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Anotace 

V předložené práci jsou uvedeny, pro mnoho lidí nic neříkající, funkční malé vodní 

nádrže se specifickým názvem „klausy“. Nejdříve je zde zpracována stručná 

charakteristika chráněné krajinné oblasti Beskydy, v níž se tyto stavby nacházejí. Tato 

charakteristika je v určitých částech, jako je například flóra, zaměřena přímo na území 

jejich výskytu. V další kapitole je uvedena historie budování klausů a plavení dřeva, které 

bylo hlavním důvodem jejich výstavby. Dále je věnována pozornost samotnému plavení 

dřeva, popisu jak a kdy probíhalo, a také co bylo zapotřebí zajistit v rámci přípravy. Dále 

už jsou popsány jednotlivé klausy. Je zde zpracován účel těchto nádrží, historie, současný 

stav, technický popis zrekonstruovaných staveb a také pár nejdůležitějších hydrologických 

údajů. U každého klausu je přiložena mapka, kde se přesně vyskytuje a současné 

fotografie. 

Klíčová slova: Beskydy, vodní nádrže, plavení dřeva, retence vody 

 

Summary 

In this dissertation are described working small water reservoirs called “Klausy”, 

which are unknown for most people. In the first chapter is a short characteristic of 

Protected Landscape Area Beskydy, in which are these waterworks situated. This 

characteristic is in specific parts, as for example in flora, aimed at their habitat. In the next 

chapter are described history of building reservoirs and wood floating, the main reason for 

their building. In the next parts is detail described wood floating, advance workings and the 

actual process of wood floating. Detail description of all reservoirs mentioned in this 

dissertation involve their purpose, history, present state, technical characteristics 

reconstructed waterworks and the most important hydrological data. To this description are 

appended maps and current photos of each reservoir. 

Keywords: Beskydy, water reservoirs, wood floating, water retention  
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1. ÚVOD  

S tématem bakalářské práce jsem si ze začátku nevěděla vůbec rady. Obešla jsem si 

na této škole pár vyučujících, zda mají nějaký návrh a až u paní RNDr. Novákové, Ph.D. 

mě téma Klausy – vodní nádrže, zaujalo. Vybrala jsem si jej pro zajímavost svého názvu, o 

kterém většina lidí ani nemá tušení, co znamená. Dokonce ani lidé, kteří bydlí relativně 

blízko u těchto nádrží a projíždí kolem nich často třeba při cestě na lyže do střediska Bílá. 

Část lidí, kteří bydlí ve městě ani neví, že se tímto způsobem v historii plavilo dříví. Také 

jsem kolem Bedřichova (Fridrichova) klausu jezdila a nevnímala jsem, co je to za vodní 

nádrž a k čemu mohla v dřívějších dobách sloužit. V této práci jsem se zaměřila pouze na 

funkční, zrekonstruované klausy, nacházející se na území chráněné krajinné oblasti 

(CHKO) Beskydy poblíž obce Bílá. Klausy se nacházejí kolem této obce, která leží 

přibližně ve středu výskytu všech popisovaných nádrží. Tyto menší vodní stavby se 

využívaly pro hromadění vody v nádrži v oblastech, kde byl obtížný přístup ke kácenému 

dřevu a které bylo třeba plavit po vodě. Počátky budování takových nádrží byly v 18. až 

19. století, přesné datování je vzhledem k dochovaným informacím obtížné. Samotné 

plavení probíhalo na jaře, především v druhé polovině března, ale přípravy bylo třeba 

provést již na podzim. Dřevo se vhazovalo do toků, a aby se nezadrhávalo a plulo 

dostatečně rychle, z nádrže se vypouštěla voda. Tím se zvedla hladina v korytě toku a také 

se zrychlil průtok vody korytem. Dřevo tak doplulo až do cílové stanice, kde se 

zachytávalo hrablemi a dělníci jej vytahovali pomocí háků a ukládali na skládky.  V dnešní 

době klausy slouží k jiným účelům. Především mají funkci retenční při ochraně před 

povodněmi, jarním táním sněhu. Pomáhají také zachytávat splaveniny a slouží jako 

zásobárna vody pro případné požáry. V Beskydech můžeme také vidět méně funkční, 

případně zanikající klausy. Mezi takové bychom mohli zařadit například Kněhyňskou a 

Břestovskou nádrž, Dešťovku a další. Tyto nádrže jsou upravovány jen zřídka a v malé 

míře. Na tyto nádrže se často zapomíná a ani technické dokumentace není zrovna mnoho. 

Je třeba však také zmínit, že klausy se nenacházejí jen v Beskydech, ale i v jiných 

oblastech, například v Novohradsku. Dosti známé je plavení dřeva na Šumavě 

Schwanzerberským plavebním kanálem s Benešovským rybníčkem, sloužícím jako klaus. 
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V mé práci jsem zpočátku uvedla obecnou charakteristikou území CHKO Beskydy, 

ve kterém se všechny popisované klausy vyskytují. Shrnula jsem zde nejdůležitější 

informace týkající se přírodních poměrů, jakožto geologie, geomorfologie, pedologie, 

hydrologie, klimatologie, fauny a flóry. V případě fauny a flóry jsem vybrala jen pár 

vyskytujících se druhů, protože je jich opravdu mnoho a mohla by se na toto téma napsat 

samostatná práce.  

 

2. CHKO BESKYDY 

Vodní nádrže, které jsem si vybrala pro tuto bakalářskou práci, leží na zvláště 

chráněném území - CHKO Beskydy. Podle definice ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny je CHKO rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních 

a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými 

památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle 

zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav. 

 

Území CHKO Beskydy se dělí do čtyř zón (AOPK ČR, 2009a): 

l.zóna: Jsou nejcennější, přírodě blízké nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy s 

ucelenou mírou samořídících funkcí a ekologickou stabilitou. Jedná se zejména o zvlášť 

chráněná území. 

2.zóna: Jedná se o málo pozměněné lesní porosty, polopřirozené louky a pastviny, 

regionální biocentra, vodní plochy s vysokou druhovou rozmanitostí, území členitá, území 

s výskytem zvláště chráněných druhů organismů. 

3.zóna: Člověkem pozměněné ekosystémy, hospodářské lesní monokultury, rozčleněné 

zemědělské pozemky, intenzivní louky a pastviny s rozptýlenou zelení a zástavbou, menší 

obce nebo jejich části bez rozvojových tendencí. 

4.zóna: Nejméně cenná území, člověkem silně pozměněné ekosystémy, souvisle zastavěná 

území, intenzivně obhospodařované velké celky zemědělských pozemků. 
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Na tomto území CHKO je vyhlášeno 53 maloplošných zvláště chráněných území, 

mezi tyto patří 7 národních přírodních rezervací (NPR), 23 přírodních rezervací (PR) a 23 

přírodních památek (PP).  

 

CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973 výnosem ministerstva kultury ČSR 

č.j. 5373/1973. Území se nachází v nadmořské výšce 350 - 1324 m a má rozlohu 1160 

km2. Mezi důvody vyhlášení patřily zejména zbytky původních pralesovitých lesů 

s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostli, unikátní pseudokrasové jevy a 

druhově pestré louky. Jsou zde také zřízeny 2 ptačí oblasti (Beskydy a Horní Vsacko). 

(AOPK ČR, 2009b) 

 
Mapa č. 1: CHKO Beskydy(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz) 
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2.1 Geologie 

Celé území z geologického hlediska je součástí flyšového pásma Vnějších 

Západních Karpat, které patří do soustavy geologicky mladých pásemných pohoří. 

Tektonická stavba je výsledkem alpínského vrásnění. Jedná se o pásmo vyznačující se 

mnohonásobným rytmickým střídáním jílovců, prachovců, pískovců a slepenců. 

Nejstarším příkrovem je příkrov podslezský, přes něj se přesunul příkrov slezský a oba 

byly hrnuty nejmladším příkrovem magurským.(WEISSMANOVÁ, 2004) 

 

2.2 Geomorfologie 

Tabulka č. 1: Vyšší geomorfologické jednotky (DEMEK, 1987) 

Provincie Západní Karpaty 

Soustava Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava Západní Beskydy 

Celek Moravskoslezské Beskydy 

 

Tabulka č. 2: Geomorfologická regionalizace vybraného území (DEMEK, 1987) 

Členitá hornatina 623 km2 

Střední výška 703,3 m 

Střední sklon 14° 46´ 

Nejvyšší bod Lysá Hora 1323 m 

 

Území CHKO je součástí Vnějších Západních Karpat, které se zde člení na celky: 

Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu,  Javorníky, Rožnovskou 

brázdu, Jablunkovskou brázdu a Podbeskydskou pahorkatinu. Nejvyšší vrchol je Lysá hora 

(1324 m n. m.), nejnižší hladina Rožnovské Bečvy u Zubří (350 m n. m.). Jádro tvoří 

Moravskoslezské Beskydy. Údolím Ostravice jsou rozděleny na Radhošťskou a 

Lysohorskou hornatinu, jen malá část náleží Klokočovské hornatině. V pramenné oblasti 

Ostravice a Čeladenky se nalézá plošně rozsáhlá oblast Zadní hory. 
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Významným geomorfologickým úkazem je Beskydský pseudokras, který patří v 

kategorii pískovců k největším na světě. Na území Beskyd je registrováno 28 

pseudokrasových propastí a jeskyň, mezi něž patří Cyrilka na Pustevnách, Ondrášovy díry 

a další. Ve svazích jsou četné sesuvy, v CHKO se nachází kolem 300 území se svahovými 

deformacemi. (WEISSMANOVÁ, 2004) 

 

2.3 Pedologie  

Dle klasifikace půd podle TKSP (taxonomického klasifikačního systému půd), který 

je běžně používán na území České republiky, se oblasti klauzů vyskytují na kambizemích a 

podzolu. (Portál veřejné správy České republiky, 2009) 

Původní vegetací kambizemí byly listnaté lesy. Jako matečný substrát se uplatňují 

téměř všechny horniny skalního podkladu (žuly, ruly, svory, pískovce, břidlice aj.). Jde o 

vývojově mladé půdy, které mohou při změně podmínek přecházet v hnědozem, podzol 

atd. Humusový horizont bývá mělký a pod ním se nachází horizont hnědého až 

rezivohnědého zbarvení. Hnědé půdy jsou zpravidla mělčí, skeletovité, s kolísavým 

obsahem humusu a půdní reakcí slabě kyselou až kyselou. Podzoly jsou půdy horských 

poloh, vlhkého a chladného klimatu. Matečným substrátem jsou zvětraliny minerálně 

slabších hornin – žul, rul, svoru, pískovců apod. Hlavním půdotvorným pochodem je 

vyplavování – podzolizace. Pod humusovým horizontem leží vybělený eluviální horizont, 

který hlouběji přechází v horizont iluviální. Častý je skelet, vysoký obsah surového 

humusu, reakce silně kyselá. Shledáváme je hlavně pod lesem. (TOMÁŠEK, 2007) 

 

2.4 Klimatologie 

Téměř celá oblast Beskyd podle klimatického členění České republiky patří do 

kategorie oblastí chladných, jen jižní část Valašska do mírně teplých. Důležitým faktorem 

je teplota, která závisí na nadmořské výšce daného místa. Beskydy patří k oblastem s 

nejbohatší sněhovou pokrývkou v celé ČR. Délka slunečního svitu činí průměrně 1600 

hodin za rok. Ve volné atmosféře převládá západní směr větru, v přízemní vrstvě 
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v Moravskoslezských Beskydech převládá směr sever – jih, na Valašsku směr východ – 

západ. (WEISSMANOVÁ, 2004) 

Tabulka č. 3: Klimatické charakteristiky chladných oblastí (QUITT, 1971) 

CHARAKTERISTIKA CH4 CH6 CH7 

Počet letních dnů 0 – 20 10 – 30 10 – 30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a 

více 
80 – 120 120 – 140 120 – 140

Počet mrazových dnů 160 – 180 140 – 160 120 – 140

Počet ledových dnů 60 – 70 60 – 70 50 – 60 

Průměrná teplota v lednu ve °C -6 až -7 -4 až -5 -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci ve °C 12 – 14 14 – 15 15 – 16 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 2 – 4 4 – 6 4 – 6 

Průměrná teplota v říjnu ve °C 4 – 5 5 – 6 6 – 7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 

mm a více 
120 – 140 140 – 160 120 – 130

Srážkový úhrn ve vegetačním období 

v mm 
600 – 700 600 – 700 500 – 600

Srážkový úhrn v zimním období v mm 400 – 500 400 – 500 350 – 400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140 – 160 120 – 140 100 – 120

Počet dnů zamračených 130 – 150 150 – 160 150 – 160

Počet dnů jasných 30 – 40 40 – 50 40 – 50 

 

2.5 Hydrologie 

Přibližně středem území probíhá hlavní evropské rozvodí. Severně od linie 

Veřovické vrchy - Radhošť - Čertův Mlýn - Martiňák - Bumbálka - Velký Polom - 
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Jablůnkovský průsmyk náleží toky do povodí řeky Odry a tedy úmoří Baltského moře a 

toky jižně od linie patří do povodí Dunaje a úmoří Černého moře. K pravým přítokům řeky 

Odry patří například Ostravice a Olše. Ostravice vzniká soutokem Bílé a Černé 

Ostravice. Největším přítokem Ostravice je Morávka. Jižní svahy Radhošťské hornatiny a 

jižní hřbety Vsetínských vrchů a Javorníků náleží do úmoří Černého moře. Celá oblast je 

odvodňována Bečvou, která vzniká soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Území 

CHKO je díky málo propustným horninám relativně chudé na podzemní vody. 

Nejvodnějšími měsíci jsou březen a duben.  

Celá oblast se překrývá s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a patří mezi v

ydatné a kvalitní zásobárny pitné vody v ČR. Zdrojem pitné i užitkové vody jsou 

vodárenské nádrže Morávka, Šance a Stanovnice. Mezi vodní nádrže, které dnes slouží 

k rekreačním účelům patří například Horní Bečva a Bystřička. Větší rybníky a jezera se na 

území CHKO nenacházejí. (WEISSMANOVÁ, 2004) 

 

2.6 Biologické poměry 

Tabulka č. 4: Biogeografické členění České republiky(CULEK, 1995) 

Podprovincie Karpatská 

Biogeografický region Beskydský 

 

2.6.1 Fauna 

Šíření živočichů ovlivňuje návaznost horstev CHKO na západoslovenské pohoří. Z 

horských plžů je zajímavým druhem modranka karpatská (Bielzia coerulans). Žijí zde 

druhy reagující méně citlivě na změny prostředí - sekáči, pavouci a brouci. Z pavouků 

např. pokoutník zemní (Coelotes terrestris). Ve svrchní vrstvě půdy jsou také střevlíci. Pod 

kameny a trsy trav podél potoků žije malý horský kovařík Hypnoidus riparius.  

Typickými druhy ryb jsou pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario), lipan 

podhorní (Thymallus thymallus) a vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus), která je 
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karpatským endemitem. Častým druhem z obojživelníků je čolek horský (Triturus 

alpestris), dále skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo) aj. Plazy lze 

spatřit v lese, na louce i u vody, příkladem je užovka obojková (Natrix natrix) a zmije 

obecná (Vipera berus). Z ohrožených dravců včelojed lesní (Pernis apivorus) a ostříž lesní 

(Falco subbuteo). Ze vzácných druhů sov se vyskytuje kulíšek nejmenší (Glaucidium 

passerinum). Ve starých pralesovitých porostech jsou šplhavci – datli, vzácnější datlík 

tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos). Na horských 

a podhorských loukách žije chřástal polní (Crex crex). Z drobných savců je častá veverka 

obecná (Sciurus vulgaris) a plch velký (Glis glis). V jeskynních zimují letouni, nejčastěji 

netopýr velký (Myotis myotis) a vrápenec malý (Dryomys nitedula). Z šelem se zde 

vyskytuje rys ostrovid (Lynx lynx), každoročně je zaznamenána přítomnost medvěda 

hnědého (Ursus arctos), v severovýchodní části Beskyd také vlci (Canis lupus). 

(WEISSMANOVÁ, 2004) 

 

2.6.2 Flóra 

Potenciální přirozená vegetace:  

Potenciální přirozená vegetace odráží vlastnosti stanoviště. Při konstrukci současné 

potenciální přirozené vegetace vycházíme ze současných podmínek prostředí, v nichž se 

odrážejí jeho ireverzibilní změny podmíněné lidskou činností. Mapa takovéto vegetace 

zachycuje abstraktní a hypotetický vegetační kryt, který je výrazem rovnováhy mezi 

současným, člověkem ireverzibilně změněným prostředím a vegetací. (NEUHÄUSLOVÁ, 

2001) 

Legenda: 

• 18:  Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli – Fagetum)  

• 25:  Smrková bučina (Calamagrostio villosae-Fagetum) 

• 44:  Podmáčená rohozcová smrčina (Mastigobryo-Piceetum), místy v komplexu  

s rašelinnou smrčinou (Sphagno-Piceetum) 
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Mapa č. 2: Potenciální přirozená vegetace 

(http://geoportal.cenia.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs) 

 

Mezi vodní nádrže, které jsou vybudovány v Dentario enneaphylli – Fagetum patří 

Kocián, Fridrich, Max a Čurábka. Na rozhraní lokalit Dentario enneaphylli – Fagetum a 

Calamagrostio villosae-Fagetum je vybudován klaus Panský a Černá Ostravice. V oblasti 

výskytu Mastigobryo-Piceetum, místy v komplexu s Sphagno-Piceetum se nachází klaus 

Klinská. 

 

Popis jednotlivých mapovacích jednotek: 

18 - Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli – Fagetum) 

Vyskytuje se převážně v nadmořských výškách 500 – 1000 m, na S a SV svazích 

může být i pod 400 m. Půdy jsou více či méně skeletovité kambizemě (mezotrofní až 

eutrofní). Tato bučina je tvořena stromovým a bylinným patrem, keřové a mechové patro 

často chybí.  Ve stromovém patru převládá buk (Fagus sylvatica), dále klen (Acer 

pseudoplatanus), jedle (Abies alba), smrk (Picea abies). Bylinné patro většinou souvisle 
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zapojené. Převažují druhy řádu Fagetalia a také je zastoupena většina druhů svazu Fagion. 

Mezi druhy E1 s vyšší stálostí patří: Actaea spicata, Athyrium fylix-femina, Dentaria 

bulbifera, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon montanum, Galium odoratum, Mercurialis 

perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Senecio fuchsii, Viola reichenbachiana. Tato 

bučina je oproti ostatním jednotkám montánních a submontánních bučin charakterizována 

druhem Dentaria enneaphyllos s častou příměsí Festuca altissima. 

 

25 – Smrková bučina (Calamagrostio villosae-Fagetum) 

Vyskytuje se v nadmořských výškách 800 – 1200 m, vzácněji i níže, na půdách 

semipodzolu nebo oligotrofní kambizemi. Je tvořena stromovým (listnaté i jehličnaté 

dřeviny), bylinným a mechovým patrem. Z listnáčů hlavně buk (Fagus sylvatica) s příměsí 

klenu (Acer pseudoplatanus), z jehličnanů smrk (Picea abies) s příměsí jedle (Abies alba). 

Bylinné patro mívá vysokou pokryvnost, ale bývá druhově chudé. Mechové patro 

pravidelně vyvinuté s kolísající pokryvností. Mezi druhy E1 je především Calamagrostis 

villosa, Blechnum spicant, Huperzia selago, Polygonatum verticillatum, Luzula sylvatica, 

Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus a další. Mezi druhy E0 patří 

například Dicranum scoparium a Polytrichum commune.  

 

44 – Podmáčená rohozcová smrčina (Mastigobryo-Piceetum), místy v komplexu 

s rašelinnou smrčinou (Sphagno-Piceetum) 

Mastigobryo-Piceetum se vyskytuje nejčastěji v nadmořských výškách 600 – 1000 

m, na chladných inverzních polohách s vysokým množstvím srážek. Bývá zde vysoká 

hladina podzemní vody a z půd stagnoglejové pseudogleje, glejové podzoly i organozemní 

gleje s mocnou vrstvou surového humusu.  V rohozcové smrčině je stromové patro tvořeno 

smrkem (Picea abies), místy s příměsí jeřábu (Sorbus aucuparia), borovice (Pinus 

sylvestris), jedle (Abies alba) a břízy pýřité (Betula pubescens). Keřové patro tvoří 

zmlazující smrky. Bylinné patro je kvalitativně i kvantitativně chudé s dominantou 

Vaccinium mystillus. Mezi další druhy patří Deschampsia flexuosa, Vaccinium vitis-idaea, 

Calamagrostis villosa, sporadicky Trientalis europaea, Homogyne alpina aj. V mechovém 

patře především Bazzania trilobata, dále Dicranum scoparium, Polytrichum commune a 

další.  
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Sphagno-Piceetum se vyskytuje v nadmořských výškách 800 – 1200 m a je vázáno 

na organozemě. Stromové patro je tvořeno především smrkem (Picea abies) nízkého 

vzrůstu, nezřídka jsou smrky odumřelé. Bylinné patro je slabě až středně zapojené 

s výskytem například Vaccinium mystillus, Vaccinium vitis-idaea, Trientalis europaea, 

Eriophorum vaginatum a dalších. Dominantou mechového patra je Sphagnum fallax a 

subdominantou Polytrichum commune. (NEUHÄUSLOVÁ, 2001) 

 

Fytogeografické členění České republiky 

• Fytogeografický obvod: Karpatské oreofytikum  

• Oblast 99a: Radhošťské Beskydy 

Na Karpatské oreofytikum je vázána vegetace montánního až supramontánního 

stupně, např. bika lesní (Luzula sylvatica), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), 

pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) aj. Z jiných druhů se v této oblasti 

vyskytují také kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album lobelianum), kokořík přeslenatý 

(Polygonatum verticillatum) a další. (WEISSMANOVÁ, 2004) 

 

3. HISTORIE BUDOVÁNÍ KLAUSŮ A PLAVENÍ 

DŘEVA 

Datování jednotlivých nádrží – klausů je poměrně problematické. Budování 

nejstarších klausů v povodí řeky Ostravice podle autora Juřáka může souviset 

s iniciativami Jana Václava Homoláče, kterému byly v roce 1780 pronajaty frýdlantské 

železárny. 

První klaus byl podle autora Rudolfa Hurta postaven kolem roku 1745 na 

hukvaldském panství, ale neuvádí, odkud tento údaj získal. K početnějšímu budování 

klausů docházelo v období po 1. červenci 1826. Tehdy došlo ke zpětnému převzetí 

frýdlantských železáren olomouckým arcibiskupstvím do vlastní režie. Podle Hurta je 

k roku 1840 zmínka o klausech na potocích Černém, Čuračce, Panském a Ločonici. Dnes 
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se jedná o stavebně upravené klausy na tocích Černá Ostravice, Čurábka, Panský a 

Lučovecký. Bohužel, ale autor neuvedl zdroj těchto informací.   

Jako první zmínku o plavení dříví v beskydské oblasti můžeme považovat 

tereziánský „Pořádek dřevní, lesní a vodní“ z roku 1754. V závěru 17. století sice možná 

započalo splavování dřeva v povodí Morávky, ale nejsou o tom žádné přímé zprávy. 

V roce 1839 získal lesní úřad na Ostravici od c. k. ministerstva vnitra povolení k plávce 

palivového dříví. 

V závěru 18. století byly na splaveném dříví závislé zejména biskupské hutě a 

hamry ve Frýdlantě a na Čeladné. Frýdecké hamry na Morávce a později v Bašce měly 

dostatek dřeva ve svém blízkém okolí a splávku provozovala frýdecká vrchnost jen 

v malém rozsahu. V tomto období si Těšínská komora činila nárok na přednostní plavbu po 

Ostravici, ale Ústřední ředitelství arcibiskupských statků v Kroměříži nesouhlasilo. 

Těšínská komora zamýšlela zahájit těžbu dřeva na pravém břehu Ostravice, ale nechtěla 

být závislá na frýdlantském jezu, tak zamýšlela vybudovat příkop přes Novou Ves. Dle 

kalkulace by akce byla příliš nákladná, tak zvolila dopravu po řece Morávce a hrable pro 

zachytávání dřeva byly při Starém Městě u Frýdku. 

Od roku 1806 se do hamrů v Bašce a později i do Karlovy huti dřevo plavilo jen 

v době tání sněhu. V roce 1833 narůstala spotřeba palivového dříví v železárnách a 

docházelo k účinné regulaci vodních toků. Na přítocích Ostravice byly stavěny klausy 

jednoduché konstrukce. Počátkem 19. století byly také zahájeny úpravy koryta Morávky a 

některých jejich přítoků, které pokračovaly až do 60. let 19. století. Byla vybudována 

vodoprávní síť ze záchytných nádrží, tzv. klausů, hrablí a umělých kanálů, umožňujících 

splavení až 50 000 plnometrů palivového dříví ročně. Podle historických údajů byly také 

v 60. letech postaveny nádrže na tocích Blatný, Skalka, Nytrová, Lúčka, Slavíč a o třicet 

let dříve na přítocích řeky Olše. Spotřeba dřeva narůstala do doby, kdy byly upraveny 

vysoké pece na vytápění koksem. To nastalo v Bašce roku 1890 a v Třinci již 1873. Podle 

kroniky obce Skalice se polenové dříví plavilo po řece Morávce až do Frýdku do roku 

1897. 

V roce 1904 byly vydány instrukce pro plavení dřeva v povodí řeky Ostravice, kde 

nádrže k plavení dřeva měl používat výhradně ÚŘAS v Kroměříži prostřednictvím 

arcibiskupského lesního úřadu na Hukvaldech. V roce 1914 arcibiskupský lesní úřad na 
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Ostravici dostal povolení k prodloužení plávky dřeva do roku 1923. Toto povolení se 

týkalo plavení po přítocích Ostravice, na kterých byly postaveny nádrže Břestovská, 

Studenčanská, Panská, Červík, Smradlavá (Maxova), Čurábka, Lučovec, Bílá, Černá. Dále 

i na dalších sousedních potocích, na kterých jsou zmíněny nádrže Kněhyňská, Mazurka 

(Mazurčanka) a Dešťovka (Dasčenka). V plavení se pokračovalo i v dalším období, 

naposledy však získal ÚŘAS v Kroměříži od Zemského úřadu v Brně povolení pro plavení 

dřeva roku 1935 a to do 31. 12. 1943. Plavení probíhalo každoročně ve stále menším 

rozsahu a naposledy se konalo roku 1941 na vodních tocích Mazurka, Lučovec, Bílá, 

Smradlavá, Čurábka a Černá. Poté už žádné oficiální plavení dřeva v Beskydech 

neproběhlo. (MAYEROVÁ, 2008) 

3.1 Samotné plavení dřeva 

Vlastní přípravy pro plavení dříví začínaly na podzim a to tak, že řečiště potoků a 

řek se zbavovaly všech překážek. Takové překážky tvořily větší kameny, vyvrácené 

stromy a náplavy. Také se upravovaly břehy, aby byl k tokům snadný přístup. Na jaře, 

jakmile začal roztávat v horách sníh, začala splávka dřeva v povodí Ostravice, Morávky a 

Olše. K tomu docházelo zpravidla v druhé polovině března, kdy byl v tocích dostatek 

vody. Potoky byly navíc posíleny vodou vypouštěnou z klausů. 

Dřevo se plavilo buď v jednotlivých klausech nebo se vázalo do vorů o jedné nebo 

více tabulích. Pro plavení se užívalo vodních kanálů, do kterých se dřevo vhazovalo a na 

určených místech se zachycovalo hrablemi nebo jinými zařízeními. Na menších vodních 

tocích, kde byl častý nedostatek vody, se hladina vody uměle zvyšovala vypouštěním 

vybudovaných klausů. (Encyklopedie seznam, 2009) 

K plávce dřeva bylo zapotřebí veškeré lesní dělnictvo, ke kterému se navíc přibírali 

sezónní pracovníci. Nejvíce pracovníků nahazovalo polena do vody, další hlídali zátočiny, 

aby se zde nehromadilo dřevo. Jiní byli zapotřebí k provozu „hrablí“ a poslední dělníci na 

konci plavební tratě vytahovali dřevo z vody pomocí háků a třídili jej na skládky. Neustále 

bylo nutné plavení sledovat a regulovat množství vhazovaného dříví. Hlavní řídící 

zodpovídal za plávku a jemu podřízení trubači smluvenými signály oznamovali začátek i 

konec plávky. Zahájení plávky bylo třeba oznámit 24 hodin napřed a zakončení 24 hodin 

po jejím ukončení. (MAYEROVÁ, 2008) 
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4.CHARAKTERISKTIKA JEDNOTLIVÝCH KLAUSŮ 

Dle zákona o vodách 254/2001 Sb., hlava VIII., §55, řadíme klausy do vodních děl. 

Ta jsou v tomto zákoně definována jako stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování 

vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání 

vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů 

nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem. Můžeme zde zařadit stavby k hrazení 

bystřin a strží, přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy atd. 

 V rámci terénního šetření jsem vybrala z důvodu funkčnosti a historické hodnoty 

následující klausy: Kocián, Klinská, Panský, Černá Ostravice, Max, Čurábka, Fridrich. 

 

4.1 KLAUS KOCIÁN 

Tabulka č. 5: Základní údaje klausu Kocián(A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 

Název vodního díla: Klaus Kocián na VT Lučovec  

Název vodního toku: Lučovec, říční km 2,950 – 3,150  

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-002 

Plocha povodí k profilu klausu: 1,83 km2 

Objem nádrže: 4 180 m3 

Katastrální území: Bílá 

Okres: Frýdek-Místek 

Vlastník: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 

68 Hradec Králové, IČO 421 964 51 

Správce vodního díla:  Správa toků, Oblast povodí Odry se 

sídlem ve Frýdku-Místku 
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4.1.1 Účel stavby 

Klaus Kocián je průtočnou nádrží na JV úpatí vrcholu Trojačky ze strany Bílá - 

Mezivodí. Plní funkci retenční přepážky k zadržování splavenin v povodí vodárenské 

nádrže Šance, zajišťuje požární vodu ve svém povodí, slouží k akumulaci vod a vyrovnání 

odtoků při přívalových deštích a v době jarního tání. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 

 

4.1.2 Historie stavby 

Klaus vznikl pravděpodobně krátce před rokem 1840, kdy byly o něm zachovány 

zmínky. (MAYEROVÁ, 2008) Hráz vodního díla byla postavena v roce 1969 v rámci 

protierozních opatření v povodí vodárenské nádrže Šance a v roce 1996 byla hráz 

opravena. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 

 

4.1.3 Současný stav stavby 

Podle svých technických parametrů a zhodnocení možných škod a rizik byla stavba 

zařazena do IV. kategorie vodních děl podle ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb., 

nádrž má výpustné zařízení (požerák) do dna hráze. Přístup k požeráku je umožněn pomocí 

ocelové roštové lávky se zábradlím.  

Hráz je tvořena kamennou dvoustupňovou přepážkou s jílovým těsněním.  Spodní 

část je vyzděna kamennou dlažbou a horní část tvoří zemní násyp. Na hrázi vede zpevněná 

komunikace do přilehlého údolí. Vývar pod hrází tvoří kamenná rovnanina.  

Ke stavbě se dostaneme po zpevněné komunikaci vedoucí z obce Bílá, odbočením 

vpravo přes Mezivodí. V nádrži je vyvinut menší mokřadní ekosystém s dosti početnými 

snůškami obojživelníků. U levého břehu nádrže je přes komunikaci vybudován propust. 

Povodí nádrže je téměř na 100 % zalesněné. Na pravém břehu vodní nádrže je vybudována 

chata – úběžiště. Jiné inženýrské sítě a zařízení se v dosahu vodního díla nevyskytují. (A-

VITAL, spol. s r. o., 2008a) 
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4.1.4 Technický popis stavby 

Hráz je tvořena zděnou kamennou přepážkou vybudovanou ve dvou stupních 

s jílovým těsněním. Spodní stupeň tělesa hráze tvoří kamenná stěna, horní část je zemní 

hutněný násyp. Hráz byla v roce 1996 opravena, provedlo se opevnění břehů vývaru 

kamennou rovnaninou s vyklínováním.  

Retenční přepážka má plochu 1 900 m2 a obsah 4180 m3 při max. hloubce 4,45 m, 

průměrné hloubce 2,20 m. Vodní nádrž má výpustné zařízení – požerák z betonového 

zdiva, který je do úrovně paty hráze.  Hrázovým tělesem vede vypouštěcí zařízení, které 

má čtvercový profil. V čelní návodní straně požeráku jsou osazeny dřevěné fošny 

v ocelových U profilech. Požerák je přístupný po ocelové lávce a dále po zabudovaných 

ocelových stupadlech. Odvodňovací štola je vyvedena do půdorysně lichoběžníkového 

vývaru se zpevněným čelem i bočními stranami v délce 3,00 m a vývar je ukončen 

kamennou rovnaninou. Na konci zátopy ve vzdálenosti 110 m od hráze je vybudována 

průcezná hrázka chránící hlavní nádrž před plaveninami. Nad průceznou hrází je na hlavní 

tok Lučovec napojen Bezejmenný přítok. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 

 

4.1.5 Základní hydrologické údaje 

Provozní hladina se na vodní nádrži udržuje v úrovni pravobřežního přepadu na 

kótě 733,40 m n.m. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008b) Podle hydrologických údajů ČHMÚ 

vodního toku Lučovec v říčním km 2,950 – 3,150 – profil klausu (včetně dotčení 

Bezejmenným přítokem evid. ozn. 11.2/0,36) ze dne 18.02.2008 je plocha povodí 1,83 km2 

s dlouhodobým průměrným průtokem Qa = 39 l.s-1. Jelikož se jedná o stavbu VD 

v extravilánu obcí je vodní dílo hodnoceno na Q5 = 5,06 m3.s-1. (A-VITAL, spol. s r. o., 

2008a) Dlouhodobá průměrná roční srážka Pa = 1095 mm. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008b) 

Údaje o dlouhodobém průměrném průtoku, M-denních průtocích a o dlouhodobé průměrné 

roční výšce srážek byly stanoveny za reprezentativní období 1931 – 1980. N-leté průtoky 

byly stanoveny za maximální období pozorování. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 
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Tabulka č. 6: M-denní průtoky QMd (l.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QMd(l.s-1) 97 46 23 12 6,0 3,5 2,0 

 

Tabulka č. 7:N-leté průtoky QN (m3.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 

N 1 5 20 50 100 

QN (m3.s-1) 1,90 5,06  7,95 9,94  11,5 

 

Tabulka č. 8: Hydrologické údaje klausu Kocián(A-VITAL, spol. s r. o., 2008a) 

Průměrná šíře hladiny v nádrži    35,0 m 

Průměrná hloubka vody v nádrži    2,20 m 

Délka nádrže cca     67,0 m 

Celková plocha      1 900 m2 

Celkový retenční objem nádrže    4.180 m3 

Celkový objem vody (po přeliv) cca  5.600 m3 

 

4.1.6 Možnost manipulace na vodní nádrži 

Na vodní nádrži Kocián na VT Lučovec – Mezivodí  je možnost manipulace, která 

se řídí manipulačním řádem. Čtvercový betonový přepad s dřevěnou výplní – dlužemi 

umožní mechanickým uvolněním snížení hladiny při vypouštění nádrže. (A-VITAL, spol. s 

r. o., 2008a) Přelivná hrana s hloubkou k návodní úrovni paty hráze má délku 130 cm. 

Hradící stěna se musí odstraňovat postupně. Při rychlém odpouštění by na dolním toku 

mohla nastat povodňová situace synergickým působením jednotlivých vln. (A-VITAL, spol. 

s r. o., 2008b) 
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4.1.7 Mapové podklady  

Mapa je vytvořena vyříznutím ze základní vodohospodářské mapy ČR – mapového 

listu 25 – 24 Staré Hamry v měřítku 1:50 000. 

 
Mapa č. 3: Klaus Kocián(Autor Zuzana Havelková) 

4.1.8 Fotografie 

 

 

Obrázek č. 1: Popis klausu Kocián(Autor Zuzana Havelková) 

 

Roštová lávka se zábradlím 

Výpustné zařízení 

Hutněný zemní násyp 

Zpevněná komunikace 
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Obrázek č. 2: Klaus Kocián(Autor Zuzana Havelková) 

 

4.2 KLAUS KLINSKÁ 

 

Tabulka č. 9: Základní údaje klausu Klinská(A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) 

Název vodního díla: Klaus Klinská na VT Kyčerov  

Název vodního toku: Kyčerov, ř.km 2,80 – 3,05 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-0100 

Plocha povodí k profilu klausu: 2,95 km2 

Objem nádrže: 2 291 m3 

Katastrální území: Ostravice 2 

Okres: Frýdek-Místek 

Vlastník: Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106, 501 

68 Hradec Králové, IČO 421 964 51 

Správce vodního díla:  Správa toků, Oblast povodí Odry se 

sídlem ve Frýdku-Místku 
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4.2.1 Účel stavby 

Malá vodní nádrž je průtočnou nádrží na úpatí vrcholu Smrku a Malého Smrku na 

vodním toku Kyčerov. Plní funkci retenční přepážky k zadržování splavenin v povodí 

vodárenské nádrže Šance, zajišťuje požární vodu ve svém povodí, slouží k akumulaci vod 

a vyrovnání odtoků při přívalových deštích a v době jarního tání. (A-VITAL, spol. s r. o., 

2008d) 

 

4.2.2 Historie stavby 

Hráz vodního díla byla postavena na přelomu 19. a 20. Století. Vlastník vodního 

díla nemá k dispozici stavební povolení ani kolaudaci stavby. V roce 2008 byl zpracován 

pasport vodního díla, což je dokumentace skutečného stavu. Je situována na vodním toku 

Kyčerov a konec vzdutí zasahuje levostranný Bezejmenný přítok. (A-VITAL, spol. s r. o., 

2008d) 

 

4.2.3 Současný stav stavby 

Podle svých technických parametrů byla stavba zařazena do IV. kategorie vodních 

děl podle ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb. Nádrž má vybudováno výpustné 

zařízení – betonový požerák s prkennými dlužemi a na pravé straně hráze se nachází přeliv 

– obtok. Obtok je sveden do vodního toku. Vývar pod hrází je vyplněn kamennou 

rovnaninou. Na betonových zdech požeráku je ocelové zábradlí. 

Přes hráz vede nezpevněná lesní komunikace, bez identifikace možného zatížení. 

Zpevněná komunikace z oblasti Velkého potoka je zakončena na levé straně nádrže. 

Stavba je přístupná ze zpevněné levostranné asfaltové komunikace vedoucí z oblasti 

Velkého potoka ze silnice I/56 v katastrálním území obce Staré Hamry směrem na Smrk a 

Malý Smrk. Správcem této komunikace jsou Lesy ČR, s.p. Povodí nádrže je téměř na 100 

% zalesněné. Jiné inženýrské sítě a zařízení se v dosahu vodního díla nevyskytují. (A-

VITAL, spol. s r. o., 2008d) 
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4.2.4 Technický popis stavby 

Stavba hráze je tvořena zděnou kamennou přepážkou s jílovým jádrem s přepadem 

– betonovým požerákem s dřevěnými fošnami - dlužemi, situovaným uprostřed hráze, 

s hloubkou k patě hráze tj. 5,50 m. Plocha retenční přepážky je cca 1040 m2 a obsah vody 

1.560 m3 při hloubce od 0,2 do 5,80 m, průměrně 3,00 m při 50 ti % naplnění 

splaveninami.  Na pravé straně hráze byl vybudován přeliv – obtok z betonové trouby DN 

900, který má kapacitu 5,73 m3. sec-1. Obtok o celkové délce 46 m je částečně v délce 34,0 

m otevřený a je sveden do vodního toku. Vývar pod hrází je vyplněn kamennou 

rovnaninou a na betonových zdech požeráku je ocelové zábradlí, které pokračuje přes 

celou hráz. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) 

 

4.2.5 Základní hydrologické údaje 

Provozní hladina na vodní nádrži se udržuje v úrovni pravobřežního přepadu na 

kótě – 674,00 m n.m. Objem nádrže je cca 3120 m3. Povodňové průtoky je možné zadržet 

do úrovně kóty přepadu požeráku 675,18 m n.m, povodňový objem je cca 4000 m3. (A-

VITAL, spol. s r. o., 2008c) Podle hydrologických údajů ČHMÚ vodního toku Kyčerov 

v říčním km 2,80 – 3,05 – profil klausu (včetně dotčení Bezejmenným přítokem evid. ozn. 

14.1/1,67) ze dne 18.02.2008 je plocha povodí 2,95 km2 s dlouhodobým průměrným 

průtokem Qa = 77 l.s-1. Protože se jedná o stavbu VD v extravilánu obcí je vodní dílo 

hodnoceno na Q5 = 8,52 m3.s-1. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) Dlouhodobá průměrná roční 

srážka Pa = 1190 mm. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008c) Údaje o dlouhodobém průměrném 

průtoku, M-denních průtocích a o dlouhodobé průměrné roční výšce srážek byly stanoveny 

za reprezentativní období 1931 – 1980. N-leté průtoky byly stanoveny za maximální 

období pozorování. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) 

 

Tabulka č. 10: M-denní průtoky QMd (l.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QMd(l.s-1) 194 88 42 21 11 6,0 3,5 
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Tabulka č. 11: N-leté průtoky QN (m3.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) 

N 1 5 20 50 100 

QN (m3.s-1) 3,23 8,52  13,6 17,2  20,1 

 

Tabulka č. 12: Hydrologické údaje klausu Klinská(A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) 

Průměrná šíře hladiny v nádrži    27,0 – 11,5m 

Hloubka vody v nádrži    0,2 – 5,80 m 

Délka nádrže      57,0 m 

Celková plocha      1 040 m2 

Celkový retenční objem nádrže    3.120 m3 

Předpokládaný objem nánosů 50 % 

Celkový objem vody (po přeliv)   1560 m3 

 

4.2.6 Možnost manipulace na vodní nádrži 

Na vodní nádrži Klinská je možnost manipulace pomocí čtvercového betonového 

přepadu s dřevěnou výplní – dlužemi, řídí se manipulačním řádem. Mechanickým 

uvolněním dojde ke snížení hladiny při vypouštění nádrže z důvodu odstranění naplavenin 

nebo úpravy vodního díla. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008d) Přelivná hrana s hloubkou do 

úrovně paty hráze má délku 140 cm. Při rychlém odpouštění by na dolním toku mohla 

nastat povodňová situace synergickým působením jednotlivých vln. Další možnost 

manipulace je možná na pravostranném bezpečnostním odtoku do betonového potrubí DN 

900. Obtokové potrubí je vyvedeno zpět do vodního toku za vývarem pod patou hráze. 

Při povodňových stavech na vodním díle není možná manipulace. Povodňové 

situace nastávají, jakmile vyšší průtoky převýší kapacitu přepadu a obtoku. Hladina 

vystoupá na úroveň kóty hráze a voda začne přetékat přes těleso hráze. Pro nádrž nejsou 

stanoveny stupně povodňové aktivity. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008c) 
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4.2.7 Mapové podklady 

Mapa je vytvořena vyříznutím ze základní vodohospodářské mapy ČR – mapového 

listu 25 – 24 Staré Hamry v měřítku 1:50 000. 

 

 

Mapa č. 4: Klaus Klinská(Autor Zuzana Havelková) 
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4.2.8 Fotografie 

 

Obrázek č. 3: Popis klusu Klinská(Autor Zuzana Havelková) 

 

 

Obrázek č. 4: Klaus Klinská(Autor Zuzana Havelková) 

 

Betonový požerák 

Nezpevněná lesní komunikace 

Obtok 
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4.3 KLAUS PANSKÝ 

 

Tabulka č. 13: Základní údaje klausu Panský(A-VITAL, spol. s r. o., 2008f) 

Název vodního díla: Klaus Panský 

Název vodního toku: Panský potok, říční km 1,960 – 2,100 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-010 

Plocha povodí k profilu klausu: 0,94 km2 

Objem nádrže: 2 200 m3 

Katastrální území: Čeladná, Staré Hamry 

Okres: Frýdek-Místek 

Vlastník: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 

68 Hradec Králové, IČO 421 964 51 

Správce vodního díla:  Správa toků, Oblast povodí Odry se 

sídlem ve Frýdku-Místku 

 

4.3.1 Účel stavby 

Malá vodní nádrž Panský je průtočnou nádrží na severozápadní straně vrcholu 

Trojačky. Plní funkci retenční přepážky k zadržování splavenin v povodí vodárenské 

nádrže Šance, zajišťuje požární vodu ve svém povodí, slouží k akumulaci vod a vyrovnání 

odtoků při přívalových deštích a v době jarního tání. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008f) 

 

4.3.2 Historie stavby 

Klaus byl pravděpodobně postaven krátce před rokem 1840. V rámci protierozních 

opatření v povodí vodárenské nádrže Šance byla v roce 1969 postavena hráz vodního díla. 

Oprava hráze a bezpečnostního přepadu byla provedena v roce 1996 na základě 

zpracované projektové dokumentace. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008f) 
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4.3.3 Současný stav stavby 

Stavba byla podle svých technických parametrů a zhodnocení možných škod a rizik 

zařazena do IV. kategorie vodních děl podle ustanovení vodního zákona č. 254/2001 Sb.. 

Nádrž nemá výpustné zařízení, lichoběžníkový přeliv na koruně kamenné hráze je ukončen 

třemi výběhy do vývaru pod hrází s vyplněním kamennou rovnaninou. Lichoběžníkový 

přeliv nádrže je vybudován ve spádu cca 1 : 4, ve dně má osazeny kamenné rozrážeče. 

Rozdíl výšky šikmého přelivu a stávajícího koryta vodního toku je až 5,00 m.  

Ke stavbě se můžeme dostat ze zpevněné asfaltové lesní komunikace vedoucí 

z údolí Velkého potoka do oblasti Trojačka, kde správcem komunikace jsou Lesy ČR, s.p. 

Povodí nádrže je téměř  na 100 % zalesněné. V dosahu vodního díla se nevyskytují žádné 

jiné inženýrské sítě a zařízení. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008f) 

 

4.3.4 Technický popis stavby 

Stavba hráze je tvořena zděnou kamennou přepážkou a v koruně hráze s 

lichoběžníkovým spádovým přelivem. Šířka přelivné hrany je ve dně 2,0 m, svahy přelivu 

1 : 2 a svah má délku 1,790 m. Hráz je zavázána do pevných svahů břehů nádrže, v rámci 

opravy v r. 1994 bylo provedeno doplnění opevnění bezpečnostního přelivu kamennou 

rovnaninou s vyklínováním. Retenční prostor vodní nádrže Panský má plochu 788 m2, má 

vysoký podélný spád. Při relativně krátké nádrži (25 m) má hloubku vody od 1,60 do 4,0 

m.  Maximální obsah je 2200 m3 při průměrné hloubce vody 2,80 m. Nádrž nemá výpustné 

zařízení. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008f) 

 

4.3.5 Základní hydrologické údaje 

Provozní hladina se na vodní nádrži udržuje v úrovni bezpečnostního přepadu na 

kótě 746,69 m n.m. Objem nádrže je cca 2 200 m3. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008e) Podle 

hydrologických údajů ČHMÚ vodního toku Panský v ř. km 1,96 – 2,1 – profil klausu ze 

dne 18. 02. 2008 dosahuje dlouhodobý průměrný průtok Qa = 25 l.s-1. Jelikož se jedná o 

stavbu VD v extravilánu obcí, vodní dílo je hodnoceno na Q5 = 3,23 m3.s-1. (A-VITAL, 

spol. s r. o., 2008f) Dlouhodobá průměrná roční srážka Pa = 1195 mm. (A-VITAL, spol. s r. 

o., 2008e) 
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Tabulka č. 14: M-denní průtoky QMd (l.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008e) 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QMd(l.s-1) 63 28 14 9,0 3,5 2,0 1,2 

 

Tabulka č. 15: N-leté průtoky QN (m3.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008e) 

N 1 5 20 50 100 

QN (m3.s-1) 1,22 3,23  5,14 6,46  7,52 

 

Tabulka č. 16: Hydrologické údaje klausu Panský(A-VITAL, spol. s r. o., 2008f) 

Průměrná šíře hladiny v nádrži    31 m 

Hloubka vody v nádrži    1,6 – 4,0 m 

Délka nádrže      25 m 

Celková plocha      788 m2 

Celkový retenční objem nádrže    2 200 m3 

Předpokládaný objem nánosů 50 % 

Celkový objem vody (po přeliv)   1800 m3 

 

4.3.6 Možnost manipulace na vodní nádrži  

 Vodní nádrž nemá manipulační zařízení a možnost snížení povodňových průtoků je 

dána jen kótou koruny hráze 747,23  m n.m. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008e) Na vodní 

nádrži Panský tedy není možnost manipulace, ale přesto má vlastník vodního díla 

povinnosti a musí dodržovat pravidla vyplývající ze zákonných předpisů pro provoz malé 

vodní nádrže (vyhláška č. 471/2001 Sb. o technicko-bezpečnostním dohledu). (A-VITAL, 

spol. s r. o., 2008f) Za běžného provozu je hladina na vodním díle udržována na úrovni 

bezpečnostního přepadu v pravé části hráze, tj. na kótě – 746,69  m n.m. Povodňové 

situace nastávají, jakmile vyšší přítoky převýší kapacitu přepadu a obtoku, hladina 

vystoupá na úroveň kóty hráze a nastává neřízený přetok přes těleso hráze. Pro vodní dílo 

nejsou stanoveny stupně povodňové aktivity a průtoky jsou přirozeného charakteru. (A-

VITAL, spol. s r. o., 2008e) 
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4.3.7 Mapové podklady 

Mapa je vytvořena vyříznutím ze základní vodohospodářské mapy ČR – mapového 

listu 25 – 24 Staré Hamry v měřítku 1:50 000. 

 

 

Mapa č. 5: Klaus Panský(Autor Zuzana Havelková) 

 

4.3.8 Fotografie 

 

 

Obrázek č. 5: Popis klausu Panský(Autor Zuzana Havelková) 

 

Šířka přelivné hrany 2 m 

Lichoběžníkový spádový 

přeliv 

Svah přelivu sklonu 1:2 

a jeho délka je 1,79 m 

Kamenné rozražeče 
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Obrázek č. 6: Klaus Panský(Autor Zuzana Havelková) 

 

4.4 KLAUS ČERNÁ OSTRAVICE 

 

Tabulka č. 17: Základní údaje klausu Černá Ostravice(A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

Název vodního díla: Klaus Černá Ostravice na VT Černá 

Ostravice 

Název vodního toku: Černá Ostravice, říční km 7,6 – 7,8 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-006 

Plocha povodí k profilu klausu: 2,32 km2 

Objem nádrže: 1 800 m3 

Katastrální území: Staré Hamry 

Okres: Frýdek-Místek 

Vlastník: Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106, 501 

68 Hradec Králové, IČO 421 964 51 

Správce vodního díla:  Správa toků, Oblast povodí Odry se 

sídlem ve Frýdku-Místku 
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4.4.1 Účel stavby 

Klaus Černá Ostravice je průtočnou malou vodní nádrží na úpatí vrcholu Bílého 

Kříže. Plní funkci retenční přepážky k zadržování splavenin v povodí vodárenské nádrže 

Šance, zajišťuje požární vodu ve svém povodí, slouží k akumulaci vod a vyrovnání odtoků 

při přívalových deštích a v době jarního tání. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

 

4.4.2 Historie stavby 

K založení klausu došlo přibližně v první polovině 19. století, zmínka o jeho 

existenci byla v roce 1840. (MAYEROVÁ, 2008) V roce 1969 byla postavena z důvodu 

protierozních opatření v povodí vodárenské nádrže Šance hráz vodního díla. V roce 1993 

byla na základě zpracované projektové dokumentace a povolení stavby provedena oprava 

hráze. Ta byla zkolaudována v roce 1996 referátem životního prostředí Okresního úřadu 

Frýdek-Místek. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

 

4.4.3 Současný stav stavby 

Stavba byla podle svých technických parametrů a po zhodnocení možných škod a 

rizik zařazena do IV. kategorie vodních děl podle ustanovení vodního zákona č. 254/2001 

Sb.. Nádrž nemá výpustné zařízení, lichoběžníkový přeliv na koruně kamenné hráze má 

kapacitu 6,9 m3/sec. Vývar pod hrází je z kamenné rovnaniny. Na pravé straně nádrže 

klausu je v oboustranné kamenné zídce vybudován průleh v šíři 2,00 m. Průleh zajišťuje 

odvodnění lesní komunikace mimo těleso hráze nádrže. 

Ke stavbě se dostaneme po zpevněné asfaltové komunikaci vedoucí z obce Bílá na 

Bílý Kříž, správcem této komunikace jsou Lesy ČR, s.p. Povodí nádrže je na téměř 100 % 

zalesněné. V dosahu vodního díla se jiné inženýrské sítě a zařízení nevyskytují. (A-VITAL, 

spol. s r. o., 2008g) 
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4.4.4 Technický popis stavby 

Stavba hráze je tvořena zděnou kamennou přepážkou s lichoběžníkovým přelivem 

na koruně hráze s kapacitou 6,9 m3/sec. Přelivná hrana je dlouhá 2,0 m a dosahuje výšky 

0,9 m – 1,1 m. Za hrází byly v rámci opravy v roce 1993 opevněny břehy kamennou 

rovnaninou s vyklínováním. Retenční prostor nádrže má plochu 2.060 m2 a maximální 

obsah 1800 m3 při hloubce 0,2 – 4,0 m, průměrně 2,00 m. Na vodní nádrži není výpustné 

zařízení. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

 

4.4.5 Základní hydrologické údaje 

Hydrologické údaje jsou zpracovány na základě pozorovaných hodnot, které 

charakterizují odtokové poměry území. Plošně se vyrovnávají v síti vodních toků při 

vyloučení vlivu výrazného prokazatelného ovlivnění. Podle hydrologických údajů ČHMÚ 

vodního toku Černá Ostravice v říčním km 7,7 – profil klausu ze dne 18. 02. 2008 

dosahuje dlouhodobý průměrný průtok Qa = 53 l.s-1. Protože se jedná o stavbu VD 

v extravilánu obcí je vodní dílo hodnoceno na Q5 = 5,98 m3.s-1. Dlouhodobá průměrná 

roční srážka Pa = 1100 mm. Údaje o dlouhodobém průměrném průtoku, M-denních 

průtocích a o dlouhodobé průměrné roční výšce srážek byly stanoveny za reprezentativní 

období 1931 – 1980. N-leté průtoky byly stanoveny za maximální období pozorování. (A-

VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

 

Tabulka č. 18: M-denní průtoky QMd (l.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

M 30 90 180 270 330 355 364 

QMd(l.s-1) 132 62 30 15 8,0 4,5 2,5 

 

Tabulka č. 19: N-leté průtoky QN (m3.s-1) (A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

N 1 5 20 50 100 

QN (m3.s-1) 2,33 5,98  9,57 12,1  14,2 
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Tabulka č. 20: Hydrologické údaje klausu Černá Ostravice(A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

Průměrná šíře hladiny v nádrži    30 m 

Hloubka vody v nádrži    0,2 – 4,0 m 

Délka nádrže      60 m 

Celková plocha      2 060 m2 

Celkový retenční objem nádrže    3 600 m3 

Předpokládaný objem nánosů 50 % 

Celkový objem vody (po přeliv)   1800 m3 

 

4.4.6 Možnost manipulace na vodní nádrži  

 Na vodní nádrži Černá Ostravice není možnost manipulace, přesto má vlastník 

vodního díla povinnosti a musí dodržovat pravidla vyplývající ze zákonných předpisů pro 

provoz malé vodní nádrže. (A-VITAL, spol. s r. o., 2008g) 

 

4.4.7 Mapové podklady  

Mapa je vytvořena vyříznutím ze základní vodohospodářské mapy ČR – mapového 

listu 25 – 24 Staré Hamry v měřítku 1:50 000. 

 

Mapa č. 6: Klaus Černá Ostravice(Autor Zuzana Havelková) 
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4.4.8 Fotografie 

 

 

Obrázek č. 7: Popis klausu Černá Ostravice(Autor Zuzana Havelková) 

 

 

Obrázek č. 8: Klaus Černá Ostravice(Autor Zuzana Havelková) 

 

Lichoběžníkový přeliv je 

nespádový 

Délka přelivné hrany 2 m 

0,9 – 1,1 m 
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4.5 KLAUS MAX 

 

Tabulka č. 21: Základní údaje klausu Max(HLOSKA, 1996) 

Název vodního díla: Klaus Max 

Název vodního toku: Velká Smradlavá, km 4,265 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-004 

Plocha povodí k profilu klausu: 3,6 km2 

Objem nádrže: 9 850 m3 

Katastrální území: Bílá 

Okres: Frýdek-Místek 

Vlastník: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 

68 Hradec Králové, IČO 421 964 51 

Správce vodního díla:  Správa toků, Oblast povodí Odry se 

sídlem ve Frýdku-Místku 

 

4.5.1 Účel stavby 

Klaus Max je malou průtočnou vodní nádrží. Krajinotvorný prvek a zdroj požární 

vody v případě lesního požáru. Nádrž není využívána k intenzivnímu chovu ryb. 

(HLOSKA, 1996) Může sloužit k zachycení povodňových vln, zadržování splavenin, 

nezanedbatelný je i účinek klimatický a estetický. (MANA, 1990) 

 

4.5.2 Historie stavby 

Nádrž byla pravděpodobně založena v období progresivních zásahů ředitelem 

Františkem Kleinpeterem do chodu frýdlantských železáren ve 30. – 40. letech 19. století. 

Pojmenována byla podle olomouckého arcibiskupa Maxmiliána Josefa Gottfrieda 

Sommerau-Becka. (MAYEROVÁ, 2008) 
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Původním účelem byla akumulace vody, která při nárazovém vypouštění 

umožňovala plavení dřeva z horní části povodí. S vybudováním komunikací původní účel 

zanikl a později byla nádrž využívána k rybochovu. Klaus byl vybudován v 19. století 

přehrazením poměrně mělkého údolí hrází. Tato hráz byla opevněná kamennou zdí na 

sucho v návodní straně a vzdušná strana byla nasypána z místních hlinito-kamenitých 

materiálů. Původní dřevěný skluz v levém rohu nádrže vybudovaný jako bezpečnostní 

přepad byl koncem šedesátých let 20. století nahrazen skluzem kamenným vedeným 

středem hráze. Vypouštěcí zařízení tvořilo z počátku potrubí  Ø 60 cm s šoupátkovým 

uzávěrem, to bylo v letech 1978-1979 nahrazeno betonovým požerákem. V 90. letech 20. 

století byla hráz protržena v místě požeráku, došlo k celkové destrukci bezpečnostního 

přepadu a k poklesu zídek koryta pod hrází. Vypouštěcí zařízení bylo v desolátním stavu, 

retenční přepážka přestala plnit funkci lapače splavenin. (MANA, 1990) 

V roce 1991 byla zahájena další rekonstrukce vodní nádrže, která byla 

zkolaudována v roce 1996. V tentýž roce byl zhotoven provozní a manipulační řád ke 

klausu Max, který je poslední zpracovanou dokumentací.  

 

4.5.3 Současný stav stavby 

Nádrž se nachází na Velké Smradlavé, která je pravostranným přítokem Bílé, 

v polesí Kavalčanky na katastrálním území Bílá v okrese Frýdek Místek. (MANA, 1990) 

Výpustným objektem je betonový požerák s potrubím, který je uzavřen poklopem. 

Průtočný profil je lichoběžníkový a bezpečnostní přeliv je situován na levou stranu nádrže 

v rostlém terénu. (HLOSKA, 1996) 

Lesnatost povodí je 100%.(HLOSKA, 1996) Příjezd ke klausu je po státní silnici 

I/56, směrem od Bumbálky nebo Horní Bečvy odbočíme na záčátku obce Bílá vpravo 

podél toku Velká Smradlava. Nádrž uvidíme po pravé straně. V nádrži je vyvinutý velký 

mokřadní ekosystém, téměř na celé polovině vodní plochy s hojným výskytem 

obojživelníků i kachen divokých, zahlédla jsem zde i volavku popelavou. Vedle hráze je 

vybudované pěkné posezení. 
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4.5.4 Technický popis stavby 

Hráz nádrže je sypaná, zemní, s těsněním betonovou clonou. Návodní strana je 

zpevněna kamennou rovnaninou a vzdušná strana s bermou je zatravněna a osázena keři. 

Odvodňovací drén je v patě hráze. Výška hráze nad terénem je 5,2 m, výška hráze nad 

dnem výpustě 5,9 m. Návodní svah má sklon 1:1,5 a vzdušný svah 1:1,5 – 1:2. Šířka hráze 

v koruně 4,0 m, převýšení hráze nad max. hladinou 1,0 m a délka hráze v koruně 46 m. 

(HLOSKA, 1996) Na svahu i ve dně by měla být kamenná dlažba tloušťky 40 cm, kladená 

na podkladní vrstvu betonu. (HLOSKA, 1992) 

Výpustný objekt je konstruován jako betonový požerák s potrubím DN 600 mm 

s obetonováním, s hrazením dvojitou dlužovou stěnou. (HLOSKA, 1996) Požerák je velmi 

jednoduché výpustné zařízení, které udržuje hladinu na předem stanovené výši a je zde 

možnost odběru vody ode dna nebo od hladiny. V jeho stěně jsou zabudovaná stupadla 

z kruhové oceli a je uzavřen uzamykatelným poklopem. (MANA, 1990) 

Na levé straně nádrže v rostlém terénu je umístěn bezpečnostní přeliv, který byl 

v původním projektu situován v blízkosti požeráku. Tento přeliv je převeden zdrsněným 

skluzem s rozrážeči pod hráz do potoka. (HLOSKA, 1996) Rozrážeče jsou opracované 

kamenné kopáky rozměru 30x40 cm rozmístěné ve vzdálenostech 1,2 m v páru. Zařízení je 

dimenzováno na odvedení průtoků ve výši Q50 = 6,90 m3/s, což bylo odvozeno z výsledků 

měření Výzkumného ústavu lesního hospodářství stanice Frýdek pro experimentální 

povodí Červík, kde jsou obdobné podmínky a charakter povodí. Průtočný profil je 

lichoběžníkový se šířkou dna 2 m a hloubkou 1,2 m. 

Za nádrží je vybudováno přemostění s obdélníkovým průtočným profilem. Výškově 

je koryto navázáno na niveletu dna pod propustkem, pro návrh nivelety je rozhodující 

skluzová část se spádem 3,44 m, kde dochází k nadkritickému proudění. (HLOSKA, 1992) 

 

4.5.5 Základní hydrologické údaje 

Malá vodní nádrž Max je průtočnou nádrží na Velké Smradlavé, která je 

pravostranným přítokem řeky Bílá Ostravice. Celková plocha povodí činí 16,635 km2, 

plocha k profilu nádrže 3,6 km2. Průměrný úhrn srážek činí 1064 mm. Výška nadržení je 

za normálních přítoků stanovena výškou dluží v požeráku. (HLOSKA, 1996) Hrana přelivu 
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má kótu 644,50 m (Hn), kóta Hmax = 645,00 m, kóta koruny hráze 646,00 m. (HLOSKA, 

1992) 

Průtoky(HLOSKA, 1996):  

• průměrný dlouhodobý roční průtok: 0,80  l/s 

• m-denní průtoky Qm355: 0,45 l/s 

• N-leté průtoky  Q20: 3,80 m3/s 

 Q50: 6,90 m3/s 

 Q100: 11,50 m3/s 

 

Tabulka č. 22: Hydrologické údaje klausu Max(HLOSKA, 1996) 

Zatopená plocha nádrže při stálém nadržení  5 400 m2 

Hladina stálého nadržení Hn    4,0 m od dna požeráku 

Hladina maximálního vzdutí Hmax   4,5 m od dna požeráku 

Objem nádrže při stálém nadržení   9 850 m3 

Objem neovladatelného prostoru    1 250 m3 

Maximální objem nádrže 11 100 m3 

Kapacita bezpečnostního přelivu  6,90 m3/s 

 

4.5.6 Možnost manipulace na vodní nádrži: 

Manipulace a provoz na objektech a zařízeních nádrže je podřízen zájmům 

účelného využití nádrže, zajištění bezpečnosti díla a území pod hrází. Při napouštění 

nádrže se musí zachovat minimální průtok vody v korytě toku pod hrází. Postupným 

odebíráním dluží se provádí vypouštění nádrže a to tak, aby nebyla překročena kapacita 

výpustního potrubí. Vypouštění nádrže v rámci údržby se provádí v podzimních měsících, 

ale nádrž může být v zimě naplněna. Za normálních průtokových poměrů se hladina vody 

udržuje na úrovni – 10 cm pod přelivovou hranou bezpečnostního přelivu. Na jaře a v létě 

je vyloučené manipulování s vodní hladinou, především s ohledem na vývojová stádia 
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obojživelníků. Úroveň provozní hladiny se reguluje ubráním nebo přidáním dluží ve 

dvojité dlužové stěně. (HLOSKA, 1996) 

 

4.5.7 Mapové podklady 

Mapa je vytvořena vyříznutím ze základní vodohospodářské mapy ČR – mapového 

listu 25 – 24 Staré Hamry v měřítku 1:50 000. 

 

 

Mapa č. 7: Klaus Max(Autor Zuzana Havelková) 

4.5.8 Fotografie 

 

Obrázek č. 9: Popis klausu Max(Autor Zuzana Havelková) 

Betonový požerák s poklopem 

Bezpečnostní přeliv 

Návodní svah sklonu 1:1,5 

Zemní hutněný násyp na 
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Obrázek č. 10: Klaus Max(Autor Zuzana Havelková) 

4.6 KLAUS ČURÁBKA 

 

Tabulka č. 23: Základní údaje klausu Čurábka (KALUS, 2002a) 

Název vodního díla: Klaus Čurábka 

Název vodního toku: Čurábka, říční km 1,910 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-004 

Plocha povodí k profilu klausu: 1,40 km2 

Objem nádrže: 6 530 m3 

Katastrální území: Bílá 

Okres: Frýdek-Místek 

Vlastník: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 

68 Hradec Králové, IČO 421 964 51 

Správce vodního díla:  Správa toků, Oblast povodí Odry se 

sídlem ve Frýdku-Místku 
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4.6.1 Účel stavby 

Obnovit lesní nádrže v lesním prostředí bylo zadáno v rámci programu 2000 u Lesů 

ČR. Jedná se o zachování technické památky, připomenutí historie plavení dříví a také 

vyzvednutí víceúčelové funkce nádrží. Mezi tyto funkce patří vodohospodářská z hlediska 

retence vody v krajině, protierozní, stabilizační, krajinotvorná. Důležitou funkcí je také 

protipožární, kdy v době minimálních průtoků v toku Čurábka, je nádrž jedním z mála 

zdrojů protipožární vody v případě lesního požáru v dané lokalitě. (KALUS, 2002a) 

 

4.6.2 Historie stavby 

Vodní nádrž Čurábka byla vybudována v 19. století na bystřině Čurábka, první 

informace pocházejí z roku 1840. (MAYEROVÁ, 2008) V minulosti tato malá vodní nádrž 

sloužila k nadržování vody a nalepšování průtoků v době splavování dříví. K tomuto účelu 

sloužila do roku 1908. V roce 1925 byla poškozena povodní a zanesena splaveninami, 

v nastávajících letech docházelo k dalšímu poškozování hráze. V roce 1977 se částečně 

nánosy odtěžily a hráz byla sanována za účelem zprůjezdnění koruny hrázového tělesa pro 

lesní stroje. Toto dílo přestalo plnit svoji hlavní funkci zásobní, postupně se vytrácely i její 

vedlejší účinky jako retenční nádrže, stabilizační, rybochovné a zánikem volné vodní 

hladiny i účinky krajinotvorné. Podle dokumentace v roce 2002 byl retenční prostor 

zanesen splaveninami, na kterých se uchytil náletový porost. Hráz byla sanována těžkým 

kamenným záhozem v místě jejího protržení, nádrž neměla bezpečnostní objekt pro 

převádění velkých vod a koryto pod nádrží bylo značně prohloubeno. V tomto roce byl 

navržen projekt rekonstrukce nádrže, která proběhla v letech 2003 - 2005. (KALUS, 2002a) 

 

4.6.3 Současný stav stavby 

Klaus Čurábka se nachází na bystřině Čurábka, která je pravostranným přítokem 

bystřiny Smradlava. (KALUS, 2002a) Nádrž se nachází v pásmu třetího stupně hygienické 

ochrany vodárenské nádrže Šance. (KALUS, 2002c) Bezpečnostní objekt je společný 

s výpustným zařízením, přeliv je vysunut do nádrže. Je zde ocelové zábradlí u tohoto 

objektu a okolo něj je vybudováno dřevěné zábradlí, které je nižší. (KALUS, 2002b) 
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Dřevěné zábradlí má už oloupaný nátěr a mělo by se znovu natřít. V nádrži je vyvinut 

hodnotný mokřadní ekosystém. V jarním období se zde nachází snůšky obojživelníků. 

K nádrži se dostaneme po státní silnici I/56, směrem z Horní Bečvy odbočíme na 

záčátku obce Bílá doprava, jakmile budeme mít tok Velká Smradlava po levé straně 

silnice, odbočíme vlevo na zpevněnou lesní cestu a po pravé straně uvidíme nádrž. 

 

4.6.4 Technické údaje stavby 

K této nádrži se nedochovala žádná původní technická dokumentace, nelze tedy 

odhadnout původní založení hráze, tvar, rozměry objektů výpustného zařízení a 

bezpečnostního objektu. Dochovaly se pouze zbytky skutečného tělesa hráze. 

Základními parametry stavby jsou – délka hráze L = 54 m, výška hráze h = 6 m, 

šířka koruny hráze š = 4 m, rozšíření koruny hráze včetně těsnící části š = 2,1 m, sklon 

návodního a vzdušného líce je 1:2. Bezpečnostní objekt je společný s výpustným zařízením 

a je umístěn v návodním svahu hráze mezi betonovou těsnící stěnou. (KALUS, 2002a) 

Přeliv bezpečnostního objektu je vysunut do nádrže, přelivná plocha je obložena 

opracovanými kameny z hutného pískovce. Mezi těmito jednotlivými kameny je šířka 

příčných a podélných spár 10 mm. Výpustné zařízení je řešeno betonovým šachtovým 

objektem hrazeným dvojitou dlužovou stěnou, která je osazena do drážek z ocelových U 

profilů a je přístupný z tělesa hráze. Vstup do šachty výpustného zařízení je umožněn po 

ocelových stupech kotvených do stěny objektu. Objekt je zajištěn ocelovým 

rozebíratelným zábradlím výšky 1,1 m. Zábradlí je natřeno ochranným hnědým nátěrem.  

Voda se převádí přes těleso hráze želbet. rámy obdélníkového průtočného profilu 

ukončeného vývarem hloubky 0,8 m umístěným pod výtokem. Dno vývaru je z betonu 

vyztuženého ocelovou KARI sítí. Dno toku pod nádrží je stabilizováno snížením 

podélného sklonu dna pomocí dvou stupňů výšky 1,5 m a 2,0 m a jednoho příčného 

stabilizačního prahu. Profil koryta je lichoběžníkový se sklonem svahů 1:1,5. Dno a svahy 

jsou opevněny rovnaninou z lomového kamene. Dno nádrže má upravený příčný sklon ke 

středu nádrže, ve středu je vytvořen mělký odvodňovací příkop. (KALUS, 2002b) 
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4.6.5 Základní hydrologické údaje 

Povodí toku Čurábka spadá do říční soustavy řeky Odry, dílčího povodí toku Bílá 

Ostravice. Hydrotechnickými výpočty byla posouzena průtočnost bezpečnostního přelivu, 

krytého profilu odvádějící vody přes hrázové těleso pod nádrž a korytu toku pod nádrží, 

které vyhoví na průtoky Qmax = Q100 = 7,3 m3/s. Výpustné zařízení je dimenzováno na 

bezpečné vypouštění nádrže. Maximální odtokové množství bylo stanoveno výpočtem dle 

vzorce ing. Čerkašina pro profil nádrže a odpovídá charakteru odtokových poměrů tohoto 

území. Průměrný roční úhrn srážek za sledované období 1901 – 1950 je 1083 mm. Tento 

údaj byl převzat z Atlasu podnebí vydaného ČHMÚ z roku 1960 pro meteorologickou 

stanici Bílá-Kavalčanky. (KALUS, 2002a) 

 

Tabulka č. 24: N-leté průtoky QN (m3.s-1) (KALUS, 2002a) 

N 1 5 20 50 100 

QN (m3.s-1) 1,10 2,41  4,38 5,91  7,30 

 

Tabulka č. 25: N-leté průtoky QN (m3.s-1) (KALUS, 2002a) 

Zatopená plocha na max. kótě ovladatelného prosto Sn 2 880 m2 

Zatopená plocha při maximální hladině Smax 3 200 m2 

Hloubka vody při normální hladině Hn    4,80 m  

Hloubka vody při maximální hladině Hmax   5,50 m 

Objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru Vn 6 530 m3 

Objem nádrže po maximální hladinu Vmax  8 630 m3 

Kapacita bezpečnostního přepadu Qmax  7,30 m3/s 

 

4.6.6 Možnost manipulace na vodní nádrži 

Pro vypouštění nádrže a manipulaci s vodní hladinou slouží výpustné zařízení 

umístěné u bezpečnostního přelivu před hrází. Dvojitá dlužová stěna slouží k manipulaci 

s hladinou. (KALUS, 2002c) 
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4.6.7 Mapové podklady 

Mapa je vytvořena vyříznutím ze základní vodohospodářské mapy ČR – mapového 

listu 25 – 24 Staré Hamry v měřítku 1:50 000. 

 

Mapa č. 8: Klaus Čurábka(Autor Zuzana Havelková) 

 

4.6.8 Fotografie 

 

 

Obrázek č. 11: Popis koryta toku pod hrází klausu Čurábky(Autor Zuzana Havelková) 

 

 

Obdélníkový průtočný profil 

Stupeň pro zmírnění sklonu 

v korytě toku pod nádrží

Sklon svahu 1:1,5 

Příčný stabilizační práh 
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Obrázek č. 12: Popis klausu Čurábka(Autor Zuzana Havelková) 

 

 

Obrázek č. 13: Klaus Čurábka(Autor Zuzana Havelková) 

 

Výpustné zařízení hrazené 

dlužovou stěnou 

Přeliv bezpečnostního objektu 

vysunutý do nádrže

Ocelové zábradlí výšky 1,1 m 
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4.7 KLAUS FRIDRICH (BEDŘICH) 

 

Tabulka č. 26: Základní údaje klausu Bedřich (KALUS, 2001a) 

Název vodního díla: Bedřichův klaus 

Název vodního toku: Bílá Ostravice 

Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-001 

Plocha povodí k profilu klausu: 2,02 km2 

Objem nádrže:  2 400 m3 

Katastrální území: Bílá 

Okres: Frýdek-Místek 

Vlastník: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 

68 Hradec Králové, IČO 421 964 51 

Správce vodního díla:  Správa toků, Oblast povodí Odry se 

sídlem ve Frýdku-Místku 

 

4.7.1 Účel stavby 

Obnovit vodní nádrže v lesním prostředí bylo zadáno v rámci programu 2000 u 

Lesů ČR. Jedná se o zachování technické památky, připomenutí historie plavení dříví a 

také vyzvednutí víceúčelové funkce nádrží. Mezi tyto funkce patří vodohospodářská 

z hlediska retence vody v krajině, protierozní, stabilizační, krajinotvorná. Vhodným 

uspořádáním objektu umožňujícím migraci živočichů se obnovil jejich pohyb po toku, 

který byl přerušen. Další významnou funkcí je protipožární, kdy v době minimálních 

průtoků v Bílé Ostravici, je nádrž jedním z mála zdrojů protipožární vody v případě 

lesního požáru v dané lokalitě. (KALUS, 2001a) 
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4.7.2 Historie stavby 

Klaus byl vybudován přibližně v polovině 19. století jako malá průtočná vodní 

nádrž. V minulosti sloužil pro nadržování vody a nalepšování průtoků v době splavování 

dříví a to do 20. let 20. století, kdy byl poškozen povodní v roce 1925. Postupem času tato 

nádrž přestala plnit svoji hlavní zásobní funkci, dále pak i retenční, stabilizační, 

rybochovnou a zánikem volné vodní hladiny i krajinotvornou. V roce 2001 měla hráz silně 

poškozené hrázové těleso, které bylo ve své střední části odplaveno – v místě čelního 

přelivu. Retenční prostor byl zcela vyplněn splaveninami s náletovým porostem. Původní 

výpustné otvory sloužící pro regulaci odtoku byly nefunkční, koryto pod hrází značně 

prohloubeno.  

K této nádrži se nedochovala žádná technická dokumentace, pouze částečně lze 

odhadnout původní založení objektu, tvar a rozměry konstrukce z jejich pozůstatků. Těleso 

hráze mělo čelní přeliv, pod kterým byla osazena spodní výpusť, patrně ovládaná ručně 

dřevěným stavidlem.  Dle projektové dokumentace rekonstrukce měla probíhat v letech 

2002 – 2003, ale dokončena byla až v roce 2005. (KALUS, 2001a) 

 

4.7.3 Současný stav stavby 

Fridrichův klaus se nachází na toku Bílá Ostravice v pásmu třetího stupně 

hygienické ochrany vodárenské nádrže Šance. Na levém břehu na konci vzdutí se zachoval 

hodnotný mokřadní ekosystém. (KALUS, 2001a) Nádrž má čelní bezpečnostní přeliv 

s jednostranným rozšířením. Na levé straně je umístěn migrační přechod s nepravidelným 

lichoběžníkovým tvarem. Ten je však v současné době nefunkční, neprotéká jím 

dostatečné množství vody. Hrazení je zde dvojitou a jednoduchou dlužovou stěnou. 

(KALUS, 2001b) 

K nádrži se dostaneme po státní silnici I/56, vedle níž se přímo nachází. Pár metrů 

od hráze po levé straně stojí roubená usedlost. 
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4.7.4 Technické údaje stavby 

Základními parametry stavby jsou – délka hráze L = 41,5 m, výška hráze v části 

hráze vedle přelivu h = 4,95 m, šířka koruny hráze ve střední části š = 2 m, šířka koruny 

hráze v zavazující části š = 1,5 m, sklon návodního líce svislý, sklon vzdušného líce je 5:1. 

(KALUS, 2001a) 

Hráz je z betonového zdiva – vodostavební beton, viditelné pohledové plochy 

návodního, vzdušného líce a koruny hráze jsou obloženy řádkovým kamenným zdivem 

s vyspárováním. Bezpečnostní přeliv je řešen jako čelní s jednostranným rozšířením, 

přelivná plocha je obložena opracovanými kameny hutného pískovce. Mezi těmito kameny 

je šířka příčných a podélných spár 10 mm. Boční zavázání hráze do břehů je řešeno křídly 

s šikmou základovou spárou. V zavazovacím křídle na levém břehu je situován migrační 

otvor. Migrační přechod má průtočný tvar nepravidelný s proměnlivou šířkou a sklonem 

dna, který vznikl uložením drsných kamenů. V rozšířené části čelního přelivu hráze se 

nachází výpustný otvor, na který je navázáno výpustné zařízení nádrže umístěné do 

betonového šachtového objektu. 

Hrazení je dvojitou a jednoduchou dlužovou stěnou, která je osazena do drážek 

z ocelových U profilů. Nad jednoduchou dlužovou stěnou jsou osazeny česle zamezující 

ucpání výpustného zařízení plovoucími předměty.  Vstup do šachty výpustného zařízení je 

možný po ocelových stupech kotvených do stěny objektu. Zajištění objektu je ocelovým 

uzamykatelným roštem a přístup k němu je umožněn z koruny tělesa hráze po kamenných 

schodech umístěných na svahu přelivu. 

Výpustný otvor je obdélníkový s vyústěním do vývaru, který má hloubku 0,5 m a je 

opevněn dlažbou z lomového kamene na podkladní vrstvě betonu. Svahy vývaru jsou 

opevněny rovněž dlažbou z lomového kamene. Sklon svahů je 1:1,25 do výšky 2 m nad 

dno vývaru, dále je svah přerušen bermou šířky 1,5 m opevněnou stejně jako svah pod ní. 

Svah nad bermou je ve sklonu 1:1,5 a oset travním semenem. Vývar je ukončen příčným 

prahem. Dno nádrže má upravený sklon ke středu, kde je vytvořen mělký odvodňovací 

příkop. (KALUS, 2001b) 
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4.7.5 Základní hydrologické údaje 

Povodí toku Bílá Ostravice spadá do říční soustavy řeky Odry. Hydrotechnickými 

výpočty byla posouzena průtočnost čelního přelivu hráze a koryta toku, které vyhoví na 

průtoky Qmax = Q100 = 12 m3/s. Výpustné zařízení je dimenzováno na bezpečné převedení 

Q1 leté vody a koryto migračního přechodu je dimenzováno na bezpečné převedení 1,0 

m3/s. Maximální odtokové množství bylo stanoveno výpočtem dle vzorce ing. Čerkašina 

pro profil nádrže. Průměrný roční úhrn srážek za sledované období 1901 – 1950 je 1083 

mm. Tento údaj byl převzat z Atlasu podnebí vydaného ČHMÚ z roku 1960 pro 

meteorologickou stanici Bílá-Kavalčanky. (KALUS, 2001a) 

 

Tabulka č. 27: N-leté průtoky QN (m3.s-1) (KALUS, 2001a) 

N 1 5 20 50 100 

QN (m3.s-1) 1,5 3,96  7,20 9,72  12,0 

 

 

Tabulka č. 28: Hydrologické údaje klausu Fridrich(KALUS, 2001a) 

Zatopená plocha na max. kótě ovladatelného prosto Sn 1 650 m2 

Zatopená plocha při maximální hladině Smax 2 355 m2 

Hloubka vody při normální hladině Hn    3,70 m  

Hloubka vody při maximální hladině Hmax   4,85 m 

Objem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru Vn 2 400 m3 

Objem nádrže po maximální hladinu Vmax  4 500 m3 

Kapacita bezpečnostního přepadu Qmax  12 m3/s 
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4.7.6 Možnost manipulace na vodní nádrži 

Pro vypouštění nádrže a manipulaci s vodní hladinou slouží výpustné zařízení 

předsazené před hráz. Pro manipulaci s hladinou je zde vybudována dvojitá dlužová stěna 

jištěná proti sedimentům jednoduchou dlužovou stěnou. (KALUS, 2001c) 

 

4.7.7 Mapové podklady 

Mapa je vytvořena vyříznutím ze základní vodohospodářské mapy ČR – mapového 

listu 25 – 24 Staré Hamry v měřítku 1:50 000. 

 

 

Mapa č. 9: Klaus Fridrich (Bedřich) (Autor Zuzana Havelková) 
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4.7.8 Fotografie 

 

Obrázek č. 14: Popis klausu Fridrich(Autor Zuzana Havelková) 

 

Obrázek č. 15: Klaus Fridrich(Autor Zuzana Havelková) 

Obdélníkový výpustný otvor 

s vyústěním do vývaru 

Berma šířky 1,5 m 

Svah nad bermou je ve 

sklonu 1:1,5 

Čelní bezpečnostní přeliv 

s jednostranným rozšířením
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5. ZHODNOCENÍ 

Klausy jsou malé vodní nádrže, které se původně stavěly pro nadržování vody a 

nalepšování průtoků při plavení dříví. Tato základní historická funkce klausů je již dnes 

překonána, jelikož potřeba lesního dřeva značně poklesla a tehdejší způsob těžby a 

přepravy dřeva je již nahrazen modernější technologií.  V dnešní době mají tyto klausy 

spoustu jiných funkcí. Mezi tyto fuknce patří: 

1. Hydrologická funkce 

 Klausy, v rámci retence vody v krajině, slouží při ochraně území před extrémními 

klimatickými jevy, kterými jsou povodně nebo období hydrologického sucha. Nádrž ve 

svém retenčním prostoru zadržuje část povodňové vody. V případě méně extrémním 

klimatickém období vyrovnává odtok vody, jak v období jarního tání sněhu, tak při 

přívalových letních srážkách. Přívalová voda se zpomaluje a utlumuje kulminační průtoky 

vody. Protékající voda se také zpomaluje v korytě toku pod nádrží, kde jsou vybudované 

stupně jako je to vidět na přiložené fotografii klausu Čurábka (viz obr. č.11). Při 

intenzivním výparu z vodní hladiny a z rostlin se zvlhčuje místní klima a přispívá ke 

stabilitě malého oběhu vody. Příjmem tepla dochází k vypařování vody a tím 

k ochlazování prostředí, místa bez vodních ploch se oteplují rychleji. Dále mohou být 

v nádrži zadržovány splaveniny. Například v klausu Čurábka se tvoří ukázkový náplavový 

kužel ze sedimentů. Po určité době je nutná úprava režimu těchto sedimentů a to likvidací 

náplavových kuželů. 

2. Protipožární funkce 

V případě lesního požáru slouží klausy jako zásobárna vody pro hasební účely.  

3. Ekologická funkce 

Vzhledem k ekologické funkci nádrže je vyvinut v některých klausech mokřadní 

ekosystém, a to v klausu Fridrich podél levé strany nádrže, v Čurábce podél pravé strany, 

v Maxově klausu je vyvinut téměř po celé polovině nádrže a v Kociánu je jen menší. 

V těchto klausech se vyskytují v jarním období hojné snůšky obojživelníků. Mokřady patří 

k nejproduktivnějším a velice variabilním ekosystémům na Zemi. Dle definice mokřady 

zahrnují 3 složky – přítomnost vody, jedinečné půdní podmínky odlišné od přilehlých, 

výše položených ploch a mokřadní rostliny adaptované na vlhkost. Mokřady často tvoří 
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hranici mezi hlubokou vodou a terestrickými ekosystémy, jsou tedy ovlivňovány oběma 

ekosystémy. Tak je tomu i u zmiňovaných mokřadních ekosystémů, které tvoří v nádržích 

vyvíjející se litorál (mělká oblast poblíž břehů jezer, ve které světlo prochází až na 

sedimenty dna). Dle Ramsarské úmluvy sjednané v roce 1971, zabývající se ochranou 

mokřadních ekosystémů, se rozumí rozsáhlá území s močály, slatinami, rašeliništi a 

vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, 

sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při 

odlivu nepřesahuje 6 metrů. Mokřady jsou významné jako stanoviště s vysokou 

biodiverzitou a biomasou, jsou tedy významnou zásobárnou genetického materiálu. Jsou 

významnými stabilizátory ekologického systému krajiny, slouží jako zásobárna vody, zdroj 

energetických surovin, místo pro rekreaci, vzdělávání, osvětu, místo s estetickými 

kvalitami. Z mokřadních ploch voda prosakuje do podzemí a obohacuje tak spodní vody, 

ty pak mohou sloužit jako pitné.  

Z hlediska ekologické stability se klausy řadí ke stabilním, protože jsou to vodní 

plochy a jejich koeficient ekologické významnosti kultur je 1,00, což znamená nejvyšší 

stabilita. Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé 

vlivy vlastními spontánními mechanismy. Hlavním projevem ekologické stability je 

ekologická rovnováha. Tou se myslí dynamický stav ekologického systému, který se trvale 

udržuje, jen s malým kolísáním nebo do něhož se systém po případné změně opět 

spontánně vrací. Vzhledem k územnímu systému ekologické stability (ÚSES) leží klaus 

Černá Ostravice na území biocentra Bílý Kříž s číslem 1928. Biocentrum je biotop nebo 

centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 

přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.   

4. Rekreační funkce 

Tyto vodní objekty mohou poskytnout nový potenciál pro relaxaci, turistiku a slouží 

k poznání historických technických památek krajiny. 

 

Klasifikace vodních nádrží podle technologie výstavby: 

Z hlediska technologických postupů výstavby můžeme rozlišovat klausy podle 

způsobu úpravy hráze s hutněným zemním násypem nebo bez něj, přítomnosti výpustného 

zařízení – požeráku, tvaru výpustného zařízení, charakteru bezpečnostního přelivu, zda 



Zuzana Havelková: Klausy – malé vodní nádrže 

2009  53 

 

mají vybudovaný obtok z betonového potrubí a dalších odlišností. Klaus Panský a Černá 

Ostravice nemají vybudován jako výpustné zařízení betonový požerák oproti ostatním 

klausům a také na povrchu hráze nemají zemní hutněný násyp s komunikací, ale naopak 

mají oba dva vybudován přeliv v koruně hráze. Tyto dvě nádrže se od sebe ale mohou 

rozlišovat podle jiných charakteristik. Panský klaus má v koruně hráze lichoběžníkový 

spádový přeliv, kdežto klaus Černá Ostravice má nespádový lichoběžníkový přeliv. Další 

odlišností je přítomnost 2 m širokého průlehu v oboustranné kamenné zídce, který je pouze 

u klausu Černá Ostravice.  

 

 

Obrázek č. 16: Průleh vybudovaný na klausu Černá Ostravice(Autor Zuzana Havelková) 

 

Ostatní klausy mají vybudovaný požerák a obtok vedený potrubím je přítomný 

pouze u klusu Klinská na vodním toku Kyčerov, toto potrubí je betonové, vedené pomocí 

betonových trub DN 900 a je situované na pravé straně nádrže. Tato nádrž má také na hrázi 

zemní hutněný násyp a vybudovanou nezpevněnou lesní komunikaci bez identifikace 

možného zatížení. Tento zemní násyp je také na hrázi klausu Kocián, Max a Čurábka, ale 

pouze u Kociánu je komunikace zpevněná. Klaus Kocián je navíc zajímavý svou hrází, 

která je sice jako u většiny klausů tvořena kamennou přepážkou s jílovým těsněním, ale je 

dvoustupňová. Vypouštěcí zařízení má situované ve spodní části hráze s čtvercovým 

průtočným profilem.  
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Obrázek č. 17: Kamenná dvoustupňová přepážka klausu Kocián(Autor Zuzana Havelková) 

 

Fridrichův klaus má hráz postavenou z betonového zdiva, obloženou řádkovým 

kamenným zdivem a bezpečnostním přelivem v koruně hráze s jednostranným rozšířením. 

Hráz se stala nepropustnou. Výpustný otvor ve spodní části hráze je obdélníkového tvaru. 

Jedinečností tohoto klausu je vybudovaný migrační přechod, kterým však neprotéká 

dostatek vody a je momentálně nefunkční. Klaus Čurábka je jedinečný vysunutým 

přelivem do nádrže a klaus Max lichoběžníkovým bezpečnostním přelivem, který je veden 

levou stranou nádrže. 

 

Návrhy: 

Z hlediska výše uvedených funkcí je nutná ochrana těchto vodních děl. Vhodné by 

bylo navrhnout tyto vodní plochy jako významné krajinné prvky (VKP). Neopomenutelné 

je i technické provedení těchto staveb, které by si zasloužily vyhlásit jako technické 

památky v území. 

Pro lepší poznání přírody na území klausů bych doporučila provést biologický 

průzkum. V jejich těsném okolí se vyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin, a proto je 

třeba tyto ekosystémy chránit. Z hlediska jejich jedinečnosti a významu, jak v historii, tak 

v dnešní době, by se měla zvýšit informovanost o těchto klausech. Ta je dnes opravdu 

minimální. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo získat informace o vybraných klausech, zpracovat 

je z hlediska jejich technického stavebního provedení a významu. Tyto klausy ztratily svoji 

původní funkci pro plavení dřeva z horských poloh i své původní stavební provedení. 

V dnešní době jsou všechny klausy, kterými jsem se zabývala, zrekonstruovány a jsou 

funkční. Slouží především pro regulaci dynamiky toků, zadržování splavenin atd., jak jsem 

již uvedla výše. I přes jejich rekonstrukci není mnoho technické dokumentace o těchto 

malých vodních stavbách a informovanost veřejnosti je téměř nulová. Veškeré informace, 

které se mi podařilo získat, pochází z Frýdku-Místku – Lesy, ČR, s. p., zde jsem získala 

pouze základní technické údaje, avšak ani ty nejsou podrobně zpracovány. Podkladové 

materiály nejsou u jednotlivých klausů zpracovány jednotně a některé informace jsou již 

zastaralé. I přes tyto malé nedostatky jsem v práci zpracovala klausy podle uvedeného cíle. 

Do budoucna by bylo dobré tyto informace prohloubit o hydrologická měření a zpracování 

výskytu jednotlivých hojně se vyskytujících a chráněných živočichů. U klusů jsou již 

postaveny informační tabule pro veřejnost. Dobré by bylo ještě zpracovat informační 

letáky s mapkami ve formě naučných stezek.  
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