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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá úpravou koryta toku Ondřejnice v obci 

Kozlovice. V první části práce jsou vysvětleny pojmy týkající se vodního toku 

a jeho koryta. Další část práce se zabývá moţnými způsoby úprav na bystřinných 

tocích. Dále je začleněn popis různých stabilizačních opevnění a objektu 

prováděných na těchto tocích. V další části je charakterizován vodní tok 

Ondřejnice a popsán jeho původní stav před úpravou, doplněný fotografiemi. Dále 

je zpracován průběh konkrétní úpravy a popsány jednotlivé úkony a objekty, které 

byly na tomto toku provedeny. V závěru práce je zhodnocení stávajícího stavu 

koryta Ondřejnice, které se zabývá významem úpravy a změnami vzniklými 

po určité časové době od zmiňované úpravy. Celá práce je doplněna fotografickou 

přílohou porovnávající původní stav a stav po úpravě. Přiloţená je rovněţ 

vodohospodářská mapa. 

 

Klíčová slova: koryto vodního toku, úprava toku, balvanité skluzy, nátrţe, záhozy, 

přehráţky, břehový porost 
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SUMMARY 

My thesis deals with repairing of the stream channel of Ondřejnice 

in the city of Kozlovice. In the first part, there are explained notions relevant 

to the stream and its channel. Next part is about possible fitting of torrent bivalve. 

Further, description of different kinds of stabilizing jack and objects done 

on this stream is incorporated. In the following, the stream of Ondřejnice is 

characterized and also described as in the original conditions before the repairs 

have been made. This part is completed by some photos. Next, there is a course 

of particular repair, various acts and objects made on this stream worked out. 

At the end of my thesis, there is an estimation of Ondřejnice stream channel´s 

current condition which is based on repairs and changes that have been made 

since the repairs mentioned above. My thesis is completed by many pictures 

comparing the original and current condition after the repair. Water-fitting map is 

added as well.  

 

Keywords: stream channel, fitting of  torrent, boulder chutes, bank sapping, 

ripraps, dyking, bank vegetation 
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1 ÚVOD 

Jiţ delší dobu jsem pozoroval vliv vody v neupravených korytech a kladl jsem 

si otázku, jaké škody můţe způsobit erozní činnost v těchto korytech a jak by bylo 

moţné „usměrnit tento nespoutaný ţivel“. Zaujalo mě vypořádání se s technickými 

metodami s nepříznivými dopady v dotčených korytech toků. Rozhodl jsem se tuto 

problematiku popsat v mé bakalářské práci, a proto jsem si vybral úpravu vodního 

toku Ondřejnice v Kozlovicích. 

V teoretické části se budu zabývat základními pojmy vodní tok a jeho koryto. 

Budu popisovat jednotlivé parametry, které se vodního toku a jeho koryta týkají. 

V další části se zaměřím na moţné způsoby úprav na tocích bystřinného 

charakteru. Zmíním se rovněţ o historii úprav, zásadách a účelech úprav. Dále 

budu popisovat jednotlivá stabilizační opevnění koryta a jednotlivé objekty, které 

se provádějí na korytech vodních toků. 

V úvodu praktické části se budu věnovat charakteristice vodního toku 

Ondřejnice v obci Kozlovice a popisu původního stavu, který bude doplněn 

fotografiemi. Obsáhlá část bude zaměřena na charakteristiku provedené úpravy 

na Ondřejnici, kde se budu zabývat všemi podklady a průzkumy potřebnými 

pro úpravu. Následně budu popisovat proběhlou úpravu na korytě tohoto toku 

a  všechny druhy opevnění, které byly provedeny. Krátce se zmíním o břehovém 

porostu, který má u této úpravy rovněţ velký význam. V závěru zhodnotím 

současný stav koryta Ondřejnice. 

Celá práce bude doplněná obsáhlou přílohou, ve které bude fotografické 

srovnání původního stavu a stavu po úpravě koryta. Přiloţena bude rovněţ 

vodohospodářská mapa s určením místa úpravy. 

Cílem této bakalářské práce bude posoudit vybranou variantu řešení úpravy 

poškozeného koryta vodního toku Ondřejnice v obci Kozlovice. 
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2 VODNÍ TOKY 

Vodní tok je odborný termín z hydrologie, který označuje jakoukoliv vodu, 

která trvale teče po zemském povrchu. Je ohraničen dnem a dvěma břehy. Není 

důleţité, zda takový vodní tok je vytvořen přirozeně nebo uměle. 

(http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/490424-vodni-tok) 

2.1 Charakteristika vodních toků 

Vodní toky můţeme charakterizovat podle určitých hledisek: 

 vodnosti 

 velikosti plochy povodí 

 charakteru proudění vody 

 odtokového reţimu, apod.  

Nejvšeobecnější je dělení na: 

 bystřiny – kratší toky s velkým a nepravidelným sklonem dna, s náhlými 

a výraznými změnami přítoku a se značnou erozní činností a pohybem 

splavenin 

 potoky – menší toky s vyrovnanějším prodlouţeným sklonem a menším 

pohybem splavenin 

 řeky – vodnější toky s větším povodím, mírnějšími prodlouţenými sklony 

koryta, jemnějšími frakcemi splavenin 

 veletoky – největší toky prvního řádu, tedy toky ústící do moře 

(Raplík, Výbora, Mareš, 1989) 
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2.2 Koryto 

Koryto obvykle vlnovitého půdorysného průběhu omezené zřetelnými 

břehovými hranami a souběţnými pruhy pozemků, které jsou zpravidla porostlé 

bylinnou, keřovou a stromovou vegetací, je vytvořeno koridorem potoka. (TNV 75 

2102) 

2.2.1 Proces tvorby a vývoj koryta 

Koncentrací plošného odtoku se zvyšuje erozní působení stékající vody 

a na svazích se vytváří rozličné hluboké strůţky, které se postupně spojují 

do erozních rýh. Voda zvyšuje svoje působení, postupně vytváří erozní brázdy, 

výmoly aţ strţe, které mají v méně soudrţných horninách příkré stěny a v příčném 

profilu tvar písmena V. Na dně strţí se začíná vytvářet koryto vodního toku 

a zároveň se vytváří jeho údolí. (Raplík, Výbora, Mareš, 1989) 

2.2.2 Parametry koryt vodních toků 

 Kapacita 

„Kapacita koryta, která představuje průtok korytem zaplněným po okraj, 

závisí na velikosti a tvaru příčného průřezu, na drsnosti a podélném sklonu.“ (Just 

a kol., 2005, s. 192)  

Technické úpravy koryt byly prováděny hlavně s cílem zajistit velké průtočné 

kapacity. Revitalizace směřují většinou opačným směrem a vytvářejí koryta 

s malou průtočnou kapacitou. (Just a kol., 2005) 

 Stabilita 

ON 73 6512 definujeme stabilitu koryta jako schopnost koryta toku zachovat 

hloubku a tvar příčného profilu i směr. U stability koryta je nutno vidět, ţe tento 

pojem znamená stálost poměrů sil (nebo jejich rovnováhu), které namáhají říční 

koryto a mohou způsobit jeho deformaci a sil, které brání této deformaci. Stabilita 

je chápaná v širším slova smyslu, to znamená, ţe se neproměnnost koryta 

poţaduje při proudění vody i v případě suchého koryta. (Raplík, Výbora, Mareš, 

1989) 
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 Trasa koryta 

Současným ideálem přirozené trasy je často chápán meandrující tok. 

Meandrování je přirozené jen pro určitou skupinu vodotečí, spíše v méně 

sklonitých polohách se širokou nivou. Poloměr meandrů bývá spíše malý. Návrh 

správné trasy musí vycházet z  charakteristik nivy a toku, velmi často je správnější 

trasa volně vlnovitá, v bystřinných polohách i poměrně přímá, sloţená z lomených 

úseků podle sklonu údolnice (Vrána a kol., 2004). 

 Podélný profil 

- vychází pokud moţno z tvarů terénu a je členitý.  

TNV 75 2102 uvádí, ţe: „Podélný profil má odpovídat sklonem nivelety 

sklonu území jeho proměnlivosti a půdorysnému uspořádání trasy koryta. Průběh 

podélného profilu má mít charakteristické rysy dané kategorie potoka. Hloubka 

a podélný sklon nivelety dna koryta musí zabezpečit požadovanou průtočnou 

kapacitu a stabilitu .“ 

Regulační úpravy toků se snaţily záměrně členitost podélného profilu 

omezovat, jak z důvodu navrhování, tak výstavby a následné údrţby. Naopak 

revitalizace co nejvíce respektují přirozený průběh terénu a členitost podélného 

profilu je pro ně předností. (Just a kol., 2003) 

 Příčný profil 

Příčný profil můţe být otevřený nebo uzavřený. Otevřeným profilům se dává 

přednost nejen proto, ţe jsou ekonomičtější a méně náročné, ale i z ekologických 

důvodů. (Raplík, Výbora, Mareš, 1989) 

Podle TNV 75 2102 přirozenému tvaru příčného profilu nejlépe odpovídá 

nesymetrický lichoběţníkový nebo miskovitý profil se zaoblenými hranami, 

s mírnými svahy břehů v konvexách (vnitřní břeh) a strnitými svahy v konkávách 

(nárazový břeh). 
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2.2.3 Splaveninový reţim 

Splaveninový reţim je přirozeným jevem. Původ splavenin v přirozených 

tocích je převáţně z koryta toku, nikoliv z přilehlých pozemků. Vrána a kol. (2004, 

s. 30) uvádí, ţe: „Splaveninový režim je nezbytnou podmínkou pro vytvoření 

přirozeného dna a tedy i pro oživení toku. 

Splaveniny se skládají z písku a štěrků různé zrnitosti, nebo 

ze štěrkopískových směsí různého zrnitostního sloţení. Další část splavenin tvoří 

hlinité částice, které jsou většinou unášeny v suspenzi. Mezi splaveniny řadíme 

také organické hmoty splavované vodou, především části rostlin a jiné plovoucí 

hmoty, které se často podílí na vytváření koryta toku. (Vrána a kol., 2004) 

3 MOŢNÉ ZPŮSOBY ÚPRAV NA TOCÍCH BYSTŘINNÉHO 

CHARAKTERU 

„Komplexní úpravou toků rozumí se úprava vlastního koryta toku, jeho 

přítoků a jeho povodí takovým způsobem, aby v celém povodí došlo ke zlepšení 

vodohospodářských a jiných poměrů. Zjištění účinnosti vodohospodářských úprav 

může být vázáno na jiné úpravy v povodí, např. na pozemkové a meliorační 

úpravy, na kultivace pozemků apod.“ (Raplík, Výbora, Mareš, 1989, s. 210) 

3.1 Historie úprav toků 

Dnešním úpravám toků předcházela v dávném starověku úprava řek a z nich 

výstavba kanálů, kterými se přiváděla voda na závlahu. Od středověku probíhaly 

vodohospodářské zásahy v údolích potoků a řek hlavně v souvislosti s budováním 

mlýnu, pil a hamrů. Největší technické zásahy do vodního prostředí nastaly 

ke konci 19. století. Katastrofálně v 90. letech 19. stol. přispěly k rozvoji 

protipovodňových úprav vodních toků, na ně navázaly zemědělské úpravy 

drobných vodních toků s funkcí plošných odvodňovacích soustav. Další rozvoj 

těchto aktivit souvisel se zaváděním kolektivní zemědělské velkovýroby. Vrcholem 

bylo velkoplošné odvodňování s mohutnou chemizací zemědělství, která se 
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projevila výrazným zhoršením kvality vody. Hluboké a celoplošné změny vodního 

prostředí začaly vyvolávat potřebu revitalizací. 

V českých zemích se začaly revitalizace rozvíjet po roce 1990. Jejich 

hlavních nástrojem jsou krajinotvorné programy Ministerstva ţivotního prostředí. 

Přes dosud přetrvávající převahu revitalizační výstavby malých vodních nádrţí jiţ 

i u nás proběhla řada dobrých revitalizací koryt a niv, které poskytly cenné 

zkušenosti a potvrdily správnost revitalizačních snah. (Just a kol., 2003) 

3.2 Zásady úprav toků 

Zásadou komplexního řešení úpravy toku je, aby se realizovala v součinnosti 

nebo alespoň návaznosti na ostatní zásahy v povodí, kterých výsledkem má být 

uspořádání odtokových poměrů, to znamená zvýšení retenčního účinku půdy, 

zpomalení a vyrovnaní odtoků vody z povodí a sníţení erozního účinku vody. 

Praxe ukázala, ţe účinná úprava toků má probíhat podle připraveného plánu 

na celé délce toku. Částečné, čili místní úpravy většinou zhoršují podmínky 

v úsecích pod upravenými tratěmi, proto je nutné postupovat ve směru 

proti proudu toku. (Raplík, Výbora, Mareš, 1989) 

3.3 Účely úprav toků 

a) protipovodňová ochrana pozemků a objektů 

b) úprava odtokových poměrů povodí a potoční nivy 

c) úprava splaveninového reţimu potoka a chodu splavenin 

d) stabilizace břehů a dna koryta 

e) umoţnění odběru a odpadu vody a zaústění přítoků 

f) energetické vyuţití potoka 

g) umoţnění úpravy vodního reţimu přilehlých zemědělských a lesních 

pozemků 
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3.4 Stabilizace koryta 

Stabilizace se při úpravách koryta navrhne v případě, ţe odolnost 

neopevněného koryta nezajišťuje jeho stabilitu pro podmínky proudění 

návrhového průtoku. (TNV 75 2102) 

Koryto je třeba stabilizovat, ale stabilizace by měla být přiměřená významu 

a vyuţití toku a okolí. Vývoj koryta je jevem vodotečím vlastním a není účelné jej 

zcela potírat. (Vrána a kol., 2004)  

3.4.1 Opevnění 

Účelem opevnění je zajistit stabilitu koryta a odolnost jeho části proti:  

- mechanickým účinkům vodního proudu 

- porušení svahů koryt vytékající nebo stékající vodou 

- účinku pohybu splavenin 

- poškozování ledem, zejména proti pohybu ledových ker 

- jiným vnějším vlivům 

(ČSN 75 2106) 

Koryto se opevní v případě, ţe odolnost přirozeného materiálu je menší neţ 

namáhání proudící vodou. Opevnění koryta má poskytnout úkryty a proudové 

stíny v celém rozsahu vodních stavů pro biotu vodního prostředí toku příslušné 

kategorie. Způsob opevnění a pouţité materiály se volí tak, aby přirozené 

podmínky biotopu vodního prostředí v toku byly narušeny co nejméně. (TNV 75 

2102) 

Za nejvhodnější ke stabilizování revitalizovaných koryt se pokládá tvárná 

kamenná opevnění (zához, pohoz), která jsou kladena pouze v ohroţených 

pasáţích koryt. Často se doplňují jednotlivými velkými kameny, které koryto 

především rozčleňují. Některé kameny je vhodné částečně zapustit do dna nebo 

do břehu. 
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 Zához 

- z hrubého kamene, je zapuštěn pod úroveň dna nebo břehu. Vytváří paty 

svahů, plošná opevnění koryt, stabilizační a vzdouvací příčné figury. (Just 

a kol., 2003) 

- doplňuje se drobnějším netříděným kamenivem a často se pouţívá 

v kombinaci s vrbovým pokryvem a pohozem 

- často se pouţívá jako mezičlánek mezi tvrdým opevněním (dlaţby, prahy, 

panely) a přirozeným materiálem koryta 

- výhodou je vhodně navrţená velikost, která chrání svah i při deformacích 

svého tvaru (Mareš, 1997) 

 Pohoz 

- je ukládán na opevňovaný povrch. Pokud je proveden z hrubého kameniva 

a je do povrchu vtlačován, od záhozu se ve výsledku neliší. (Just a kol., 

2003) 

- pouţívá se tam, kde by přirozený materiál koryta neměl po úpravě toku 

poţadovanou odolnost. Je náhradou přirozeného materiálu dna 

nesoudrţným materiálem s poţadovanou odolností. 

- je moţno pouţít říční materiály (oblázky, valouny) nebo drcené kamenivo 

a lomový kámen (Raplík, Výbora, Mareš, 1989) 

Další typy opevnění: 

 Kamenná rovnanina 

- provádí se z neopracovaných kamenů nebo betonových prvků kladených 

na sucho. Pouţívá se v upravovaných úsecích, zvlášť v blízkostí objektů 

nebo jako patka. (Mareš, 1997) 

- ručně kladena s ohledem na provozování kamenů a navíc klínována 

menšími kameny. Takto představuje velmi odolné opevnění, pouţitelné 
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ve zvláště namáhaných úsecích. Kdyţ je porušena, nehroutí se, ale 

dostává se na úroveň tvárných kamenných opevnění. (Just a kol., 2003) 

 Drátoštěrkové a drátokamenné prvky 

- dělají se z drátěných splétaných, nebo svařovaných konstrukcí, do nichţ se 

urovnává výplň z říčních valounů, z lomového kamene a betonových 

úlomků 

- pouţívají se ve zvláštních případech, např. k ochraně objektů jako patky 

břehových opevnění nebo jako speciální prvek některých konstrukcí 

(Mareš, 1997) 

- často plní funkci přetvárného mezičlánku mezi hladkým opevněním svahů 

nebo dna a přirozeným materiálem povrchu koryta (Raplík, Výbora, Mareš, 

1997) 

- rovněţ se uplatňují jako speciální místní zpevnění, např. na styku vodního 

toku s komunikační stavbou, jejichţ širší pouţití ţádá opatrnost. (Just a kol., 

2003) 

3.4.2 Členění příčnými objekty 

Příčné objekty jsou situované napříč k ose toku a zavázané křídly do obou 

břehů, s korunou v úrovni dna nebo nad dnem. Objekty se liší výškovými rozdíly 

(spádem) mezi dnem a korunou, funkci a stavebním materiálem. 

Jednotlivé objekty: 

 Pásy 

- mají korunu v úrovni nivelety dna, které stabilizují. Jsou zaloţeny do dna 

hlouběji, neţ by odpovídalo hloubce předpokládaných výmolů a jsou 

zavázány do obou pat svahů koryta. 

- jsou budovány z kulatiny, kamenné rovnaniny nebo kamenného zdiva, 

betonu nebo z betonových prefabrikátů – jsou-li přezkoušeny z chemické 

i mechanické odolnosti proti vodě a obrusu splaveninami. 
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 Prahy 

- příčné objekty niţší neţ 0,3 m s hranou přelivu v úrovni horního dna. 

Nepřevyšují břehové linie a při vyšších průtocích jsou zaplaveny vodou. 

Těleso prahu je zavázáno do břehů podle druhu konstrukčního materiálu. 

- musí být zabezpečeny proti podtékání vodou. Vzájemně se musí 

po osazení podporovat k ustálení polohy dna. Jsou stavěny ze stejných 

materiálů jako pásy. Při nízkých průtocích poněkud sniţují podélný sklon 

čáry energie, rychlost vody a průtočnosti koryta. Konstrukce prahů má být 

odvozena od přirozených prahovitých útvarů v toku. 

 Stupně 

- jsou to příčné objekty vyšší neţ 0,3 m, s hranou přelivu v úrovni horního 

dna. Za předpokladu dostatečné hydraulické účinnosti sniţují podélný sklon 

dna, brání erozi a přispívají k vytvářením jeho vyrovnaného skonu. Těleso 

stupně se staví z betonu prostého nebo  kamenného zdiva na sucho, 

případně z drátokamenných košů. 

 Skluzy 

- jsou příčné objekty, jimiţ je rozdíl výšek nivelety dna vyrovnáván plochou, 

na které se vodní proud od jejího povrchu neodlučuje. Plocha skluzu je 

rovinná nebo vyřešena kruţnicovými nebo parabolickými oblouky. Kameny 

v balvanitém skluzu se uspořádají výškově i půdorysně nepravidelně. 

Skluzová plocha má být rozčleněna jako kaskáda s tůňkami a proudovými 

stíny. Zlepšuje se tím rozdělení rychlosti i hloubek vody pro migraci ryb. 

 Přehráţky 

- jsou příčné objekty vyšší neţ 2 m s přelivovou hranou nad úrovní horního 

dna bystřiny. Plní funkci retenční a konsolidační. V dosahu vzdutí vody 

zabezpečují dno a paty svahů před erozí, zachycují nebo regulují pohyb 

splavenin z horní části povodí a toku a zvyšují polohu dna nad přehráţkou. 
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- na stavbu se pouţívá kamenné zdivo na cementovou maltu, prostý nebo 

ţelezový beton, betonové prefabrikáty, srubové konstrukce, drátokamenné 

koše, ocelové válcované profily a kombinace těchto materiálů. 

(ČSN 75 2106) 

3.4.3 Soustřeďovací a usměrňovací objekty 

Mohou být příčné a podélné. Úlohou soustřeďovacích staveb v bystřinách 

s transportem splavenin v neustáleném korytě je nasměrovat proudnici do ţádané 

trasy. Zanášené prostory mezi příčnými a podélnými stavbami tvoří výhonová 

pole, která musí být zpevněna výsadbou bohatě kořenících listnatých dřevin 

snášejících i krátkodobé zaplavení. Tyto objekty se budují z vhodných místních 

stavebních materiálů bez nároků na vodotěsnost. Konstrukce musí být stabilní, 

dostatečně hluboko zaloţené a odolné při návrhovém průtoku. Vyuţívají se častěji 

v bystřinných tocích v podhůří, neţ v úzkých korytech horských bystřin. (ČSN 75 

2106) 

 Výhony 

- jsou stavby postavené příčně k břehu. Cílem stavby je zúţit koryto toku, 

zkoncentrovat proud vody a zamezit tím volné meandrování. Výhony se 

budují ve skupinách, které potom působí jako systém, případně jako 

ojedinělé výhony, které mají lokální význam a pouţívají se výhradně 

na ochranu ohroţeného břehu. (Raplík, Výbora, Mareš, 1989) 

 Odháňky a jiné objekty 

- jsou krátké odchýlené výhony slouţící k ochraně břehů, postupnému 

odstraňování a ustálení břehových nátrţí, k odráţení a usměrňování 

vodního proudu. (ČSN 75 2106) 

3.4.4 Vegetační doprovod 

- jsou to účelové dřevinné a luční porosty, případně jiné porosty, rostoucí 

na březích (břehové porosty) a podél vodních toků (doprovodné porosty). 
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Při úpravách, opravách, údrţbě a provozu vodních toků je nutno omezit 

likvidaci břehových a doprovodných porostů na nejnutnější míru. (ČSN 75 2101) 

Na březích bystřin a na svazích strţí se zakládají, doplňují, vychovávají 

a obnovují stabilizující porosty, kde stav ohroţených pozemků vyţaduje zlepšení 

stavu prostředí. Zpevňují břehy pro neškodné odvádění velkých vod, chrání kvalitu 

vody, tvoří dobré ţivotní podmínky pro biocenózy. (ČSN 75 2106) 

 Trávy 

Nejvýznamnější vlastností trav je jejich vegetativní rozmnoţování, tzv. 

odnoţování. Drn je vrstva travního porostu. Způsob tvorby drnu má zásadní 

význam pro ochranu před erozí. 

 Dřeviny 

Dřevinná vegetace je hlavním stabilizačním prvkem neupravených toků. 

Nově vysázené dřeviny se plně zapojují do stabilizační, ale zejména krajinotvorné 

funkce aţ za relativně dlouhou dobu. Proto je nutno při úpravách toků v největší 

moţné míře vyuţívat součastnou vysokou zeleň. (Raplík, Výbora, Mareš, 1989) 
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4 CHARAKTERISTIKA VODNÍHO TOKU ONDŘEJNICE 

Ondřejnice patří části svého toku mezi vodohospodářsky významné toky. 

Od ústí do Odry po most mezi Sklenovem a Kozlovicemi v km 19,093 je ve správě 

Povodí Odry s.p., výše nad tímto mostem je ve správě Lesy ČR. 

Povodí Ondřejnice je vytvořeno předhůřím Moravskoslezských Beskyd. 

Odtokové poměry jsou charakteristické rychlým nárůstem průtoků a několika 

vrcholy během povodně, které bývají doprovázeny intenzivním chodem splavenin 

(štěrků). Ondřejnice byla v minulosti na své převáţné délce soustavně upravována 

vesměs hrazenářským způsobem. 

Ondřejnice protéká roztroušenou zástavbou obytných domů obce Kozlovice. 

Podél toku se nachází pobřeţní pozemky, jejichţ hranice vyuţívání končí 

na břehové čáře toku. Většinou je tu umístěno i oplocení pozemku bez ohledu 

na katastrální hranice. 

4.1 Popis původního stavu 

Na toku se projevovaly 

civilizační vlivy, kdy občané bydlící 

podél potoka zde budovali různé 

přístřešky. Vyuţívali břehy potoka 

pro skládky různých materiálů 

a také místy neodborně 

opevňovali břehy toku ukládáním 

kamenů vybraných z koryta toku 

na sucho do různých tvarů 

(viz Obrázek č. 1). 

Šířka původního stavu koryta se pohybovala od 2,5 do 4,0 m i více podle 

intenzity boční eroze v jednotlivých úsecích toku.  

Obrázek č. 1 – civilizační vlivy 
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Při povodňových průtocích 

v minulých letech došlo 

v neupraveném úseku vodního 

toku k prohloubení dna o 0,5 m, 

místy i více, a následnému 

podemletí, sesouvání břehů 

a vytváření břehových nátrţí 

většinou do konkávních břehů 

oblouků. Docházelo i k odplavení 

značného objemu štěrků 

a zeminy včetně vegetace 

(viz Obrázek č. 2). 

Splaveniny a splávi vzniklé v tomto úseku toku výrazně komplikovaly 

odvedení povodňových průtoků v upravených úsecích níţe, splaveniny 

zmenšovaly kapacitu koryta toku, spláví se zachytávalo na příčných objektech 

a způsobovalo vybřeţení toku. 

Sesouváním břehů 

a prohlubováním dna docházelo 

k poškozování stávajícího 

břehového porostu, kořenový 

systém byl obnaţen, stromy 

ztrácely stabilitu, vyvracely se 

do koryta toku a vytvářely 

překáţky, které způsobovaly 

při extrémních průtocích 

akumulaci vody, její vybřeţení 

a následné škody na přilehlých pozemcích (viz Obrázek č. 3). 

Při provalení těchto překáţek v toku vznikaly na toku vlny, které překračovaly 

vlastní kulminaci povodně a způsobovaly škody na pozemcích, okolních stavbách, 

mostech a komunikacích. Tyto jevy se opakovaly při kaţdém zvýšeném průtoku 

a to především při přívalových sráţkách. 

Obrázek č. 2 – nátrž 

Obrázek č. 3 – porost vyvráceny do koryta 
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Podél toku se nacházel neudrţovaný a nesouvislý porost (převáţně olše, 

jasany a javory), který měl charakter doprovodného náletového břehového 

porostu. Jednalo se většinou o výskyt jednotlivých stromů a keřů, které rostly 

v břehové čáře a na březích koryta toku, místy i na dně toku. 

Stupeň nacházející se před mostem, byl poškozen, zejména jeho levé křídlo, 

kde se rozpadala dlaţba. Předprah byl 1m nad dnem vod a ve vývaru byly nánosy 

štěrku. 

Při zaměření toku geodetem i 

následných průzkumech stavu 

toku byly v některých místech 

zjištěny stávající vyústění potrubí 

a výtoky odpadních vod z terénu, 

které pochází se zeminou 

přesypaných potrubí kanalizace 

(viz Obrázek č. 4). 

 

5 CHARAKTERISTIKA PROVEDENÉ ÚPRAVY KORYTA 

TOKU ONDŘEJNICE 

Úprava s názvem „Hrazení bystřin Ondřejnice v Kozlovicích km 26,800 – 

28,200“ se nacházela v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek Místek, v obci 

Kozlovice, na katastrálním území Kozlovice. 

Úpravu financovaly Lesy České Republiky, s.p. 

Úprava byla prováděna v období 12/2006 – 12/2008. 

Ondřejnice v upravovaném úseku byla drobným vodním tokem. Podle 

pravidel dělení úprav na stavební objekty JKSO (jednotná klasifikace stavebních 

objektů) nebylo nutné stavbu dělit na samostatné objekty úpravy toků, jelikoţ šířka 

dna je do 5,0 m. 

Obrázek č. 4 – stávající vyústění potrubí 



Tomáš Richter: Úprava koryta vodního toku Ondřejnice v obci Kozlovice 

2008/2009           24 

 

Ondřejnice byla dle evidence v katastru nemovitostí v celé délce 

upravovaného úseku samostatnou potoční parcelou. Porovnáním evidovaného 

stavu s původním (podle podrobného poloho a výškopisného zaměření) vycházely 

značné nesrovnalosti v umístění stávajícího koryta toku na pozemcích. Bylo to 

způsobeno erozní činností toku, kdy převaţovala boční eroze a vznik nátrţí 

při povodních. Původní koryto toku bylo jiţ stabilizováno vegetací. Navrácení toku 

jen na parcelu toku podle evidence v katastru bylo nemoţné, pokud měly být 

splněny poţadavky na co nejmenší kácení stávajících stromů určené jako závazné 

v územním rozhodnutí. 

Na základě vyhodnocení původního stavu koryta toku a příčin ovlivňujících 

negativně hydraulické poměry v korytě bylo navrţeno: 

 provedení pomístných úprav – zejména zajištění stávajících nátrţí do břehů 

toku 

 stabilizace podélného profilu toku balvanitými skluzy 

 výstavba dvou přehráţek na omezení mnoţství transportovaných splavenin 

při velkých povodních 

 vykácení stromů v nezbytném rozsahu pro realizaci úpravy, hlavně 

v místech příčných objektů, na převisech a nestabilních částech břehů 

 osetí zemních ploch, výsadba stromů a keřů 

Pro zachování metodiky návrhu a moţnost posouzení stability toku byl 

zvolen návrhový průtok Q20 = 13,6 m3/s. 

5.1 Podklady pro úpravu 

5.1.1 Geodetické podklady 

 zaměření polohopisu a výškopisu včetně přenesení katastru nemovitostí 

do situace v potřebném rozsahu na zpracování projektu provedl odpovědný 
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geodet v souřadnicovém systému JTSK (Jednotná trigonometrická síť 

katastrální) a s výškami Balt po vyrovnání 

Z mapových podkladů Katastrálního úřadu byla pouţita: 

 kopie katastrální mapy 

 výpis údajů z katastru nemovitostí na parcelu dotčenou a sousední parcely  

5.1.2 Archivní podklady 

 Vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1 : 50 000 

 Projektová dokumentace pro územní řízení z roku 2002, kterou vypracovala 

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., středisko Opava. 

5.2 Průzkumy a poměry pro úpravu 

5.2.1 Průzkum splavenin 

„Splaveninová studie“ 

Průzkum splavenin byl prováděn od roku 1961 do roku 2002 na ploše celého 

povodí toku Odry Laboratoří vodohospodářského výzkumu VUT v Brně. 

Do výsledného hodnocení byly zahrnuty i výsledky Výzkumného ústavu 

Vodohospodářského v Praze.  

Výpočty byla ověřena moţnost vzniku a velikost výmolů, jak v přímých 

úsecích, tak také v obloucích. 

5.2.2 Hydrologické poměry 

Hydrologické údaje Ondřejnice poskytl ČHMÚ, pobočka Ostrava, dne 

4.6.2002, platnost údajů podle ČSN 75 1400 je 5 let, údaje byly platné i pro tuto 

úpravu. 
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Kulminační průtoky povodní s pravděpodobností opakování jednou za N let 

plocha povodí A = 3,6 km2 

N roky 1 2 5 10 20 50 100 

QN 

(m3.s-1) 

3,07 5,25 8,39 10,9 13,6 17,2 20,2 

 

Průtoky překročené průměrně po dobu M dnů v roce  

M dnů v 

roce 

30 90 180 270 330 355 364 

QM (l.s-1) 138 70 36 19 9,7 5,1 2,1 

5.2.3 Klimatické poměry 

Údaje byly převzaty z Atlasu podnebí (vydaný ČHMÚ v roce 1960). Údaje 

vycházely ze sledovaného období let 1901 – 1950 pro meteorologickou stanici 

Frenštát pod Radhoštěm: 

 

 

 

 

 

(dle Langrova dešťového faktoru bylo podnebí charakterizováno jako vlhké) 

5.2.4 Geologické poměry 

Lokalita upraveného toku se nachází na severozápadním úbočí Ondřejníku.  

průměrná roční teplota 7,4 °C 

z toho ve vegetačním období 13,5 °C 

průměrné roční sráţky 946 mm 

z toho ve vegetačním období 597 mm 

Langrův dešťový faktor 128 
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Ondřejnice protéká po fluviálních písčitohlinitých sedimentech terasy. Podloţí 

tvoří černé prokřemenělé jílovce. Výchozy jsou tvořeny jílovci a křemitými pískovci. 

5.2.5 Hydrogeologické poměry 

Z hlediska hydrogeologického je to území chudé na spodní vody. Vyskytují 

se zde puklinové vody malých aţ nepatrných vydatností. Neustálené a dočasné 

hladiny se vyskytují v písčitých a štěrkových sedimentech podél toku. 

5.2.6 Pedologické poměry 

Oblast úpravy toku obsahuje půdy vzniklé na podloţí křídy. Vyznačují se 

těţkostí a příměsí pískovcového štěrku, s nedostatkem humusu. 

5.2.7 Inţenýrsko-geologický průzkum 

Průzkum byl proveden zejména na výskyt skalních výchozů ve dně toku 

a zařazení zemin v blízkosti toku. Tok v převaţující délce upravovaného úseku 

protékal po štěrcích aţ hrubých štěrcích vlastních splavenin. Únosnost těchto 

zemin překračovala předpokládané a vypočtené zatíţení. 

5.3 Směrové poměry 

Směrové poměry toku nebyly při úpravě měněny. Trasa toku vede stávajícím 

korytem pouze v místech ostrých změn směru toku lomem a rozsáhlých nátrţí 

byla osa toku oddálena od extrémně namáhaných kolmých svahů. Staničení toku 

bylo převzato z dokumentace pro územní řízení. Bylo provedeno nové staničení, 

které ukázalo, ţe nesouhlasí původní staničení toku s tímto novým. Délka toku 

byla prodlouţena, na trase se vytvořilo více oblouků neţ bylo původně. Trasa toku 

byla vytvořena kruhovými oblouky a přímými úseky mezi oblouky. 

Oblouky byly vytvořeny na 2/3 celkové délky upraveného úseku toku. 
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5.4 Poměry sklonu dna 

Upravený sklon dna toku byl vytvořen odpovídajícímu kompenzačnímu 

sklonu určenému pro korytotvorný průtok, takový byl označován průtok Q1 aţ Q5. 

Výpočtem z velikosti splavenin dna byl proveden sklon upraveného dna na 2,1 %. 

Ve spodní části byl proveden podélný sklon dna 2,5 %, v horní části byl sklon 

proměnný přizpůsobený lokálním poměrům. Úprava byla zajištěna příčnými 

objekty a tím byla omezena velikost výmolů. 

5.5 Příčný profil koryta toku 

Úprava příčného profilu vycházela z původního stavu koryta. 

Profil byl upraven na lichoběţníkový s prohloubením dna do misky hluboké 

0,2 m. Šířka dna na příčných objektech a v upravovaných místech byla zvolena 

3,0 m, maximální sklon břehů v dosahu moţných hladin byl navrţen 1 : 1,5. 

Na upravený břeh byl navázán terén v mírnějším sklonu. 

Nejhlubší místo dna odpovídalo proudnici, která plynule navazovala 

na konkávní břehy toku a v místech brodů byla uprostřed v ose toku. Mezi oblouky 

nebylo dno prohloubeno. 

5.6 Objekty na upraveném toku 

Všechny nově navrţené objekty patřily k tak zvaným přírodě blízkým 

a základním materiálem byl lomový kámen. 

5.6.1 Zához 

V místech nátrţí byly břehy upraveny v dosahu předpokládané hladiny vody 

při povodních do sklonu 1 : 1,5. Pata svahu a část svahu (do úrovně 1,2 m 

nad dno toku) byly opevněny záhozem z velkých neupravených lomových 

kamenů.  
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Obrázek č. 5 - zához 

Patka záhozu směrem 

do dna byla upravena na šířku 

0,9 m a byla provedena 

z kamenů velikosti 0,8 m 

a hmotnosti do 500 kg/ks. Svah 

nad patkou byl opevněn 

na šikmou délku 1,5 m záhozem 

z kamenů o hmotnosti 

přes 500 kg/ks. Výše v délce 

0,9 m byl opevněn z kamenů 

do 500 kg/ks. 

Povrch záhozu ve svahu byl 

urovnán, povrch záhozu na dně 

toku a do výšky 0,2 m nad patkou 

urovnán nebyl (viz Obrázek č. 5). 

Objem záhozu byl celkem 

2,00 m3/bm. Zpevnění břehů 

záhozem bylo provedeno v délce 

přibliţně 572 bm.  

Na horní části záhozu byly 

vysázeny řízky vrb. Dotčený svah 

nad záhozem byl řešen břehovým 

porostem (viz Obrázek č. 6). 

5.6.2 Rovnanina 

Méně namáhané úseky břehů, které vyţadovaly zpevnění, byly zajištěny 

rovnaninou. Břeh nad patkou byl zajištěn ve sklonu 1 : 1,5 rovnaninou z lomových 

kamenů velikosti do 200 kg/ks. Spáry byly vyklínovány menšími kameny 

a doplněny zeminou a to na délku po svahu 0,9 m nad patku. 

Obrázek č. 6 – řízky vrb 
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Objem rovnaniny byl 0,4 m3/bm. Zpevnění břehu rovnaninou bylo provedeno 

v délce přibliţně 210 bm. 

Svah nad rovnaninou byl oset travou a byla provedena výsadba stromů 

a keřů.  

5.6.3 Balvanitý skluz 

Jako základní prvek skluzu byla vytvořena tůňka na skluzové ploše s délkou 

2,4 m a hladinou vody o 0,2 m 

výše neţ tůňka pod ní, 

s hloubkou tůňky v komůrce 

0,3 m. To určilo sklon skluzové 

plochy 1 : 12. Pod posledním 

skluzem bylo nutné vytvoření 

prodlouţené komůrky 

s hloubkou vody 0,6 m a délkou 

5,6 m, která nahradila vývar 

pouţívaný u stupňů 

(viz Obrázek č. 7) 

Průtok vody mezi komůrkami byl vytvořen kontinuálně bez výškových 

přepadů při nízkých průtocích a to spárami mezi kameny. Tvar jednotlivých 

komůrek (tj. řada velkých kamenů osazených do betonu) byl různě zaoblen. Dno 

komůrek bylo překryto přirozeným štěrkem získaným při výkopech v této lokalitě. 

Spáry mezi kameny dna komůrek skluzu vyplnil přirozený substrát dna toku 

získaný rovněţ při výkopech. Napojení skluzu na dno toku bylo pod i nad skluzem 

provedeno polštářem ze záhozu. 

Na zajištění dostatečného mnoţství úkrytu a usnadnění migrace vodních 

ţivočichů bylo nutné vloţit do komůrek kameny, v objemu cca 30 % objemu 

komůrek. 

Obrázek č. 7 – balvanitý skluz 
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Sklony břehů v prostoru skluzu byly přizpůsobeny sklonům břehů mimo 

skluzy a to 1 : 1,5. Břehy v prostoru skluzů byly zpevněny velkými kameny 

uloţenými do betonu.  

Celkem bylo vytvořeno 21ks balvanitých skluzů. 

5.6.4 Přehráţky 

Tělesa přehráţek byla vyzděna se spárou v ose toku. Rozměry přehráţky 

byly určeny tak, aby lokalita s přehráţkou byla optimálně vyuţita. Byla vytvořena 

tíţná konstrukce a tloušťka zdiva 

byla ověřena statickým výpočtem.  

Přehráţky se souvislou 

spárou širokou 2,0 m byly 

vybudovány pro průchod 

splavenin jen při extrémních 

povodních. Tlumení energie 

proudu vody vytékajícího ze spáry 

bylo navrţeno na balvanitém 

skluzu stejné konstrukce jakou 

ostatní skluzy (viz Obrázek č. 8). 

Vybudované byly dvě přehráţky, a to v místě horního úseku úpravy. 

Umístěný byly v 27,780 km a v 28,110 km. 

5.6.5 Výhony 

Zvýšení pestrosti dna toku 

bylo dosaţeno vloţením velkých 

kamenů, které byly ukotveny 

do podloţí a ke kterým byly 

připojeny další dva aţ tři menší 

kameny s umístěním blíţe osy 

toku. Konstrukce výhonů byla 

Obrázek č. 8 - přehrážka 

Obrázek č. 9 - výhony 
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přizpůsobena malé šířce dna toku a lokalitě (viz Obrázek č. 9).  

Vybudováním výhonů byla zvýšená moţnost úkrytu ryb a vodních ţivočichů 

na toku.  

Celkem bylo na trase upraveného toku vybudováno 45 ks výhonů. 

5.6.6 Stupeň 

Těleso stupně bylo poškozené na levém křídle. Uvolněné kameny a část 

poškozeného zdiva byly vybourány a těleso bylo doplněno zdivem. Zbývající 

pohledová plocha zdiva byla hloubkově vyspárována. Dno vývaru bylo doplněno 

o kuláčové spadiště a hrubá dlaţba pod spadištěm byla doplněna. Značně 

poškozená levá dlaţba boku vývaru byla vybourána a znovu poloţena včetně loţe 

z betonu a zděné patky. Dlaţba na pravém břehu byla hloubkově přespárována 

včetně patky. Zdivo předprahu bylo opraveno, uvolněné kameny a navazující části 

byly odstraněny. 

5.6.7 Vyústění potrubí 

Správce toku nerozhodl o konkrétním vyústění jinak, proto i nadále byl 

zajišťován bezproblémový odtok vody z kanalizace do toku. Niveleta toku byla 

navrţena a upravena tak, aby vyústění zjištěných potrubí byly nad ní.  

V místech, kde břeh toku s vyústěním nebyl upraven, nebylo upraveno 

ani vyústění. Vyústění potrubí, které vycházelo do nově upraveného 

a zpevněného břehu, bylo opatřeno novým kusem betonové roury stejné dimenze 

nebo o řád větší neţ mělo stávající potrubí. Nová roura byla řezem upravena tak, 

ţe nepřesahovala upravenou plochu břehu ve sklonu 1 : 1,5. 

5.6.8 Břehový porost a vegetační doprovod toku 

Před úpravou byly odstraněny stromy o průměru kmene 100-500 mm, 

přibliţně 180ks. Rovněţ byly odstraněny keře z plochy asi 4 000 m2. 

Oblast, která byla po úpravě vybavena novým vegetačním porostem, byla 

určená planimetrem v celkové ploše 6 865 m2. 
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Mezi zpevněním břehu záhozem a stávajícím vegetačním doprovodem toku 

vznikl pruh území bez vegetace, proto na těchto plochách byla provedena 

doplňková výsadba břehového porostu. Cílem bylo vytvoření kvalitního břehového 

porostu, který odpovídal přirozeným porostům pro nadmořskou výšku lokality 

cca 400 m. 

Osetí dotčených ploch 

Celá plocha byla oseta vhodnou travní směsí pro blízkost vodního toku 

za předpokladu částečného zastínění.  

Travní směs (smíchané osivo nejméně se stejným mnoţstvím písku) byla 

vysetá do vrstvy humusu (ornice, substrát, směs ornice s rašelinou). Travní nebo 

jetelotravní porost byl zvolen jako nejlepší opevnění svahů. Zatravnění zabránilo 

účinku přímého dopadu deště na půdu a zpomalilo povrchový odtok. Rovněţ 

zavázalo půdu svým kořenovým systémem – drnem, a přitom nejlépe umoţnilo 

vizuální kontrolu povrchu.  

Ve svahu bylo pouţito větší mnoţství travního semene, aţ 160kg/ha 

a na rovině bylo mnoţství semene zmenšeno na 80kg/ha. 

Po zaloţení trávníků bylo nutné věnovat pozornost údrţbě, dosévání holých 

míst, omlazování a úpravě skladby vzejitého trávníku přísevem druhů, které 

nevzešly, přihnojováním trávníků, ničením plevelů, vláčením, válcováním půdy, 

odstraňováním děr od hlodavců. 

Po vzejití trávníku byla provedena doplňková výsadba stromů a keřů.  

Zaloţení břehového porostu 

Při výsadbě byly pouţity školkované odrostky stromků výšky cca 1,5 m, které 

byly sázeny do skupin stejných druhů hlavních dřevin. Stromky byly zajištěny kůly 

a opatřeny ochranou proti okusům.  

Pruh území těsně nad břehovým zpevněním a podél zpevnění boků skluzů 

v šířce 1,0 byl osázen řízky vrb (plocha přibliţně 1 655 m2), hustota řízků byla 2 ks 

na m2, to je 3 310 ks. 
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Keře byly vysazeny 2 aţ 3letými sazenicemi výšky cca 0,6 m a většími. 

Proti okusům byly opatřeny v 1. zimní sezóně ochranným nátěrem. Pro výsadbu 

byly pouţity domácí druhy stromů a keřů, které odpovídaly jasanovým olšinám 

rostoucím podél drobných toků podhorské oblasti s co největší pestrostí, která 

umoţňovala existenci většího počtu ţivočichů v břehovém porostu. Základní druhy 

stromů a keřů byly vysazovány ve skupinách (olše, javory, jasany, habry, jilmy) 

3 aţ 10 kusů, ostatní stromy byly vysázeny po jednotlivých kusech (lípa, třešeň). 

Prořezávky a výchova břehového porostu byly provedeny po dokončení 

stavby správcem toku v rámci péče o břehové porosty. 
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6 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KORYTA 

ONDŘEJNICE 

Výše popsaná úprava koryta toku Ondřejnice byla započatá v prosinci roku 

2006 a kolaudace proběhla na konci roku 2008. Touto celkovou technickou 

úpravou byly odstraněny nepříznivé vlivy erozní i civilizační. 

V současné době v okolí přehráţek nejsou pozorovány ţádné viditelné 

změny statického charakteru. Běţné korytotvorné průtoky procházejí přehráţkami 

bez omezení a ovlivnění průchodu splavenin. Na zděném stupni není viditelné 

poškození. Kamenná dlaţba je soudrţná.  

Na březích opevněných záhozem z velkých lomových kamenů nejsou nyní 

pozorována poškození ani změny, opevnění rovnaninou je i nadále stabilní 

a břehový porost postupně přebírá funkci opevnění břehu. 

Balvanité skluzy skládající se z tůňky, komůrek a s řádem lomových kamenů 

nezměnily doposud svůj konstrukční tvar. Rovněţ ukotvení a konstrukce výhonů 

jsou i nadále po úpravě nezměněny. 

Mimo níţe zmíněné objekty provedená úprava plní svůj účel, nedošlo 

k ţádnému poškození, destrukci ani jiným výrazným a viditelným změnám. 

Největší viditelnou změnou jsou splaveniny a splaví, které se nachází 

na mříţích v tělese přehráţek. Dále jsou naplaveny na výhonech a v menší míře 

jsou zachyceny na řádu kamenů balvanitých skluzu. Na vnitřních březích se 

usazují štěrkopísčité nánosy. 

Celková provedená technická úprava byla pro tento úsek toku velmi 

prospěšná. Podélným opevněním a příčnými objekty napomohla ke stabilizaci 

původního poškozeného koryta Ondřejnice, na kterém se touto úpravou zvýšila 

úroveň dna koryta a sníţil se podélný sklon toku. Provedená úprava v km 26,800 – 

28,200 byla nutná i z důvodu následné návaznosti na dříve upravenou část toku, 

která jiţ není ohroţována nadměrným mnoţstvím splavenin z výše poloţeného 

úseku Ondřejnice. 
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Všechny zvolené typy úprav a nově navrţené objekty jsou nedílnou součásti 

upraveného úseku a společně působí jako jeden celek. Balvanité skluzy jsou 

vhodně vyřešeny s ohledem na umoţnění migrace ţivočichů. Nově vzniklé 

přehráţky plní hlavní funkci při zachytávání splavenin v horním úseku úpravy 

a znemoţňují jejich procházení na níţe poloţené úseky Ondřejnice. 

Břehový porost, který je vysázen podél břehů koryta, po dostatečném 

zakořenění přebírá ochrannou funkci a bude zajišťovat stabilitu koryta 

při případných povodních přesahujících návrhový průtok. 

Splaveniny, které přecházejí v menší míře tělesem přehráţky přes mříţ 

a zachytávají se na různých místech v proudu toku, neovlivňují negativním 

způsobem průtok celého toku Ondřejnice. 

Na závěr bych rád poukázal, ţe popisována úprava nesplnila pouze 

vodohospodářské poţadavky, ale zároveň byly respektovány i krajinářská 

a přírodě blízká hlediska, která byla v minulosti na upravených tocích často 

opomíjena. 

A teprve příroda sama nám ukáţe, jak je s výsledkem naší práce spokojena. 
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7 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problematikou úprav koryta. 

V úvodní kapitole jsem shromáţdil základní informace, které jsou důleţité 

pro orientaci v tématu. Následující kapitola je věnována moţným úpravám 

na tocích. Krátce jsem zmínil historii úprav, a poté jsem uvedl několik hlavních 

účelů, proč se úpravy provádějí. Podrobněji jsem se zabýval různými typy 

opevnění a objekty na toku a uvedl jsem jejich popis a vysvětlení. 

V další kapitole jsem se zabýval jiţ konkrétním vodním tokem Ondřejnice 

v obci Kozlovice a jeho úpravou. Na začátku jsem tento tok obecně 

charakterizoval a poté popsal jeho původní stav doplněny fotografickou 

dokumentaci. Dále jsem uvedl obecné údaje o provedené úpravě a uvedl jsem 

podklady a průzkumy, které byly potřebné pro provedení úpravy. Ve stěţejní 

kapitole jsem popsal konkrétní typy objektu, které byly na toku upraveny 

a vytvořeny. Pro obrazové upřesnění jsou v textu vloţeny fotografie. Závěrečnou 

kapitolu jsem věnoval mému zhodnocení současného stavu upravené Ondřejnice. 

Zpracovávání bakalářské práce mi poskytlo mnoho cenných informaci 

a zkušenosti z praxe, které se v kníţkách jen tak nenajdou. Zjistil jsem, jak silný je 

přírodní ţivel, který během několikaletého bezprizorního působení můţe zničit to, 

co si příroda sama dlouhá léta vytváří. A pak, i kdyţ si to někteří jedinci nechtějí 

připustit, musí nastoupit lidská síla, a tyto vzniklé škody upravit, ne-li přímo 

napravit. A v tomto okamţiku nastupuje kompromis přírody a člověka, kdy oba 

jmenovaní musí začít spolupracovat. 

Úprava vodního toku při zachování určitých podmínek, je jednou 

z moţností, jak dopomoct přírodě zachovat si krásu a šarm. 
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