Hlučínským jezerem, 

s projektovanou min. kótou 220,60 m n.m. 

 

                  

Obr. č. 8: Děhylovská úprava  Obr. č. 9: Jezové těleso před úpravou 

 

V rámci Děhylovské úpravy bylo koryto řeky Opavy upraveno do dvojitého 

lichoběţníku s opevněním kynety kamennou patkou a pohozem na svazích.[3] 
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3.5.2 Účelnost návrhu bezpečnostního přelivu 

Zájmové území se nachází v blízkosti vodního toku. Toto území je postiţeno 

poklesy vlivem dřívější povrchové těţby štěrkopísku, které způsobily nerovnoměrné sedání 

ochranné hráze s vlivem na nerovnoměrné převýšení její koruny nad navrhovaným 

průtokem. Nedostatečné převýšení a moţné narušení celistvosti a odolnosti násypu je 

hrozbou pro protipovodňovou ochranu města Hlučína a okolních obcí. 

Přeliv tak zabezpečí převedení 50 m
3
.s

-1
 vody při Q100 do Hlučínského jezera, a tím 

chrání čelní hráz proti přelití. 

Přínos vybudování bezpečnostního přelivu v dané oblasti spočívá v ochraně 

obyvatelstva a majetku před povodněmi. Při dlouhodobém odkládání hrozí zaplavení 

zájmového území při povodních a můţe dojít ke škodám na majetku občanů, soukromých 

objektů a veřejných subjektů.  
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4. Vytipování problému 

Úkolem diplomové práce je navrhnout bezpečnostní přeliv mezi Hlučínským 

jezerem a řekou Opavou, v jeho těsné blízkosti, který bude zabezpečovat přítok vody do 

jezera při povodňových průtocích na řece Opavě. Samotné Hlučínské jezero je ze 

severozápadu chráněno protipovodňovou hrází, která je dimenzovaná na Q100 (=468 m
3
.s

-1
) 

a která udrţuje vodu po vybřeţení z řeky Opavy na přilehlých polích, které tak fungují jako 

inundační území. Tuto hráz je nutno navázat na nově vzniklou ochranu koryta řeky, kde 

došlo k navýšení a ke zkapacitnění koryta řeky Opavy podél Hlučínského jezera známé, 

jako Děhylovská úprava.  

Na bezpečnostní přeliv jsou kladeny poţadavky, kdy při dosaţení maximální 

hladiny u ochranné čelní hráze (220,10 m n.m.) by měl tento přeliv převádět vodu do 

Hlučínského jezera o maximálním průtoku 50 m
3
.s

-1
. Tento převod vody do jezera by tak 

měl zapříčinit zmírnění povodňové vlny, kde by došlo k její transformaci. 

4.1 Teorie bezpečnostních přelivů 

Přepad vody nastává, postaví-li se proudu vody napříč překáţka, přes kterou se 

voda přelévá. Tuto překáţku nazýváme přeliv. [4]   

Při návrhu přelivu je nejprve nutno rozhodnout, zda se pouţije hrazený nebo 

nehrazený přeliv.  

 

Hlavní výhody a nevýhody hrazených přelivů jsou: 

- moţnost regulace hladiny v rozsahu hrazené výšky a moţnost jejího sníţení 

v libovolném okamţiku; 

- povodňové průtoky je moţno převést bez vzdouvací hladiny v nádrţi; 

- délku přelivné hrany (a tím šířku přelivného objektu) je moţno ve srovnání 

s nehrazeným přelivem podstatně sníţit. 
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Tyto výhody se projeví především tehdy, kdyţ je nutno přes přeliv převádět velké 

průtoky (nejméně několik set m
3
.s

-1
). V našich podmínkách se však většinou uplatní 

nevýhody hrazených přelivů: 

- moţnost selhání (z tohoto důvodu je podle našich norem nutno navrhovat hrazený 

přeliv aspoň se dvěma uzávěry); 

- vyšší náklady (drahý uzávěr, pohon, komplikovanější objekt); 

- nároky na údrţbu; 

- nároky na obsluhu (v případě, ţe nejde o automatický uzávěr, jehoţ vyhrazení se 

řídí polohou hladiny v nádrţi). 

Pro hrazené přelivy je moţno pouţít většinu moderních jezových uzávěrů, 

prakticky se však pouţívají převáţně jen dva typy: klapkový uzávěr pro niţší hrazené 

výšky (zhruba do 3 aţ 4 m) a pro vyšší hrazené výšky (aţ do 18 m) segmentový uzávěr. 

Oba tyto typy uzávěrů jsou ekonomicky i provozně výhodné. 

Nehrazené přelivy jsou ve srovnání s hrazenými především bezpečnější, protoţe 

jejich funkce závisí jen na poloze hladiny v nádrţi. Jsou taky konstrukčně jednodušší a ve 

srovnání s hrazenými přelivy vyţadují minimální údrţbu. Jejich nevýhodou však je, ţe pro 

převedení velkých průtoků vyţadují buď velkou přelivnou výšku, nebo velkou délku 

přelivné hrany. [5]  

4.2 Popis jednotlivých typů přelivů 

Přeliv je vţdy objekt, přes který voda přepadá. Ovlivňuje-li hladina dolní vody 

průtočnost přelivu, nazýváme přepad přepadem nedokonalým (zatopeným), nemá-li 

hladina dolní vody na protékající mnoţství vliv, jde o přepad dokonalý. 
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Obr. č. 10: Dokonalý přeliv  Obr. č. 11: Nedokonalý přeliv 

Podle půdorysného tvaru koruny přelivu a jejího umístění v korytě můţeme 

rozlišovat přelivy, jako přímé, šikmé, křivočaré, složené a boční.[5]  

 

 

Obr. č. 12: Příklady půdorysných tvarů přelivů 

 

Typy bezpečnostních přelivů: 

- přímé přelivy, 

- boční přelivy, 

- kašnové přelivy, 

- šachtové přelivy, 

- kombinované přelivy, 

- speciální přelivy, 

- propustky. 
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4.2.1 Přímé přelivy 

Přímé (čelní) bezpečnostní přelivy se umísťují do čelní hráze nádrţe 

 

Obr. č. 13: Přímý přeliv 

 

Objekt bezpečnostního přelivu se skládá: 

- z konstrukce vlastní přelivné hrany, 

- zařízení pro odvedení vody pod hráz (koryto, skluz), 

- zařízení pro tlumení energie přepadávající vody (vývar), 

- napojení odpadu od přelivu do koryta výpusti. 

 

Vlastní těleso přelivu můţe být tvořeno betonovou nebo kamennou jezovou 

konstrukcí nebo trubním či žlabovým přelivem.[6]   

4.2.2 Boční bezpečnostní přelivy 

Boční bezpečnostní přelivy jsou situovány do boku nádrže, přelivná hrana je 

prakticky kolmá na osu hráze. 
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             Obr. č. 14: Typy bočních přelivů 

 

Boční bezpečnostní přelivy se skládají: 

- z přelivné hrany přímé nebo mírně zakřivené podle tvaru vrstevnic, 

- spadiště, 

- skluzu, 

- vývaru, 

- odpadu od skluzu, který je napojen na koryto napájecího toku pod hrází. 

 

Výhody bočních bezpečnostních přelivů: 

- vhodné základové podmínky v boku nádrţe, 

- odpad od přelivu (skluz) neovlivňuje kompaktnost hrázového tělesa, 

- přeliv prochází místem, kde je hráz nejniţší, 

- pokud nevede po hrázi komunikace, není nutno skluz přemostit. 

 

Nevýhody bočních bezpečnostních přelivů: 

- dlouhá předivná hrana, která však z boku nádrţe nepůsobí příliš rušivě. [6]   
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4.2.3 Kašnové bezpečnostní přelivy 

Kašnové přelivy se navrhují tehdy, pokud je délka přelivné hrany příliš dlouhá 

pro čelní přímý přeliv. Pro vybudování kašnového přelivu musíme mít vhodné základové 

podmínky.[6]   

 

Kašnový přeliv se skládá: 

- z vlastní kašny, 

- otevřeného nebo trubního odpadu, 

- vývaru. 

4.2.4 Šachtové bezpečnostní přelivy  

Šachtové bezpečnostní přelivy jsou tvořeny svislým válcovým tělesem 

z ţelezobetonu osazeného na základovém bloku. 

Horní část válcového tělesa se rozšiřuje a koruna přelivu je zaoblená. Válcové 

těleso přelivu přechází v dolní části pravoúhlým kolenem do odpadního potrubí (štoly) 

většího průměru, neţ je šachta.[6]   

4.2.5 Kombinované bezpečnostní přelivy 

Zajišťují neškodné převedení návrhového průtoku nádrţí, plní funkci výpustného, 

často i odběrného zařízení.[6]   

 

Kombinovaný bezpečnostní přeliv se skládá z: 

- bezpečnostního přelivu (různého uspořádání) 

- výpustného zařízení, 

- odběrného zařízení. 
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4.2.6 Speciální bezpečnostní přelivy 

Mezi speciální bezpečnostní přelivy řadíme především přelivy nouzové. Účelem 

nouzových přelivů je snížit zatížení hlavního přelivu po relativně krátkou dobu průchodu 

kulminačního průtoku návrhové povodně.  

Nouzový přeliv se tak dostává do funkce později neţ přeliv hlavní a funguje pouze 

v období průchodu špičky povodňové vlny.[6] 

4.2.7 Propustky 

Propustkem v technické praxi rozumíme menší objekt se stálým průřezem a 

sklonem dna, kterým protéká voda pod silnicí, ţeleznicí, případně průplavem, náhonem 

apod. 

Při praktickém výpočtu rozlišujeme tři základní průtoková schémata proudění 

v propustcích: 

- propustky s volnou hladinou po celé délce propustku; 

- propustky se zatopeným vtokem, kde dále je v propustku volná hladina; 

- tlakové propustky (propustky s tlakovým reţimem proudění). 

Popsané způsoby proudění se v určitém propustku mohou měnit v závislosti na 

kolísání průtoku. Menší průtok protéká po celé délce propustku s volnou hladinou, při 

zvyšování průtoku se zahlcuje vtok a při dalším zvýšení průtoku můţe voda vyplnit 

průtočný profil po celé délce propustku a vyvolat v něm proudění tlakové.[15]   
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5. Principy řešení  

Dlouhodobá perspektiva a plynulost výstavby nových vodních objektů pro vyuţití 

vody a také pro ochranu před škodlivými účinky vody vyţaduje promyšlenou plánovací a 

projektovou přípravu vodních děl.[5]   

5.1 Legislativní 

Při projektování jakékoli stavby je velmi důleţité vzít v úvahu všechny moţné 

legislativní opatření související s tuto stavbou a vyvarovat se tak moţným nezákonným 

postupům při její výstavbě.  

Objekt slouţící k umělému usměrňování odtokového reţimu povrchových vod a k 

ochraně před škodlivými účinky těchto vod je dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. vodním 

dílem, jehoţ stavba je podmíněna získáním stavebního povolení od speciálního stavebního 

úřadu, jimţ je příslušný vodoprávní úřad. 

Dále je moţné se řídit sbírkou zákonů č. 590, vyhláška o technických poţadavcích 

pro vodní díla, kde jsou uvedeny citace a odkazy na jednotlivé zákony, vyhlášky a normy 

pro danou problematiku. Příklad norem viz Seznam literatury. 

5.2 Technické 

5.2.1 Podklady pro návrh 

Inženýrskogeologický průzkum je nezbytnou součástí (kaţdého) projektu stavby. 

Jeho účelem je ověřit geologickou stavbu na staveništi včetně hydrogeologie, 

geodynamických jevů, tektoniky a seizmiky území, geotechnického charakteru, 

horninového prostředí i ekologického hlediska ochrany prostředí.[7]   

Při projektování hydrotechnických děl je vţdy nutno vycházet z daného stavu 

vývoje vodního toku resp. celé soustavy (včetně jiţ vybudovaných děl). Je moţno se opřít 

o dříve studované varianty budoucího rozvoje v daném území nebo daného funkčního 

celku (vodohospodářské soustavy). 
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Při návrhu (i stavbě) vodních děl je nutno brát v úvahu zejména tyto podmínky: 

- účel, funkci a hlediska budoucího provozu stavby; 

- vztahy k přírodnímu a ţivotnímu prostředí; 

- stavební podmínky. 

Pro přesnou specifikaci podmínek výstavby jsou nezbytné příslušné průzkumy. 

Z nich vyplynou podklady pro projektování a realizaci vodních děl. Mezi nejdůleţitější 

podklady patří podklady klimatické, hydrologické, geomorfologické, hydropedologické, 

hydrogeologické, vodohospodářské a geodetické.[12]   

5.2.2 Teorie hydrotechnických výpočtů 

Bezpečnostní přelivy se navrhují na provedení návrhového kulminačního průtoku, 

který je dán nejvyšší hodnotou Q100. Při případném sníţení návrhového průtoku je nutno 

přihlédnout k místním podmínkám, zejména z pohledu moţných škod. 

 

a) Bazinova rovnice pro obdélníkový přeliv: 

 

Q =  m b  2𝑔 ℎ
3

2  [m
3
.s

-1
], 

 

kde m je Bazinův součinitel přepadu, daný rovnicí: 

 

m = (0,405 + 
0,003

ℎ
) [1 + 0,55(

ℎ

ℎ+𝑠
)2] 

 

v mezích 0,2 ˃ b ˃ 2,0 [m], 0,2 ˃ s ˃ 2,0 [m], 0,1 ˃ h ˃ 1,24 [m]. [8]   
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b) Přepad přes obdélníkový přeliv s bočním zúžením – Ponceletův přeliv: 

 

Obr. č. 15: Obdélníkový přepad s bočním zúžením 

 

Přepadový průtok se počítá pomocí Bazinovy rovnice, kam dosadíme za m podle 

Héglyho 

 

m = [0,405 + 
0,0027

ℎ
 - 0,030 (1 - 

𝑏

𝐵
)].[1 + 0,55(

𝑏ℎ

𝑠
)2], 

 

kde s je průtočný průřez přívodního koryta.[8]   

 

c) Přepad přes trojúhelníkový přeliv: 

Součinitel přepadu  𝜇𝑝  =  
0,56

0,6
 se poněkud mění s vrcholovým úhlem α a 

přepadovou výškou h. 

 

Q = 
8

15
 𝜇𝑝   2𝑔 tg

𝛼

2
 ℎ

5

2   [m
3
.s

-1
] 
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Obr. č. 16: Trojúhelníkový přeliv 

 

Pro 20° < α ˂ 120° udává Grave: 

 

Q =  1,331 (tg
𝛼

2
) (𝑡𝑔

𝛼

2
) 0,996 ℎ2,47  [m

3
.s

-1
] 

 

Velmi často se navrhuje α = 90°, kdy dostaneme tzv. Thomsonův přeliv. V mezích B ≥ 8h, 

s ≥ 3h, h ≥ 0,05 m, se pak počítá podle Thomsona. [8]   

 

Q = 1,4 ℎ
5

2   [m
3
.s

-1
] 

 

d) Přepad přes lichoběžníkový přeliv: 

 

Obr. č. 17: Lichoběžníkový přeliv 
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Počítat se dá jako kombinace přepadu obdélníkového a trojúhelníkového. Při 

sklonu boků 4:1 a při 3h ≤ b ≤ 10h, kde b je šířka základny (vodorovné přelivné hrany), je 

podle Cipolettiho. [8]   

Q = 1,86 b ℎ
3

2    [m
3
.s

-1
] 

 

e) Přepad přes lineární přeliv: 

 

 

Obr. č. 18: Lineární přeliv 

 

Přeliv s výřezem ve tvaru obráceného lichoběţníka se sklonem boků 2:1. např. pro 

šířku b = 1,0 m a v rozmezí 0,1 ≤ h ≤ 0,4 m platí: [8] 

   

Q = (1,2h – 0,08)  [m
3
.s

-1
] 

 

f) Výpočet přepadového množství: 

 

Pro výpočet přepadového mnoţství můţe být pouţita i rovnice:  

 

Q = σz σs m b  2𝑔 ℎ0

  
3

2  [m
3
.s

-1
] 
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σz ….. součinitel zatopení (pro dokonalý přepad σz = 1, pro nedokonalý σz ˂ 1) 

σs ….. součinitel šikmosti (vliv půdorysného uspořádání, přímá hrana přelivu = 1) 

b ….. šířka přelivu 

h ….. přepadová výška (v našem případě h = h0) 

m ….. součinitel přepadu. [15] 

 

g) Boční kontrakce: 

Není-li zúţení průtočného profilu plynulé, plavné, nemohou proudová vlákna 

sledovat ostré záhyby zdiva, setrvačností pokračují i v zúţené části v původním směru, a 

tím nastává zúţení (kontrakce) paprsku. Při stěnách se vytvoří prostory vyplněné víry se 

svislou osou, takţe průtokově účinná šířka bude b0 ˂ b. 

 
 

 

     

ξ = 

 

1,0 

        

      

ξ = 0,7 

        

      

ξ = 0,7 

        

      

ξ = 0,4 

        

        

        

        Obr. č. 19: Boční kontrakce a součinitel ξ pro výpočet bočního zúžení u pilířů 

 

V případech, kdy nastává kontrakce, dosazujeme do vzorců na výpočet průtočného 

mnoţství místo šířky b účinnou šířku b0.[15]   

 

b0 = b – 0,1 n ξ h0  [m] 
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n ….. počet zúţení (na obr. č.19 : počet zúţení n = 2) 

h0 ….. energická přepadová výška 

ξ ….. součinitel závislosti tvaru pilíře na boční zúţení podle obr. č. 19 

v0 ….. přítoková rychlost 

   

 

h) Proudnicová přelivná plocha: 

Vznikne přizpůsobením tvaru přepadového tělesa tvaru spodního obrysu volného 

paprsku přepadu přes ostrou hranu. 

Smetanova přelivná plocha, která se odvozuje z Scimeniho rovnice: 

ybt = a  𝑥𝑏𝑡
  𝑛   , 

kde a = 0,5 a n = 1,85 spodní části volného přepadového paprsku, přičemţ se těleso 

přelivu pravidelně zatlačuje do volného paprsku. Obě souřadnice Scimeniho plochy xbt a ybt 

proto násobíme součinitelem λ: 

λ ˃ 1:   xt = λ xbt ; yt = λ ybt 

Tím dostáváme rovnici typové přelivné plochy při h = 1 m, kterou můţeme označit 

jako křivku tělesa přelivu. Souřadnice přelivné plochy pro jinou návrhovou výšku h ≠ 1m 

získáme prostým vynásobením souřadnic x a y příslušnou návrhovou výškou. 

Pro výpočet přepadového mnoţství platí uvedený vzorec (5.2.2f) a součinitel 

přepadu m pro návrhovou výšku je podle Smetany: (příklad výpočtu viz. kapitola 6) [15]   

m = 0,499 

 

i) Přepad přes širokou korunu bez bočního zúžení: 

Přepadem přes širokou korunu nazýváme přepad přes široký práh s vodorovnou 

korunou, který vystupuje nad dno toku. Tloušťka koruny t musí být taková, ţe proud přilne 

k vodorovné koruně a prochází s ní přibliţně rovnoběţně. Podle pokusů to nastane 

přibliţně při t ≥ (2 až 3) h. 
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Obr. č. 20: Dokonalý přepad  Obr. č. 21: Nedokonalý přepad 

 

Protoţe ztráta vzniká především při vstupu na práh, součinitel přepadu m, součinitel 

rychlosti φ a součinitele zúţení paprsku po výšce ε1 a ε2 závisí hlavně na tvaru tohoto 

vstupu, jak ukazuje tabulka č. 1.[15]   

Pro obdélníkový průřez šířky b pak platí: 

 

Q = φ b h1  2𝑔 (ℎ0 −  ℎ1 )   [m
3
.s

-1
] 

 

Tabulka č. 1: Hodnoty součinitelů φ, ε1, ε2, m pro přepad přes širokou korunu [15] 

Charakteristika přepadu φ ε1 ε2 m 

Přepad beze ztrát 1 0,67 0,67 0,38 

Celá vstupní část prahu je dobře zaoblena 0,951 0,60 0,73 0,36 

Práh má zaoblenou vstupní hranu 0,936 0,57 0,76 0,35 

Práh má seříznutou vstupní hranu 0,912 0,53 0,79 0,33 

Vstupní hrana je ostrá 0,900 0,51 0,81 0,32 

Vstupní hrana je ostrá a práh mimořádně drsný 0,881 0,47 0,83 0,30 

 

j) Nedokonalý (zatopený) přepad: 

Všechny výše uvedené stavy platí jen při dokonalém přepadu. Nedokonalý přepad 

se dá spolehlivě řešit jen při obdélníkových přelivech.  
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      Obr. č. 22: Zatopený přepad 

 

Přepad povaţujeme za nedokonalý, je-li splněna podmínka, kdy výška hladiny 

dolní vody je větší, neţ výška samotného přelivu (hd ˃ sd). Z toho vyplývá, ţe zatopená 

výška přepadu hσ je větší neţ nula (hσ ˃ 0). 

Přepadový průtok počítáme z Bazinovy rovnice: 

 

Q =  σz m b  2𝑔 ℎ
3

2  [m
3
.s

-1
], 

 

kde m je Bazinův součinitel přepadu (dokonalého) a σz je součinitel zatopení σz ≤ 1.[8] 

 

k) Výpočet hloubky a minimální délky vývaru: 

 

Obr. č. 23: Hydraulický výpočet vývaru 
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Výpočet hloubky vývaru d řešíme v závislosti na měrném průtoku q. Proto se 

snaţíme navrhnout šířku přelivu tak, aby měrný průtok q byl v mezích 5 – 15 m
2
. s

-1
, kde: 

 

q = 
𝑄

𝑏0
   [m

2
. s

-1
] 

Pro správnost výpočtu je nutno nejdříve odhadnout (navrhnout) hloubku vývaru d, 

kde následně postupujeme výpočtem: 

 

E0 = h0 + sd = h0 + sy + d  [m] 

 

Dalším krokem je výpočet vzájemných hloubek y1 a y2. První vzájemnou hloubku 

y1 = yc řešíme sbliţováním tak, ţe upravíme rovnici: 

 

E0 = yc + 
𝑞2

2𝑔 𝜑2𝑦𝑐
  2  [m]   na tvar:      yc = 

𝑞

𝜑
 . 

1

 2𝑔
 .  

1

𝐸−𝑦𝑐
     [m] 

 

yc ….. tloušťka vodního paprsku v průřezu jeho největšího zúţení, yc = y1 

φ ….. rychlostní součinitel, φ = 1 

 

V prvním přiblíţení zanedbáme yc proti E a vypočteme, kde E = E0 - d: 

 

yc1 = 
𝑞

𝜑
 . 

1

 2𝑔
 . 

1

 𝐸
  [m] 

 

Dále vypočteme z rovnice druhou vzájemnou výšku y2 k hloubce yc = y1. Součinitel 

β uvaţujeme β = 1,0. 
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y2 = 
𝑦1

2
 [-1 +  (1 +  

8 𝛽  𝑞2

𝑔 𝑦1
  3  )]  [m] 

 

Pro návrhový průtok q je rozdíl Δy hloubky vody v korytě pod přelivem yd a druhé 

vzájemné hloubky y2, kde yd = f(q). Hodnotu yd odečteme z tabulky. (viz příloha č. 6). 

Odhadnutou hodnotou hloubky vývaru d posoudíme pomocí míry vzdutí σ, která by 

měla splňovat podmínku 1,05 ≤  σ  ≤  1,1. [8]   

 

σ = 
𝑦𝑑+ 𝑑

𝑦2
  

 

Pro výpočet délky vývaru Lv uvádím několik nejpouţívanějších vzorců: 

 

- podle Pavlovského: Lv = 2(1,9 y2 – y1) [m]; 

- podle Smetany:  Lv = 6,6(y2 – y1) [m]; 

- podle Nováka:  Lv = K (y2 – y1) [m]; 

 

Tabulka č. 2: Hodnota konstanty K daná poměrem y2/y1 

y2/y1 (3;4) (4;6) (6;20) nad 20 

K 5,5 5 4,5 4 
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l) Propustky s volnou hladinou a zatopeným vtokem: 

Zvětšuje-li se průtok v propustku s volnou hladinou, dojde k zahlcení vtoku. To 

nastane, je-li hloubka vzduté vody h před propustkem: 

 

h ˃ β hp, 

 

kde β je součinitel zatopení vtoku a hp je světlá výška obdélníkového propustku. 

Průtok propustkem se zahlceným vtokem a neovlivněným dolní vodou počítáme 

podle vztahu: 

 

Q = φ Ac  2𝑔 (𝐸 − ℎ𝑐)   [m
3
.s

-1
] 

 

φ  ….. rychlostní součinitel (tabulka č. 13, příloha č. 5) 

Ac  ….. zúţená plocha za vtokem do propustku Ac = 0,62 A 

A  ….. světlá plocha příčného řezu propustkem, A = h.b 

hc  ….. zúţená hloubka, obdélníkový propustek hc = 0,62 hp [15]   
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6. Varianty řešení 

Bezpečnostní přeliv lze umístit na čelní hrázi Hlučínského jezera takřka kdekoli aţ 

do vzdálenosti cca 0,5 km od pomyslného počátku, kterým můţeme chápat vlévání říčky 

Přehyně (viz příloha č. 8) do řeky Opavy. Nejvýhodnějším místem se jeví nejkratší 

vzdálenost mezi čelní hrází a samotným Hlučínským jezerem. Z toho vyplývají nejméně 

dvě varianty, který by bylo moţno pouţít. Jedná se o přelivy hrazený a nehrazený (viz 

kap. 4). U nehrazeného přelivu lze uvaţovat o proudnicové přelivné ploše, umístěné do 

vyhovující výškové kóty, nebo o přepadu přes širokou korunu.  

Při rozpracování jednotlivých variant si objasníme výhody a nevýhody jednotlivých 

řešení, popř. poukáţeme na podmínky, které by měly splňovat. 

6.1 Situace v zájmové oblasti 

Inundační území, situované u levého břehu řeky Opavy, slouţí jako přirozená 

zátopová oblast dané lokality, která je při vyšších průtocích pravidelně zaplavována. 

V tomto prostoru jsou vybudovány objekty. Jedná se o malou vodní elektrárnu, 

která vyuţívá proudu vody v korytě k vytváření energie, a mlýn stojící u samého břehu 

řeky Opavy. Tyto dva objekty je potřeba chránit proti tzv. velké vodě, která by způsobila 

nemalé škody na majetku.  

 

        

       Obr. č.  24: Malá vodní elektrárna      Obr. č.  25: Mlýn u břehu řeky Opavy 
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6.2 Bezpečnostní přeliv – nehrazený 

Samotná funkce navrhovaného objektu bude záviset jen na poloze hladiny 

v zatopeném prostoru. Je také konstrukčně jednodušší. Výhodou je i minimální údrţba 

objektu. Pro převedení poţadovaného mnoţství vody, v závislosti na typu objektu, určíme 

přelivnou výšku a délku přelivné hrany. 

6.2.1 Proudnicová přelivná plocha 

Úkolem je stanovení délky přelivné hrany v závislosti na převedení poţadovaného 

průtoku.  Postup výpočtu dle Smetanovy metody pro objekt s uvaţovaným zaměřením: 

Kóta koruny hráze 220,90 m n. m. 

Kóta hladiny při průtoku Q100 220,10 m n. m. 

Kóta navrhované přelivné hrany 218,30 m n. m. 

Kóta hydrostatické hladiny v jezeře 216,40 m n. m. 

Kóta max. hladiny v jezeře 217,45 m n. m. 

 

Tabulka č. 3: Známé hodnoty potřebné k výpočtu proudnicové přelivné plochy 

 λ a n xt [m] 

1,1 0,5 1,85 (0; 3,5) 

 

Vzorový výpočet pro h = 1 m:  xt = 0,1 m 

xt = λ xbt  =˃  xbt = 
𝑥𝑡

𝜆
 = 

0,1

1,1
 = 0,0909 m 

ybt = a. 𝑥𝑏𝑡
  𝑛  = 0,5 . 0,09091,85 = 0,00592 m 

yt = λ ybt = 1,1 . 0,00592 = 0,00651 m 

 

Pro jinou výšku, neţ h = 1 m stačí pouhé vynásobení souřadnic x a y příslušnou 

návrhovou výškou. Pro h = 1,8 m mají souřadnice hodnotu: 
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x = xt . 1,8 = 0,1 . 1,8 = 0,18 m 

y = yt . 1,8 = 0,00651 . 1,8 = 0,0117 m 

 

 

Graf č. 1: Tvar proudnicové přelivné plochy pro h = 1,8 m 

 

Pro záporná x jsou hodnoty y doplněny podle Bazinovy křivky. Souřadnice x a y 

proudnicové plochy jsou znázorněny v tabulce (příloha č. 3). 

 

Tabulka č. 4: Známé hodnoty k výpočtu délky přelivné hrany; 

Q σz σs m h 

[m
3
.s

-1
]       [m] 

50,0 1 1 0,499 1,8 

 

Q = σz σs m b  2𝑔 ℎ0

  
3

2  =˃  b = 
𝑄

𝜎𝑧𝜎𝑠 𝑚   2𝑔 ℎ0

  
3
2

 

b = 
50

1.  0,499.  4,43.  1,81,5 = 9,36 m = 9,50 m 

-14
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Účinná délka přelivné hrany b0: 

 

Tabulka č. 5: Známé hodnoty k výpočtu účinné délky přelivné hrany; 

b n  ξ h0 

[m]     [m] 

9,50 2 0,7 1,8 

 

 

b0 = b – 0,1 n ξ h0 = 9,50 – 0,1. 2. 0,7. 1,8 = 9,248 m 

 

Tabulka č. 6: Průtoky Q v závislosti na výšce h pro proudnicovou přelivnou plochu; 

h0 [m] Q [m
3
.s

-1
] h0 [m] Q [m

3
.s

-1
] 

0,1 0,64 1,2 26,85 

0,2 1,82 1,3 30,27 

0,3 3,35 1,5 37,52 

0,5 7,22 1,6 41,33 

0,7 11,96 1,7 45,27 

0,9 17,43 1,8 49,32 

1,0 20,42 1,9 53,49 
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Graf č. 2: Konzumční křivka pro proudnicovou přelivnou plochu 

6.2.2 Přepad přes širokou korunu 

Úkolem je stanovit hydrotechnickým porovnáním délku přelivné hrany b u sníţené 

koruny hráze se splněním podmínky, kdy minimální sníţení musí být 0,5 m pod hladinou 

Q100. 

 

Kóta koruny hráze 220,90 m n. m. 

Kóta hladiny při průtoku Q100 220,10 m n. m. 

Kóta sníţené koruny hráze min. 219,60 m n. m. 

Kóta hydrostatické hladiny v jezeře 216,40 m n. m. 

Kóta max. hladiny v jezeře 217,45 m n. m. 

 

Postupujeme dle teorie z kapitoly 5.2.2i. Výpočet je proveden pro předpokládanou 

sníţenou kótu koruny hráze o h = 0,60 m pod hladinou povodňového průtoku Q100. 

Hodnoty součinitelů φ, ε1, ε2 jsou stanoveny pro variantu „práh má seříznutou vstupní 

hranu“ podle tabulky č. 1 (viz kapitola 5.2.2i).  
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Příklad výpočtu: 

Tabulka č. 7: Známé hodnoty k výpočtu délky přepadu přes širokou korunu 

Q h0 φ ε1 ε2 

[m
3
.s

-1
] [m] 

   50,0 0,6 0,912 0,53 0,79 

 

h1 = ε1 . h0 = 0,53 . 0,6 = 0,318 m 

v1 = φ  2𝑔(ℎ0 − ℎ1) = 0,912  2𝑔(0,6 − 0,318) = 2,14 m.s
-1

 

Q = φ.b.h1  2𝑔(ℎ0 − ℎ1) 

b = 
𝑄

𝜑 .ℎ1 2𝑔(ℎ0−ℎ1)
  = 

50,0

0,912.0,36  2𝑔(0,6−0,318) 
 =  73,29  m 

h2 = ε2 . h0 = 0,79 . 0,6  =  0,474  m 

v2 = φ  2𝑔(ℎ0 − ℎ2) = 0,912  2𝑔(0,6 − 0,474) =  1,43  m.s
-1

 

 

Výpočet různých délek sníţené koruny v závislosti na výšce h0 je znázorněn 

tabelárně (viz příloha č.4). 

 

Tabulka č. 8: Průtoky Q v závislosti na výšce h pro širokou korunu 

h0 [m] Q [m
3
.s

-1
] h0 [m] Q [m

3
.s

-1
] 

0,05 1,20 0,40 27,21 

0,10 3,40 0,45 32,47 

0,15 6,25 0,50 38,03 

0,20 9,62 0,55 43,88 

0,25 13,44 0,60 50,00 

0,30 17,67 0,65 56,37 

0,35 22,27 0,70 63,00 
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Graf č. 3: Konzumční křivka pro přepad přes širokou korunu 

6.3 Bezpečnostní přeliv – hrazený 

Hrazený bezpečnostní přeliv i přes menší délku přelivné hrany, a tím i šířku 

samotného přelivného objektu, nám umoţňuje regulovat hladinu v rozsahu hrazené výšky a 

moţnost jejího sníţení v libovolném okamţiku. Je zde ale moţnost selhání, coţ se projeví 

na zvýšení nároků na údrţbu a obsluhu, čímţ se zvýší náklady na samotný provoz objektu. 

Proto umístění takovéhoto objektu se navrhuje tam, kde si to vyţaduje situace. 

6.3.1 Hrázová propust 

Umístění uvaţovaného objektu do čelní hráze by nám umoţňovalo zadrţení a 

navýšení hladiny v prostoru akumulace do maximální výšky, tj. 0,8 m pod kótou koruny 

hráze, a tím by se bezezbytku vyuţilo akumulační schopnosti inundačního prostoru. 

Úkolem je určit hydrostatickým výpočtem výšku propusti hp a v závislosti na ni 

stanovit její šířku b. Při výpočtu byl pouţit vzorec pro propustky s volnou hladinou – 

neovlivněné dolní vodou (viz kapitola 5.2.2l). 
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Vzorový výpočet pro hp = 1 m: 

Tabulka č. 9: Známé hodnoty k výpočtu šířky b propusti 

Q E φ hp 
  

Ac = 0,62 A    [m] 

[m
3
.s

-1
] [m] 

 
[m] 

  
A = b. hp        [m] 

50,0 1,8 0,85 (0,1;1,8) 
  

hc = 0,62 hp     [m] 

 

 

Q = φ Ac  2𝑔 (𝐸 − ℎ𝑐)   [m
3
.s

-1
] 

 

Q = φ. 0,62(b. ℎ𝑝 )  2𝑔 [𝐸 − (0,62.ℎ𝑝)]    =˃ b = 
𝑄

𝜑 .0,62.  ℎ𝑝   2𝑔 [𝐸−(0,62.ℎ𝑝 )] 
 

 

b = 
50,0

0,85.0,62.  1  19,62 [1,8−(0,62.  1)] 
 = 

50,0

2,535
 = 19,71 m 

 

Při návrhu hrázové propusti je nutno zváţit vhodný typ uzávěru a jeho rozměry 

související s vypočtenou výškou a šířkou propusti. 

V příloze č. 5 jsou v tabulce č. 14 znázorněny rozdílné šířky propusti b v závislosti 

na její výšce hp. 
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7. Posouzení možných variant, řešení a rozpracování doporučené 

Při návrhu jakéhokoli objektu či stavby je nutno přemýšlet o jeho funkci a účelu jak 

z pohledu současného, tak i s výhledem do budoucna. 

7.1 Posouzení variant řešení 

7.1.1 Hrázová propust – posouzení 

V praxi se při malých návrhových průtocích (do 100 m
3
.s

-1
) přikláníme k návrhu 

nehrazeného přelivu. V našem případě není tomu jinak. Převládají zde nevýhody 

hrazených přelivů (viz kapitola 4.1), kde je nutno zabezpečit provozní podmínky, tj. 

nároky na obsluhu a údrţbu. Také by touto variantou řešení nebyly ochráněny objekty 

v zátopové oblasti, kde kompenzací vzniklých škod můţeme chápat jako navýšení nákladů 

na jeho vybudování a samotný provoz. 

Z předběţného výpočtu (viz kapitola 6.3.1) vyplývá rozměr propusti kde při splnění 

podmínky vybudování alespoň dvou propustí pro moţnost selhání se tato varianta jeví jako 

zcela NEVHODNÁ !!! 

7.1.2 Přeliv přes korunu hráze - posouzení 

U této varianty je nutno důkladně zváţit její přínos v zájmové oblasti. 

Z konstrukčního hlediska tato stavba není příliš sloţitá, kdy sníţením koruny hráze a 

v určité délce přelivné plochy docílíme poţadovaného efektu. Závislost sniţování výšky 

koruny hráze, a tím zkracování délky přelivné plochy můţeme sledovat v tabulce (příloha 

č. 4). Je opět nutno uvaţovat o ochraně jiţ zmíněných objektů vybudovaných v inundaci. 

Z ekonomického hlediska, po předběţném zamyšlení, se tato varianta jeví tak, ţe náklady 

na vybudování tohoto objektu by byly srovnatelné s objektem proudnicové přelivné 

plochy. 
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7.1.3 Proudnicová přelivná plocha - posouzení 

Varianta proudnicové přelivné plochy svým zadáním vyhovuje zmíněným 

poţadavkům, a tudíţ se jeví, jako řešení nejvhodnější.  

7.2 Rozpracování doporučené varianty – proudnicová přelivná plocha 

Tato varianta řešení se jeví, jako nejvhodnější z důvodu nejkratší délky přelivné 

hrany, která byla vypočtena v kapitole 6.2.1 spolu s tvarem přelivné plochy, kde rovněţ 

byly stanoveny základní rozměry objektu. 

Nyní dopočteme hloubku a minimální délku vývaru pro tlumení vodní energie a 

bezpečný převod 50 m
3
.s

-1
 vody. K tomu je nutno navrhnout kótu dna vývaru. 

 

Základní údaje vybrané varianty 

Kóta koruny hráze 220,90 m n. m. 

Kóta hladiny při průtoku Q100 220,10 m n. m. 

Kóta navrhované přelivné hrany 218,30 m n. m. 

Kóta hydrostatické hladiny v jezeře 216,40 m n. m. 

Kóta max. hladiny v jezeře 217,45 m n. m. 

Kóta navrhovaného dna vývaru 215,30 m n. m. 

Délka přelivné hrany  9,50 m 

Křivka proudnicové přelivné plochy 

 Šířka vývaru ve dně 9,50 m 

 

7.2.1 Výpočet návrhové hloubky a délky vývaru 

  

Pro návrhovou hloubku d = 0,7 m 
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Tabulka č. 10: Známé hodnoty potřebné k výpočtu hloubky a délky vývaru; 

Q b0 sd sy d g α β φ 

[m
3
.s

-1
] [m] [m] [m] [m] [m.s

-2
] 

   50,0 9,24 3 2,3 0,7 9,81 1,1 1 1 

 

 

Návrhovou hloubku vývaru d počítáme pro měrný průtok q, kde: 

 

q =  
𝑄

𝑏0
  = 

50

9,24
 = 5,411 m

2
.s

-1
  

 

E0 = h0 + sd = h0 + sy + d = 1,8 + 2,3 + 0,7 = 4,8 m 

 

E = E0 – d = 4,8 – 0,7 = 4,1 m 

 

Známým jiţ postupem sbliţováním (kapitola 5.2.2k) vyřešíme hloubky y1 = yc  a y2: 

 

yc1 = 
𝑞

𝜑
 . 

1

 2𝑔
 . 

1

 𝐸
 = 

5,41

1
 . 

1

 19,62
 . 

1

 4,1
 = 0,603 m 

yc2 = 
𝑞

𝜑
 . 

1

 2𝑔
 . 

1

 𝐸− 𝑦𝑐1
 = 

5,41

1
 . 

1

 19,62
 . 

1

 4,1 – 0,603

 = 0,653 m 

yc3 = 
𝑞

𝜑
 . 

1

 2𝑔
 . 

1

 𝐸− 𝑦𝑐2
 = 

5,41

1
 . 

1

 19,62
 . 

1

 4,1 – 0,653

 = 0,657 m 

yc4 = 
𝑞

𝜑
 . 

1

 2𝑔
 . 

1

 𝐸− 𝑦𝑐3
 = 

5,41

1
 . 

1

 19,62
 . 

1

 4,1 – 0,657

 = 0,658 m 

yc5 = 
𝑞

𝜑
 . 

1

 2𝑔
 . 

1

 𝐸− 𝑦𝑐4
 = 

5,41

1
 . 

1

 19,62
 . 

1

 4,1 – 0,658

 = 0,658 m 
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Po pátém přiblíţení je zřejmé, ţe yc bylo stanoveno jiţ ve 4. přiblíţení s dostatečnou 

přesností. Vzájemná hloubka y1 = 0,658 m. 

 

Nyní vypočteme druhou vzájemnou hloubku y2 k hloubce y1, kde: 

 

y2 = 
𝑦1

2
 [-1 +  (1 +  

8 𝛽  𝑞2

𝑔 𝑦1
  3  )] = 

0,658

2
 [-1 +  (1 + 

8.1.  5,412

9,81.  0,6583 )] = 2,699 m 

 

V závislosti na měrném průtoku q odečteme z tabulky (příloha č. 6) hodnotu  yd . 

 

yd = f(q)  =˃  yd = 2,2402 m 

 

Vhodnost odhadu navrhované hloubky d posoudíme pomocí míry vzdutí σ. Musí platit 

podmínka 1,05 ≤ σ ≤ 1,1; 

 

σ = 
𝑦𝑑+ 𝑑

𝑦2
  =  

2,24 + 0,7

2,699
 = 1,089 

 

Navrhovaná hloubka d = 0,7 m splňuje podmínku pro míru vzdutí, a proto návrh hloubky 

vývaru VYHOVUJE !!!  

 

Minimální návrhová délka vývaru Lv 

 

podle Smetany:  Lv = 6,6(y2 – y1) = 6,6(2,699 – 0,658) = 13,47 m = 13,5 m 
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7.3 Závěrečný popis objektu 

Podle vypočtených hodnot bude mít přeliv dokonalý charakter, kde kóta maximální 

hladiny při povodňovém průtoku za samotným objektem (218,24 m n. m.) nepřesáhne kótu 

přelivné hrany (218.30 m n. m.). 

Objekt bude vybudován z betonu pro vodohospodářské účely. Mezi navrţenou 

proudnicovou přelivnou plochou a dnem vývaru bude vybudována dilatační spára, která 

tak bude schopna eliminovat moţné poškození betonové konstrukce vlivem teplotní 

roztaţnosti v závislosti na ročním období. Za prahem vývaru bude pouţit těţký zához o 

hmotnosti kamenů 50-200 kg, kterým bude upraveno dno i břehy odpadního koryta do 

vzdálenosti cca 28 m od hranice prahu. Poté se do dna koryta můţe umístit kamenný pohoz 

o hmotnosti kamenů do 50 kg po celé jeho zbývající délce a svahy mohou být zatravněny. 

Podle odhadu se v tomto korytě po celé jeho délce bude hladina převáděné vody pohybovat 

rovnoměrně.  

Protoţe je nutné, aby nad samotným objektem přelivu vedla komunikace, je 

navrţena mostní konstrukce o nosnosti cca 30 tun, která nám zabezpečí moţnost dopravení 

těţké techniky pro případné udrţovací práce v rámci odstraňování moţných překáţek 

způsobené naplavením velkou vodou. 

Pro správné dodrţení technických poţadavků při výstavbě objektu je moţné 

nahlédnout a pracovat s patřičnými technickými normami. Příklad norem najdeme v 

Seznamu literatury. K vybrané variantě je rozpracována názorná výkresová dokumentace 

v podobě situačního plánu, příčného řezu přelivem, řez a půdorys funkčním objektem a 

řezů funkčním objektem (příloha č. 9 -12). 
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8. Odhad ekonomického zhodnocení 

Abychom mohli navrhované řešení finančně ohodnotit, je třeba znát jednotkové 

ceny za jednotlivé úkony. Vzhledem k rozsáhlosti projektu a tomu, ţe v diplomové práci 

byla popisována pouze část projektu z hlediska výpočtu základních rozměrů objektu, není 

moţné přesně vyčíslit finanční náročnost celého projektu. Proto bylo přistoupeno pouze k 

orientačnímu zhodnocení navrhovaného řešení z hlediska doby výstavby a základních 

prováděcích prací. 

8. 1 Ocenění vybraného návrhu řešení 

Jedná se o novou stavbu vybudovanou u vodního toku řeky Opavy ve správě 

Povodí Odry, státní podnik. Je dimenzován na maximální průtok 50 m
3
.s

-1
, kde hlavními 

stavebními materiály je ţelezobeton a kamenina. 

Pro daný stupeň projektové dokumentace není moţné sestavit přesný poloţkový 

rozpočet díla. Byla však rozpracována cenová kalkulace, která vychází z výkazu výměr 

hlavních stavebních prací a orientačních cen, které byly převzaty a aktualizovány 

z obdobných objektů. 

Celkové stavební náklady navrhované stavby se předpokládají ve výši cca 22,5 mil. 

Kč znázorněné v tabulce č. 11. Tato cena je bez projekčních a průzkumných prací a 

bez nákladů na výkupy pozemků. 

8.2 Finanční náročnost všech úprav v okolí jezera 

Projekt si svým charakterem provádění vyţaduje určitý cyklus, proto realizace 

všech úprav se předpokládá v letech 2011 - 2014. Finanční náročnost realizace je 

znázorněna v tabulkách č. 11 a 12.[2]   
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Tabulka č. 11: Finanční náročnost jednotlivých objektů I; 

Stavby na VT Opava 

 

Funkční objekty Hlučínského jezera 

Název objektu Cena (Kč) 

 

Název objektu Cena (Kč) 

 Pravobřeţní hráz 47 495 650,- 

 

 Bezpečnostní přeliv 22 337 750,- 

 Překládka 22kV linky 412 500,- 

 

 Výpustný objekt 6 082 450,- 

 Odstranění nánosů 12 299 800,- 

 

 Nápustný objekt 1 182 500,- 

 Levobřeţní hráz 45 060 000,- 

 

 Šachta přivaděče 1 760 000,- 

 Čelní hráz 10 695 070,- 

 

 Odběrný objekt 2 560 000,- 

 Funkční objekt 15 307 270,- 

 

 Opevnění břehů jezera 27 346 438,- 

 Polní cesta 925 280,- 

 

    

 Celkem 132 195 570,- 

 

 Celkem 61 269 138,- 

 

 

Tabulka č. 12: Finanční náročnost jednotlivých objektů II; 

Stavby na VT Opava 

Název objektu Cena (Kč) Název objektu Cena (Kč) 

 Kom. a zpevnění plochy 244 397 400,-   Krajinné a sadové úpravy 127 500 000,- 

 Vodovod 9 386 000,-  Úprava vodního reţimu 4 706 000,- 

 Dešťová kanalizace 28 197 000,-  Lávka přes potok Přehyně 2 600 000,- 

 Splašková kanalizace 16 159 000,-  Okruţní křiţovatka 6 656 000,- 

 Stl. plynovod d63 7 059 000,-  Úprava koryta Vařešinky 4 836 000,- 

 Rozvody NN 11 102 000,-  Lávka přes řeku Opavu 13 104 000,- 

 Veřejné osvětlení 13 442 000,-  Rekonstrukce mostu 35 100 000,- 

 Celkem 524 244 400,- 

     Cena celkem 717 709 108,- 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe celková finanční náročnost je cca 720 mil. Kč. Tyto 

nemalé prostředky zabezpečí celkové vylepšení funkčnosti protipovodňové ochrany 

v zájmové oblasti a tím na mnoho dalších let sníţí moţné škody způsobené velkou vodou. 
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9. Závěr 

Ne všechna území vyţadují stejný stupeň protipovodňové ochrany. Záleţí na jejich 

vyuţití a zranitelnosti při povodních, délce záplavy, hloubce a rychlosti proudící vody. 

Protipovodňová bezpečnost se můţe zvyšovat revitalizačními úpravami krajiny a 

zlepšováním jejího vodního reţimu, a dále řízenými inundacemi, jimiţ se zvýší retenční 

potenciál údolní nivy i celého povodí. 

Zájmové území včetně stávajících hrází na toku Opavy je postiţeno těţbou 

štěrkopísku a vzhledem k blízkosti vodního toku a stavu stávajících hrází nemá zajištěnou 

přiměřenou povodňovou ochranu.  

 Hlavním úkolem diplomové práce bylo navrhnout několik variant bezpečnostních 

přelivů na ochranné protipovodňové hrázi řeky Opavy nad Hlučínským jezerem, které jsou 

schopny převedení maximálně 50 m
3
.s

-1
 vody. 

Po seznámení se zájmovou oblastí a problematikou bezpečnostních přelivů bylo 

přistoupeno k návrhu jednotlivých variant řešení. Byly provedeny základní výpočty 

jednotlivých myšlených objektů, kde byly zjištěny délky jednotlivých přelivných hran, 

popř. rozměry propustí (viz kapitola 6) a na základě těchto výsledků, spolu se zváţením 

známých skutečností v zájmové lokalitě, byla vybrána nejvhodnější varianta návrhu. Tou 

se jevil návrh proudnicové přelivné plochy, u které byl pomocí výpočtové Smetanovy 

metody znázorněn její tvar (kapitola 6.2.1). 

V kapitole 7 byla zvolená varianta následně rozpracována v podobě doplňujících 

výpočtů pro zjištění potřebné hloubky a minimální délky vývaru a na základě těchto 

výsledků byla vypracována vzorová výkresová dokumentace v podobě situačního plánu, 

vzorového příčného řezu bezpečnostním přelivem, řezu a půdorysu funkčního objektu a 

řezů funkčním objektem A-A, B-B, C-C (viz příloha č. 9 – 12). 

Závěrečný návrh ekonomického zhodnocení není zaměřen pouze na jeden objekt, 

chápaný, jako řešený bezpečnostní přeliv, ale v rámci celkové protipovodňové ochrany v 

zájmové oblasti bylo přihlédnuto k nutnosti vybudovat a počítat i s dalšími projekty pro 

vylepšení tamní situace. Jedná se především o navýšení a navázání čelní hráze na jiţ 

vybudovanou Děhylovskou úpravu a vylepšení nevyhovujícího stavu výpustných objektů 
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na jezeře. Celková náročnost projektu tak činí cca 720 mil. Kč z čehoţ odhad samotného 

bezpečnostního přelivu vychází na cca 22,5 mil. Kč. 

Toto však nebylo předmětem diplomové práce a proto doufám, ţe alespoň 

koncepce návrhů variant bezpečnostních přelivů napomůţe řešit problematiku v rámci 

připravovaných úprav v dané oblasti. 
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Příloha č. 1: Přehled významných povodní povodí Odry v 19. a 20. století 

 

Srpen 1813: povodeň na řekách Odra a Opava. Ve městě Opava se vlivem velké 

vody zřítilo na 28 domů a 50 jich bylo poškozeno. 

Říjen 1831: povodněmi zasaţeny obě strany povodí, beskydská a jesenická. Tato 

povodeň způsobila vypuknutí epidemie cholery, která si vyţádala na 79 lidských obětí. 

Roky 1854, 1872, 1894: Bez dokumentace. Povodeň na řekách Opava, Odra, Olše, 

Ostravice. 

Srpen 1880: Řeky Ostravice, Lučina, Olše způsobily ve městech Krnov, Jeseník, 

Opava, Moravská Ostrava povodeň o průtocích cca 1164 m
3
.s

-1
. Škody zaznamenal 

zejména rozvíjející se průmysl a ţelezniční tratě v souběhu s vodními toky. 

Červen 1902: Intenzivní déšť. Na řece Ostravici vznikly tři povodňové vlny, 

z nichţ nejvyšší kulminovala průtokem 1050 m
3
.s

-1
. Dosaţený průtok je moţné označit 

zhruba jako stoletý (Q100) v Moravské Ostravě. Následkem toho došlo ve Frýdlantě nad 

Ostravicí k protrţení hráze. Z břehů vystoupila i řeka Odra a zatopila celou údolní nivu od 

Oder po Bohumín. Vlivem vybřeţení i řeky Odry bylo v Bohumíně naměřeno maximální 

průtokové mnoţství, které představovalo asi dvacetiletou vodu (Q20).  

Červenec 1903: opakování povodně. Ve městě Opavě řekou Opavou protékalo 360 

m
3
.s

-1
 (asi Q100).  

Roky 1937 a 1939: zhruba dvacetileté povodně na řece Odře. 

Květen 1940: lijáky zasáhly celé povodí Ostravice a část povodí Olše. Na mnohých 

místech severních svahů Beskyd leţel ještě sníh, který rychle roztál a přispěl tak ke 

zvětšení povrchového odtoku. V Ostravě byl zaznamenán průtok 1050 m
3
.s

-1
.  

Roky 1966, 1970, 1972, 1974, 1975, 1977, 1985: regionální povodně s lokálním 

dopadem. Svou velikostí a rozsahem zasaţeného území se blíţily průměru.   

Květen 1996: dlouhotrvající přívalové sráţky na horní Opavě. V důsledku toho 

rychle vzrostly průtoky Moravice nad vodním dílem Slezská Harta. Řekou Opavou 

protékalo v Opavě 262 m
3
.s

-1
. Povodňová vlna Moravice byla zachycena dokončovanou 
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nádrţí Slezská Harta. Maximální přítok 170 m
3
.s

-1
 byl nádrţí transformován na 60 m

3
.s

-1
 a 

následně pak vodním dílem Kruţberk ještě sníţem na 40 m
3
.s

-1
.  

Červenec 1997:  Na Moravě a ve Slezsku se odehrála jedna z největších přírodních 

katastrof 20. století ve střední Evropě. Ţivelní pohroma způsobena dlouhotrvajícími dešti 

na severovýchodě Čech a na severu Moravy přesáhla svým rozsahem území české části 

povodí Odry. Povodně mimořádně postihly také oblasti řek Orlice, Moravy, Bečvy a 

pochopitelně i Odry v Polsku. 

Od 4. července do 9. července byl v povodí zaznamenán nejvyšší průměr sráţek o 

267 mm na ploše 4662 km
2
.  Enormní deště způsobily vzestupy hladin a průtoků na všech 

tocích povodí, kde byly dosud nepozorované a nezaznamenané průtokové hodnoty. 

Přestoţe byly v Ostravě stékající se řeky Odra, Ostravice, Lučina a Opava 

regulovány na kapacitu stoletého průtoku, došlo zde během povodně ke značným záplavám 

a mimořádným škodám na obytné, občanské i průmyslové zástavbě. Byla to zejména řeka 

Odra, která vystoupila z ohrázovaného koryta, jelikoţ její průtok o 20 % převýšil kapacitu 

úpravy. 

Příznivý retenční účinek nádrţí Šance, Morávka, Ţermanice a Olešná způsobil, ţe 

řeky Ostravice a Lučina se v Ostravě z břehů nevylily. 

Vodním dílům Slezská Harta a Kruţberk se podařilo zachytit celou padesátiletou 

povodeň z povodí Moravice o rozloze 567 km
2
. 

Povodeň v červenci r. 1997 byla sice mimořádnou událostí, ale v porovnání 

s výskytem povodní v dlouhodobém historickém měřítku událostí nikoli neobvyklou.[1] 
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Příloha č. 2: Průtoky kapacitním korytem řeky Opavy „Děhylovská úprava“ 

 

Část Staničení Hladina při průtoku 

Děhylovská úprava 

  Q2 Q5 Q20 Q50 Q100 

km m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. m n.m. 

7,79 214,49 215,09 215,89 216,39 216,73 

7,9 214,55 215,16 215,97 216,48 216,82 

7,99 214,56 215,17 215,97 216,47 216,81 

8,12 214,68 215,3 216,05 216,53 216,86 

8,22 214,79 215,41 216,12 216,59 216,91 

8,32 214,91 215,53 216,2 216,64 216,96 

8,42 215,03 215,65 216,28 216,7 217,01 

8,51 215,14 215,75 216,35 216,75 217,05 

8,57 215,22 215,83 216,4 216,79 217,08 

8,61 216,31 216,8 217,05 217,16 217,34 

8,7 216,39 216,92 217,19 217,31 217,48 

8,8 216,46 217,02 217,29 217,41 217,58 

8,9 216,53 217,12 217,39 217,52 217,69 

9 216,63 217,23 217,52 217,64 217,8 

9,1 216,74 217,35 217,64 217,78 217,92 

9,2 216,83 217,45 217,75 217,88 218,02 

9,3 216,91 217,54 217,84 217,97 218,11 

9,4 216,98 217,62 217,92 218,06 218,2 

9,5 217,04 217,69 218 218,14 218,28 

9,6 217,13 217,81 218,12 218,26 218,39 

9,7 217,22 217,91 218,22 218,36 218,5 

9,8 217,31 218,01 218,32 218,47 218,6 

9,9 217,39 218,09 218,41 218,56 218,69 

10 217,47 218,18 218,51 218,65 218,78 

10,1 217,52 218,25 218,58 218,73 218,86 

10,2 217,59 218,33 218,67 218,82 218,95 

10,3 217,67 218,41 218,75 218,91 219,03 

10,4 217,74 218,5 218,84 219 219,1 

10,5 217,82 218,58 218,94 219,09 219,22 

10,6 217,9 218,67 219,02 219,18 219,31 

10,7 217,97 218,75 219,12 219,28 219,41 

10,78 220,12 220,57 220,8 220,91 220,99 

10,85 220,12 220,58 220,81 220,92 221 

10,95 220,13 220,59 220,82 220,93 221,01 

11,05 220,14 220,6 220,84 220,95 221,03 

11,14 220,15 220,6 220,84 220,96 221,04 

11,24 220,16 220,61 220,85 220,96 221,05 
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Graf č. 4: Průtoky Děhylovskou úpravou 
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Příloha č. 3: Souřadnice x a y proudnicové přelivné plochy 

 

pro h = 1 m pro h = 1,8 m 

xt yt xt yt xt yt xt yt 

-0,3 0,126 2,05 1,7399 -0,54 0,2268 3,69 3,1318 

-0,25 0,064 2,1 1,8192 -0,45 0,1152 3,78 3,2746 

-0,2 0,036 2,15 1,9001 -0,36 0,0648 3,87 3,4203 

-0,15 0,017 2,2 1,9827 -0,27 0,0306 3,96 3,5689 

-0,1 0,006 2,25 2,0669 -0,18 0,0108 4,05 3,7204 

-0,05 0,001 2,3 2,1526 -0,09 0,0018 4,14 3,8748 

0 0 2,35 2,240 0 0 4,23 4,0321 

0,05 0,0018 2,4 2,3290 0,09 0,0032 4,32 4,1922 

0,1 0,006 2,45 2,4195 0,18 0,0117 4,41 4,3552 

0,15 0,0137 2,5 2,5117 0,27 0,0248 4,5 4,5211 

0,2 0,0234 2,55 2,6054 0,36 0,0422 4,59 4,6898 

0,25 0,0354 2,6 2,7007 0,45 0,0638 4,68 4,8613 

0,3 0,0497 2,65 2,7976 0,54 0,0894 4,77 5,0357 

0,35 0,0661 2,7 2,8960 0,63 0,1190 4,86 5,2129 

0,4 0,0846 2,75 2,9960 0,72 0,1523 4,95 5,3929 

0,45 0,1052 2,8 3,0976 0,81 0,1894 5,04 5,5757 

0,5 0,1279 2,85 3,2007 0,9 0,2302 5,13 5,7613 

0,55 0,1525 2,9 3,3053 0,99 0,2746 5,22 5,9496 

0,6 0,1792 2,95 3,4115 1,08 0,3225 5,31 6,1408 

0,65 0,2078 3 3,5193 1,17 0,3740 5,4 6,3348 

0,7 0,2383 3,05 3,6286 1,26 0,4290 5,49 6,5315 

0,75 0,2708 3,1 3,7394 1,35 0,4874 5,58 6,7309 

0,8 0,3051 3,15 3,8517 1,44 0,5492 5,67 6,9331 

0,85 0,3413 3,2 3,9656 1,53 0,6144 5,76 7,1381 

0,9 0,3794 3,25 4,0810 1,62 0,6829 5,85 7,3458 

0,95 0,4193 3,3 4,1979 1,71 0,7548 5,94 7,5563 

1 0,4610 3,35 4,3163 1,8 0,8299 6,03 7,7694 

1,05 0,5046 3,4 4,4363 1,89 0,9083 6,12 7,9853 

1,1 0,55 3,45 4,5577 1,98 0,99 6,21 8,2039 

1,15 0,5971 3,5 4,6807 2,07 1,0748 6,3 8,4252 

1,2 0,6460 3,55 4,8051 2,16 1,1629 6,39 8,6493 

1,25 0,6967 3,6 4,9311 2,25 1,2541 6,48 8,8760 

1,3 0,7491 3,65 5,0585 2,34 1,3485 6,57 9,1054 

1,35 0,8033 3,7 5,1875 2,43 1,4460 6,66 9,3375 

1,4 0,8592 3,75 5,3179 2,52 1,5466 6,75 9,5723 

1,45 0,9168 3,8 5,4498 2,61 1,6504 6,84 9,8097 

1,5 0,9762 3,85 5,5832 2,7 1,7572 6,93 10,0498 

1,55 1,0372 3,9 5,7181 2,79 1,8671 7,02 10,2926 

1,6 1,10 3,95 5,8545 2,88 1,9800 7,11 10,5381 

1,65 1,1644 4 5,9923 2,97 2,0960 7,2 10,7862 

1,7 1,2305 4,05 6,1316 3,06 2,2150 7,29 11,0369 

1,75 1,2983 4,1 6,2724 3,15 2,3371 7,38 11,2903 

1,8 1,3678 4,15 6,4146 3,24 2,4621 7,47 11,5464 

1,85 1,4389 4,2 6,5583 3,33 2,5901 7,56 11,8051 

1,9 1,5117 4,25 6,7035 3,42 2,7211 7,65 12,0664 

1,95 1,5861 4,3 6,8501 3,51 2,8551 7,74 12,3303 

2 1,6622 4,35 6,9982 3,6 2,9920 7,83 12,5969 
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Příloha č. 4: Tabulka vypočtených hodnot pro různou výšku snížené koruny hráze 

 

h0 [m] h1 [m] v1 [m.s
-1

] b [m] h2 [m] v2 [m.s
-1

] 

 

ε1= 0,53 

0,5 0,265 1,958 96,348 0,395 1,308 

 

ε2= 0,79 

0,51 0,270 1,977 93,528 0,402 1,322 

 

φ = 0,912  

0,52 0,275 1,997 90,843 0,410 1,334 

  0,53 0,280 2,016 88,285 0,418 1,347 

  0,54 0,286 2,035 85,844 0,426 1,360 

  0,55 0,291 2,053 83,513 0,434 1,372 

  0,56 0,296 2,072 81,286 0,442 1,385 

  0,57 0,302 2,090 79,156 0,450 1,397 

  0,58 0,307 2,109 77,118 0,458 1,409 

  0,59 0,312 2,127 75,166 0,466 1,421 

  0,6 0,318 2,145 73,294 0,474 1,433 

  0,61 0,323 2,163 71,500 0,481 1,445 

  0,62 0,328 2,180 69,777 0,489 1,457 

  0,63 0,333 2,198 68,122 0,497 1,469 

  0,64 0,339 2,215 66,532 0,505 1,480 

  0,65 0,344 2,232 65,002 0,513 1,492 

  0,66 0,349 2,249 63,530 0,521 1,503 

  0,67 0,355 2,266 62,113 0,529 1,515 

  0,68 0,360 2,283 60,748 0,537 1,526 

  0,69 0,365 2,300 59,432 0,545 1,537 

  0,7 0,371 2,317 58,163 0,553 1,548 

  0,71 0,376 2,333 56,939 0,560 1,559 

  0,72 0,381 2,349 55,757 0,568 1,570 

  0,73 0,386 2,366 54,615 0,576 1,581 

  0,74 0,392 2,382 53,512 0,584 1,592 

  0,75 0,397 2,398 52,445 0,592 1,603 

   

Z uvedené tabulky vyplývá, ţe čím níţe navrhneme přelivnou hranu korunového 

přelivu h pod kótu maximálního průtoku Q100, tím se délka b přelivné hrany bude 

zkracovat. Šířka přelivu t musí splňovat podmínku 
2

3
 h ˂ t ˂10 h; 
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Příloha č. 5: Typy propustí + vypočtené hodnoty šířky propusti pro obdélníkový průřez 

 

Obr. č. 26: Typy propustí; 

 

Tabulka č. 13: Součinitel ztráty na vtoku, rychlostní, výškového zúžení a zatopení vtoku [15] 

typ vtoku 

Součinitel místních 

ztrát na vtoku ξυ 

rychlostní 

součinitel φ 

 součinitel 

výškového zúžení χ 

součinitel 

zatopení vtoku β 

A 0,4 - 0,5 0,85 - 0,82 0,9 1,2 - 1,16 

B 0,8 - 0,9 0,75 - 0,73 0,86 1,09 - 1,08 

C 0,7 - 0,8 0,77 - 0,75 0,87 1,1 - 1,09 

 

Q = φ. 0,62(b. ℎ𝑝 )  2𝑔 [𝐸 − (0,62.ℎ𝑝)]    =˃ b = 
𝑄

𝜑 .0,62.  ℎ𝑝   2𝑔 [𝐸−(0,62.ℎ𝑝 )] 
 

 

Tabulka č. 14: Rozdílné šířky propusti b v závislosti na její výšce hp 

Q = 50,0 m
3
.s

-1
 hp [m] b [m] hp [m] b [m] hp [m] b [m] 

E = 1,8 m 0,1 162,47 0,7 26,18 1,25 16,92 

φ = 0,85 
 

0,15 109,29 0,75 24,71 1,3 16,52 

  
0,2 82,72 0,8 23,44 1,35 16,16 

  
0,25 66,8 0,85 22,33 1,4 15,84 

  
0,3 56,2 0,9 21,35 1,45 15,56 

  
0,35 48,64 0,95 20,48 1,5 15,3 

  
0,4 42,98 0,98 20,01 1,55 15,08 

  
0,45 38,59 1 19,71 1,6 14,89 

  
0,5 35,09 1,05 19,03 1,65 14,72 

  
0,55 32,24 1,1 18,41 1,7 14,58 

  
0,6 29,87 1,15 17,86 1,75 14,47 

  
0,65 27,88 1,2 17,36 1,8 14,38 



Bc. Martin Šťastný: Variantní návrh bezpečnostního přelivu 

 

2009                                                                                                                                   59 

 

Příloha č. 6: Tabulka yd = f(q)  

 

q yd q yd q yd 

[m
2
.s

-1
] [m] [m

2
.s

-1
] [m] [m

2
.s

-1
] [m] 

1 0,74 5,08 2,167 5,72 2,308 

2 1,18 5,1 2,172 5,74 2,312 

3 1,5 5,12 2,176 5,76 2,317 

4 1,83 5,14 2,180 5,78 2,321 

4,5 2,04 5,16 2,185 5,8 2,326 

4,52 2,044 5,18 2,189 5,82 2,330 

4,54 2,048 5,2 2,194 5,84 2,334 

4,56 2,053 5,22 2,198 5,86 2,339 

4,58 2,057 5,24 2,202 5,88 2,343 

4,6 2,062 5,26 2,207 5,9 2,348 

4,62 2,066 5,28 2,211 5,92 2,352 

4,64 2,070 5,3 2,216 5,94 2,356 

4,66 2,075 5,32 2,220 5,96 2,361 

4,68 2,079 5,34 2,224 5,98 2,365 

4,7 2,084 5,36 2,229 6 2,37 

4,72 2,088 5,38 2,233 6,02 2,374 

4,74 2,092 5,4 2,238 6,04 2,378 

4,76 2,097 5,41 2,2402 6,06 2,383 

4,78 2,101 5,42 2,242 6,08 2,387 

4,8 2,106 5,44 2,246 6,1 2,392 

4,82 2,110 5,46 2,251 6,12 2,396 

4,84 2,114 5,48 2,255 6,14 2,400 

4,86 2,119 5,5 2,26 6,16 2,405 

4,88 2,123 5,52 2,264 6,18 2,409 

4,9 2,128 5,54 2,268 6,2 2,414 

4,92 2,132 5,56 2,273 6,22 2,418 

4,94 2,136 5,58 2,277 6,24 2,422 

4,96 2,141 5,6 2,282 6,26 2,427 

4,98 2,145 5,62 2,286 6,28 2,431 

5 2,15 5,64 2,290 6,3 2,436 

5,02 2,154 5,66 2,295 6,32 2,440 

5,04 3,15 5,68 2,299 6,34 2,444 

5,06 3,154 5,7 2,304 6,36 2,449 
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Příloha č. 7: Fotodokumentace zájmové oblasti 

              

Obr. 26:  Inundační prostor  Obr. 27:  Jezový objekt č. 1 

 

              

Obr. 28:  Děhylovská úprava  Obr. 29:  Jezový objekt č. 2 

           

              

Obr. 30:  Přítok do jezera – podzim  Obr. 31:  Přítok do jezera – jaro 

 


