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Anotace 

V předloţené diplomové práci je zhotovena studie návrhu suchého poldru v 
obci Píšť.  

Řeší problematiku technického protipovodňového opatření a podrobného 
zpracování návrhu ochranné hráze.  

Zpočátku se práce zabývá popisem současného stavu, hydrologických a 
klimatických poměrů v místě výstavby. Dále následuje vytipování problému, 
principy řešení a to jak legislativní tak technické. V závěru práce je posouzení 
variant a podrobný popis nejvhodnější vybrané varianty včetně výpočtů.  

Součástí práce je výkresová dokumentace, která zahrnuje situaci, podélný 
profil hráze, příčný řez hrází, řez funkčního objektu apod. 

Klíčová slova 

 Poldr, suchá nádrţ, povodňová vlna, povodeň, protipovodňová ochrana. 

 

Abstract 

 In the present thesis is a study of the proposal made in the dry polder 
village Pist. 

 It addresses issues of technical measures of flood and detailed elaboration 
of protective container. 

 Initially, the work deals with the description of the status quo, hydrological 
and climatic conditions at the construction site. This is followed by problem 
identification, principles of both legislative and technical. In conclusion, the 
assessment of alternatives and a detailed description of most of the selected 
option, including calculations. 

 The work is drawing, which includes a situation, the longitudinal profile of 
the dam, cross section of the dam, cut office buildings, etc. 

Keywords 

 Polders, dry reservoirs, flood wave, flood, flood protection. 
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Seznam pouţitých zkratek 

DN (Diamètre Nominal) jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČHP číslo hydrologického pořadí 

ČOV čistírna odpadních vod 

NL návodní líc 

VzL vzdušní líc 

ŢB ţelezobeton 
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1. Úvod 

V dnešní době dochází k čím dál častějším povodním a záplavám. 

Důvodem je zejména stálé rozšiřování zástavby a růst průmyslu, v důsledku toho 

ubývá zelených ploch a půda není schopna veškerou vodu pojmout a vsáknout. 

Povodně pak mají na svědomí velké škody, obzvláště na majetku jak uţ státu tak 

jednotlivých občanů či na zdraví jednotlivců. 

Současnou problematiku protipovodňové ochrany lze řešit různými 

metodami a to z hlediska biologického jako je zvyšování retence krajiny, či 

z hlediska technického jako je výstavba proti nečekané či neţádoucí vodě. 

Diplomová práce je řešena technicky a jejím cílem je studie návrhu suchého 

poldru v obci Píšť.  

Obec Píšť je chráněna pouze dvěma retenčními nádrţemi. Musíme brát na 

vědomí, ţe při přívalových deštích dochází k intenzivnímu zaplavování vody a 

bahna z polí a to zejména na západní straně obce, kde by měla být řešena 

koncepce třetího suchého poldru v rámci této práce. Vybudováním protipovodňové 

nádrţe by se zabránilo případným povodním a škodám způsobených povodněmi 

při přívalových deštích v dané lokalitě [1]. 

Součástí studie návrhu suchého poldru v zájmovém území je textová část 

obsahující např. hodnocení současného stavu řešené problematiky, legislativu či 

prezentování výsledků. Výkresová dokumentace pak obsahuje návrh a podrobné 

rozkreslení retenční nádrţe. Rysy obsahují např. situaci, příčný či podélný řez 

hrází. 
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2. Popis současného stavu 

2.1 Popis a poloha obce 

 Obec Píšť (viz obr. 7 a 8) se nachází v okrese Opava v Moravskoslezském 

kraji. Leţí v průměrné výšce 213 metrů nad mořem. Ve vzdálenosti 9 km jiţně se 

nachází město Hlučín s rozšířenou působností a 18 km jiţně statutární město 

Ostrava [2]. 

 Píšť je mimo hlavní oblast cestovního ruchu v mírně zvlněné krajině 

Opavské pahorkatiny. Jiţní a západní část území obce je zalesněná, menší plochy 

lesa se vyskytují i na zbytku území. 

 Nachází se zde silnice II. třídy č. 466 (Rohov – Chuchelná – Píšť – 

Owsiszcze – Kryzanowice), na kterou se v obci napojují dvě silnice III. třídy – 

III/46819 (Dolní Benešov – Závada – Píšť) a III/4695 (Hlučín – Vřesina – Píšť). 

Řešeným územím neprochází ţádná ţelezniční trať. V obci je zřízen mezinárodní 

přechod Píšť – Owsiszcze [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Opava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlu%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
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Základní informace: 

Status: obec 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Opava 

Obec s rozšířenou působností: Hlučín 

Historická země: Slezsko 

Katastrální výměra: 15,68 km² 

Počet obyvatel: 2114 (1. 1. 2009)  

Zeměpisná šířka: 49° 58' 43"  

Zeměpisná délka: 18° 11' 37"  

Části obce: 1  

 

Obrázek 1 Obec Píšt na mapě ČR  

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Znak města Píšť [3] 

 

2.2 Historie obce  

 Obec Píšť je jedna z nejstarších obcí na Opavsku. Poprvé je písemně 

zmíněna v roce 1228. Vesnice byla osídlena zejména slovanským obyvatelstvem 

a její původní název zněl Piesch. 

 Dominantou obce je poutní místo kostel sv. Vavřince, který byl postaven v 

roce 1743. Dochovaly se v něm barokní sochy sv. Petra a Pavla a pět obrazů z 

roku 1784. Do kostela byl darován 280 let starý obraz Matky Boţí, přičemţ 

proběhla korunovace tohoto obrazu papeţskými korunkami a posvěcení papeţem 

Janem Pavlem II. V obci také nalezneme ojedinělou osmihrannou kapli se sochou 

svatého Jana Nepomuckého v interiéru, která pochází z 18. století. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Opava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlu%C4%8D%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opavsk%C3%A9_v%C3%A9vodstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1228
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svat%C3%BD_vav%C5%99inec&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1743
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_%28apo%C5%A1tol%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu
http://cs.wikipedia.org/wiki/1784
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Jan_Nepomuck%C3%BD
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 Vesnice zaţila spoustu historických převratů, přes období, kdy byla 

majetkem rodu Lichnovských z Voštic aţ po zásah 2. světové války, kdy byla obec 

zabrána německým vojskem a stala se součástí třetí říše. Název obce byl změněn 

na německy znějící Sandau. 

 Zajímavostí obce jsou sluneční parkové hodiny nacházející se v sousedství 

kostela sv. Vavřince. V době svého vzniku, v červenci roku 2005, byly hodiny 

největšími slunečními hodinami tohoto provedení v Evropě [2]. 

2.3 Hydrologické poměry 

 Naprostá většina zájmového území je odvodňována Píšťským potokem 

(někdy nazývaný také Doubravka), který protéká zájmovým územím v 

západovýchodním směru. Na státní hranici s Polskem se stáčí k severu (tvoří 

státní hranici) a zhruba po 1,8 km opouští území ČR. Potok je levostranným přítok 

řeky Odry, do které se vlévá aţ v Polsku.  

 Pouze malá část zájmového území je odvodňována zhruba 1 km dlouhým 

bezejmenným vodním tokem (ČHP 2-04-01-016), který rovněţ tvoří státní hranici. 

 Koryto Píšťskéhopotoka je upravené a vypřímené v lichoběţníkovém 

profilu, v zastavěném území je ve dvou úsecích zatrubněné - u hřiště cca 265 m, u 

základní školy cca 320 m. 

 Povodí Píšťského potoka má na území ČR rozlohu 26,29 km2a ČHP 2-04-

01-017. Správcem vodního toku od km 1,915 po pramen je Zemědělská 

vodohospodářská správa, ve zbylém úseku (na státní hranici) Povodí Odry. 

V zájmovém území má Píšťský potok několik bezejmenných přítoků: 

Levostranné: 

 od Bělského mlýna a obce Bělá,  

 od Hranečníku, 

 od průmyslové zóny Sever, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_hodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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 od Baţantnice (ten uţ se do něj ale vlévá v Polsku).  

Pravostranné: 

 potok ze sousední polské obce Owsiszcze.  

 V zastavěném území obce jsou přítoky zatrubněny (viz obr 4) a slouţí také 

jako dešťová kanalizace, jedná se o levostranný přítok z polí od Hůrek a 

pravostranné přítoky od Doubravy a Obecníku. 

 Kvalita vody v Píšťském potoku je špatná. Voda přitéká do obce znečištěná 

splaškovými vodami z obcí Závada a Bělá, které nemají vybudovanou kanalizaci a 

ČOV. Také v Píšti je část odpadních vod vypouštěna do potoka.  

 V zájmovém území je několik rybníků - Vojtův rybník, rybník Na Pile, Nový 

rybník a Kolkův rybník. Na vodních tocích jsou vybudovány dvě suché nádrţe pro 

zachycení přívalových vod. Nádrţ č. I se nachází pod Hůrkami v lokalitě Za 

Humny, při maximálním zaplavení má plochu přibliţně 4,8 ha a objem 130 000 m3. 

Nádrţ č. II se nachází na jiţním okraji zastavěného území pod obecním zdrojem 

pitné vody, plocha zátopy je 1,3 ha. Suché nádrţe jsou ve správě obce [1]. 

2.3.1 Hydrologické údaje povrchových vod 

Vodní tok: Bezejmenný levostranný přítok Píšťského potoka (viz obr. 5). 

Číslo hydrologického pořadí: 2-04-01-0170 [4]. 

Profil: obec Píšť 

1. Plocha povodí A [km2]        0,99 

2. Dlouhodobá průměrná roční výška sráţek na povodí Pa [mm] 670 

3. Dlouhodobý průměrný průtok Qa [l·s
-1]       6,0 

4. N – leté průtoky QN[m3·s-1]         

 N     1      2      5      10      20      50      100 

  0,411  0,753   1,20    1,57    1,96    2,50      2,93 
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Obrázek 3 Přítok z blízkého domu do zájmového recipientu (Petra Šilarová 2011)

 

Obrázek 4 Zatrubnění levostranného přítoku 
Píšťského potoka (Petra Šilarová 2011) 

 

Obrázek 5 Bezejmenný levostranný přítok 
v zájmové oblasti (Petra Šilarová 2011)
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Obrázek 6 Pohled z příjezdové cesty č. 466 na zájmovou oblast, vyznačení zájmového potoka 
(Petra Šilarová 2011) 

2.4 Chráněná území 

 V Píšti na jeho severní hranici s Polskem se nachází zvláště chráněné 

území – přírodní památka Hranečník s kolonií volavky popelavé.  

 Územní plán nestanovuje koncepci dobývání nerostů na území obce. Na 

území obce nejsou vhodné podmínky pro dobývání nerostných surovin. Podle 

databáze Geofondu Praha zasahuje do jihovýchodní části katastru obce chráněné 

loţiskové území, část Hornoslezské pánve surovin černého uhlí a zemního plynu. 

2.5 Klimatické podmínky 

 

 Území obce Píšť se rozkládá v klimatickém regionu mírně teplý aţ teplý, na 

západě se okrajově dotýká oblasti klimatického regionu mírně teplý, mírně vlhký. 

 Mírně teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 7 - 8°C, s průměrným 

ročním úhrnem sráţek 550 - 650 mm, se střední aţ vysokou pravděpodobností 

suchých vegetačních období a se střední vláhovou jistotou. 
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 Mírně teplý aţ teplý, s průměrnou roční teplotou 7,5 - 8,5°C, s průměrným 

ročním úhrnem sráţek 700 - 900 mm, s niţší pravděpodobností suchých 

vegetačních období a s vysokou vláhovou jistotou [1]. 

 

Obrázek 7 Letecký pohled na zájmovou oblast obce Píšť [5] 

 

Obrázek 8 Letecký pohled na zájmovou oblast obce Píšť [5] 
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3. Vytipování problému 

 Jak jiţ bylo výše uvedeno koryto Píšťského potoka je upravené a 

vypřímené v lichoběţníkovém profilu. V zastavěném území je ve dvou úsecích 

zatrubněné. Zatrubnění způsobuje záplavy a vyţaduje buď ochranu na horním 

toku a přítocích, nebo rekonstrukci.  

Diplomová práce se zabývá odstraněním těchto problémů a sníţením 

povodňových rizik návrhem suchého poldru na přítoku Píšťského potoka. V těchto 

místech doposud ţádná ochrana proti povodním není a hrozí tak záplavy vodou a 

bahnem z polí. V ohroţení tak jsou části obce přiléhající k těmto polím. 

Suchý poldr by se měl nacházet na bezejmenném levostranném přítoku 

Píšťského potoka v západní části obce s názvem Svinné. 

 Vodní dílo nijak nenaruší ţivotní prostředí. Jelikoţ se jedná o zemní 

sypanou hráz, dojde k vhodnému zakomponování do krajiny a to pouţitím 

přírodních materiálů a osazením bylinného patra návodního líce rostlinami 

vyskytující se v okolí díla. Bylo přihlíţeno ke vzhledu místní krajiny a při začlenění 

stavby do okolí bylo dbáno na nejefektivnější způsob kompozice krajiny a vodního 

díla. 
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4. Principy řešení 

4.1. Legislativní principy řešení 

Zákon 254/2001 Sb. Vodní zákon 

„Účel a předmět zákona“ 

 „Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s 

právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je téţ přispívat k ochraně 

vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů“. 

 „Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k vyuţívání povrchových a podzemních vod, jakoţ i 

vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiţ výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v 

zájmu zajištění trvale udrţitelného uţívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a 

ochrany před účinky povodní a sucha“ [6]. 

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon 

„Předmět úpravy“ 

 „Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly 

územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního 

plánování, vyhodnocování vlivů na udrţitelný rozvoj území, rozhodování v území, 

moţnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů 

záměrů na ţivotní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu 

veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační 

poţadavky pro územně plánovací činnost“. 
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 „Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování 

staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, uţívaní a odstraňování staveb, 

dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění 

autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost 

osob při přípravě a provádění staveb“. 

 „Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění 

staveb, obecné poţadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a 

do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem 

této právní úpravy“ [7]. 

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrţe 

„Předmět normy“ 

 „Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce a provoz vodních 

nádrţí se sypanými hrázemi, u kterých jsou splněny současně tyto podmínky: 

 objem nádrţe po hladinu ovladatelného prostoru (normální hladinu) není 

větší neţ 2 mil. m3; 

 největší hloubka nádrţe nepřesahuje 9 m“. 

  „Norma neplatí pro nádrţe, u kterých je potenciální riziko ohroţení lidských 

ţivotů při havárii nádrţe“. 

  „Norma neplatí pro nádrţe přečerpávacích vodních elektráren, pro odkaliště 

a pro nádrţe s přítokem a odtokem propustným horninovým prostředím dna a 

svahů nádrţe (např. štěrkoviště)“. 

  „Norma se doporučuje i pro rekonstrukce historických rybníků“. 

 „Pro nádrţe s celkovým objemem menším neţ 5 tisíc m3 se doporučuje 

normu pouţít přiměřeně podle místních podmínek“ [8]. 
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ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrţí 

„Předmět normy“ 

 „Tato norma platí pro zpracování vodohospodářských řešení a 

vodohospodářských plánů vodních nádrţí s celkovým prostorem větším neţ 

10000 m3, která jsou samostatně řízena a ovlivňují svojí funkcí průtoky, vodní 

stavy a jakost vody ve vodních tocích. Neplatí pro neprůtočná odkaliště, poţární 

nádrţe a pro nádrţe zahloubené pod terén bez regulace odtoku“ [9]. 

 ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení 

„Předmět normy“ 

 „Tato norma platí pro navrhování přehrad (hráze, bezpečnostní přelivy, 

výpusti, hydro-energetické objekty, zařízení pro plavbu apod.) a jejich vybavení. 

Pro navrhování rekonstrukcí přehrad nebo jejich částí platí tato norma přiměřeně, 

pokud při rekonstrukci dochází k zásahům do konstrukcí, jejichţ parametry a 

vybavení předepisují ustanovení této normy; ustanovení týkající se bezpečnosti 

vodního díla platí v plném rozsahu této normy.“ 

„Objekty a zařízeními k odběru vody z nádrţe se norma zabývá pouze z hlediska 

bezpečnosti a zajištění funkce přehrady“. 

 „Platí téţ pro všechny hráze vodních nádrţí (suché nádrţe, boční hráze, 

obvodové hráze, hráze derivačních kanálů) a pro hráze jezových zdrţí s hladinou 

vzdutou nad úroveň terénu“. 

 „Norma se nezabývá statickým ani konstrukčním řešením a neplatí pro 

hráze a objekty usazovacích nádrţí a pro malé vodní nádrţe“ [10]. 

 

 



Petra Šilarová: Studie návrhu suchého poldru v obci Píšť 
 

 
13 

 

Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 

„Předmět normy“ 

 „Tato norma platí pro projektování místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací, a to pro novostavby i přestavby, v zastavěném 

i nezastavěném území obcí; platí pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území 

obcí, včetně zastavitelných ploch a územních rezerv vymezených v územních 

plánech. Dále platí pro připojení dopravních ploch a dopravních zařízení.  

 „Při projektování podle této normy je třeba mimo ostatních souvisících 

norem dbát i dalších platných předpisů“ [11]. 

 

4.2 Technické principy řešení 

4.2.1 Povodně a ochrana před povodněmi: 

 Povodní se rozumí výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných 

povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo voda jiţ zaplavuje 

území a můţe způsobit škody; povodeň můţe být způsobena přírodními jevy nebo 

umělými vlivy [12]. 

Příčiny povodní na území ČR 

 V dnešní době jsou povodně čím dál častějším jevem. Jiţ v minulosti jsme 

byli svědky několika ničivých záplav. 

 Povodně vznikají v důsledku špatného hospodaření a přetváření krajiny. 

Mezi faktory ovlivňující odtok z krajiny patří zejména: napřimování; prohlubování a 

opevňování toků. V důsledku toho dochází k rychlému odtoku vody z krajiny.  

 Zejména pak v minulém století docházelo k masivnímu odvodňování míst 

s vyšší hladinou spodní vody. Většina níţin a pahorkatin byla pokryta sítí 
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odvodňovacích příkopů a kanálů. Voda se tak nemohla vsakovat a velké oblasti 

tak vysychaly. Řekám byla odepřena místa, kde by se mohli rozlévat. 

 Nastanou - li povodně, není rovné zredukované koryto ani zdaleka schopno 

pojmout veškerou vodu, která se korytem valí. Kdyţ se pak voda nemůţe rozlít do 

lesů a luk, rozlévá se do měst, případně do míst, kde se dříve rozlívala.  

 Louky byly přetvořeny na pole, které nejsou schopny pojmout takové 

mnoţství vody, navíc jsou zhutňovány těţkou mechanizací. 

 Smrkové plantáţe pokrývají většinu zalesněných území u nás, správně by 

se však měly vyskytovat pouze v nejvyšších partiích našich hor. Nynější 

velkoplošné monokultury smrků dokáţou pojmout jen zlomek mnoţství vody, jaké 

by dokázaly zadrţet lesy původní, skládající se především z buku a habru, 

společně s bohatým bylinným patrem a porosty mechu [13].  

Typy povodní 

Letní z regionálních dešťů: 

 Doba trvání je několik dnů v průměru 1-3 dny s moţným výskytem na celém 

území ČR. Rozsáhlé záplavy vznikají především na středních a dolních úsecích 

vodních toků. Deště postihují rozlehlejší oblasti, vyznačují se menší vydatností, 

vznik je většinou vázán na výskyt atmosférických front a cyklon (tlakových níţí). 

Zimní a jarní povodně z tání sněhu: 

 Nejvýraznější bývají, kdyţ je sníh i v níţinách, jelikoţ ve vyšších polohách 

dochází k pozvolnému tání. Tyto povodně mohou být doprovázeny deštěm. Výskyt 

tohoto typu povodní převládá v níţinách a pahorkatinách v povodí Moravy, Labe a 

Vltavy. Záleţí na intenzitě oteplení, mocnosti sněhové pokrývky, nadmořské výšce 

apod.  
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Letní typ povodní: 

 Příčinou jsou krátkodobé přívalové deště tzv. bleskové povodně. Intenzita 

můţe dosahovat hodnot aţ nad 100 litrů/m2. Mívají krátké trvání v průměru 2 - 6 

hodin a postihují území menší rozlohy s malými vodními toky. Nejčastější výskyt je 

pozorován od poloviny dubna do září.  

Zimní a jarní typ povodní: 

 Kdy dojde k zmenšení průtočnosti koryta, a tím k vzestupu hladiny. 

Povodně vznikají jako následek výskytu ledových jevů (např. ledové zácpy) 

v tocích. 

Povodně ze specifických příčin: 

 Mohou nastat např. přehrazením toku sesuvem půdy, masou horniny či 

sněhu. Můţe dojít k poškození malých vodních nádrţí a rybníků, ucpání mostních 

otvorů nebo koryta unášeným splaveninami [14]. 

Opatření k ochraně před povodněmi: 

1. Preventivní opatření: např. povodňové plány, povodňové prohlídky. 

2. Opatření při nebezpečí povodně a v době povodně: např. varování při 

nebezpečí povodně, povodňové záchranné práce. 

3. Opatření po povodni: např. obnovení funkcí dané lokality, zjišťování škod 

[12]. 

Speciální preventivní opatření v ČR: 

 „ Ničivé následky povodni ukazují nutnost budování komplexního systému 

ochrany před povodněmi a integrovaného záchranného systému České republiky. 

Jednou z klíčových součástí těchto systémů je předpovědní povodňová sluţba 

Českého hydrometeorologického ústavu. ČHMU, který dokončil v r. 2010 instalaci 

superpočítače NEC SX-9, který ústavu umoţní zpřesnit předpovědi povodňové 
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sluţby. Zároveň zvýší stupeň poznáni přírodních systémů atmosféry a hydrosféry. 

Nakup počítače, jehoţ cena se pohybuje kolem sta milionů korun, byl financován 

z prostředků Operačního programu Ţivotni prostředí “ [15]. 

Opatření na ochranu před povodněmi: 

Biologická opatření: 

 Zvýšení retenční schopnosti krajiny,  

 změna v osevních postupech, 

 revitalizace vodních toků. 

Vodohospodářsko-technická opatření: 

 Záchytné kanály – slouţí k zachycení přítoků cizích vod z výše poloţeného 

území. Navrhují se po obvodu zájmového území, nebo v polohách vyšších 

nad chráněnou plochou. Odvodnění je gravitačně. 

 Odlehčovací kanály – mají za úkol odvést nadbytečnou (přesahující 

kapacitu daného toku) vodu z vodního toku mimo chráněné území. Vychází 

od jiného dělícího objektu např. jezu a trasuje se nejkratším směrem do 

recipientu dostatečné kapacity. 

 Ochranné hráze – slouţí k zamezení vniknutí povrchových vod na zájmové 

území. Pouţívají se k soustředění velkých vod do koryta vodního toku. 

 Ochranné nádrţe – hlavní funkcí retenčních nádrţí je zajištění ochrany níţe 

leţícího území před účinky zaplavením nebo zamokřením. Zachytí část 

nebo celý povodňový průtok včetně splavenin, který by způsobil škody pod 

nádrţí. 

Organizační opatření: 

 Pečlivé zhodnocení povodňové situace 

 Kvalitní a podrobné zpracování protipovodňových plánů 

 Pečlivá údrţba vodohospodářských zařízení [12] 
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Stupně povodňové aktivity 

 Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí dle 

směrodatných limitů. Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlášení stupňů 

povodňové aktivity jsou obsaţeny v povodňových plánech. 

1. stupeň: Stav bdělosti, nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, 

pominou-li příčiny takového nebezpečí.  

2. stupeň: Stav pohotovosti se nastává v případě, ţe nebezpečí přirozené 

povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot 

sledovaných jevů. Aktivizují se povodňové orgány a provádějí se opatření ke 

zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

3. stupeň: Stav ohroţení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, 

při ohroţení ţivota a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosaţení 

kritických hodnot sledovaných jevů a zajišťují se nouzová opatření. Provádějí se 

zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace [16]. 

 S okruhem problémů vzniklých při záplavách a řešení různých situací 

zvláště pak ke sniţování rizik povodní, protipovodňová opatření a výstavby 

suchých poldrů v České republice můţeme naleznout v publikacích: [ 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23]. S povodňovou problematikou se nesetkáváme pouze v České 

republice, ale jsou to celosvětové problémy zejména, kdyţ vezmeme v úvahu, ţe 

ČR je tzv. „střechou“ Evropy a veškerá voda z ní vytéká, proto musíme dbát nejen 

na kvalitu vody, ale především i stavu v jakém ji předáme okolním státům. 

V zahraničních publikacích se pak můţeme setkat s různorodými návrhy 

protipovodňových opatření, ochraně proti povodním a například dopady 

urbanizace na hydrologii. Tyto články jsou dostupné z internetových serverů: [24, 

25, 26, 27, 28]. 
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4.2.2 Specifikace nádrţí 

Dělení hrází vodních nádrţí: 

Dle způsobu přívodu vody:  

 průtočné,  

 obtokové  

 boční.  

 

Obrázek 9 Dělení nádrţí podle přívodu vody: a) průtočné, b) obtokové, c) boční  

Dle půdorysného tvaru osy hráze: 

 přímé,  

 zakřivené,  

 lomené.  
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Obrázek 10 Půdorysný tvar hrází a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelní vydutá, d) čelní lomená, 

e) nepravidelná 

4.2.3 Materiál pro stavbu hrází  

 Hráze malých vodních nádrţí se navrhují zásadně jako zemní. Výběr 

vhodného materiálu pro stavbu zemní hráze doporučuje zpravidla inţenýrsko-

geologický průzkum, jehoţ úkolem je nalézt v blízkosti navrhované nádrţe lokality 

vhodných zemin, určit jejich fyzikálně - mechanické vlastnosti, objemy zeminy, 

těţitelnost zeminy atd. Výhodou zemníku v zátopě budoucí nádrţe je skutečnost, 

ţe vytěţením zeminy se zvětší objem zásobního prostoru nádrţe, pozemky v 

těchto místech musí být ve vlastnictví stavebníka a rekultivace zemníku po 

ukončení těţby je snadnější [29]. 

Vlastnosti vhodných zemin a jiných stavebních materiálů pro hráz:  

 po zhutnění propustné;  

 odolné vůči objemovým změnám vlivem počasí a průsakové vody;  

 nemají obsahovat organické látky a takové látky, které by mohly být 

rozpuštěny ve vodě, působit agresivně na konstrukci hráze a objektů.  

 jsou vhodné jílovito - písčité zeminy s obsahem 50 aţ 70 % písku;  

 nepropustné jílové zeminy jsou nevhodné, protoţe tyto zeminy nevhodně 

reagují na vlhčení a vysychání. Při vlhčení rozbřídají, zvětšují svůj objem, 

po vysušení se smršťují, praskají a jsou náchylné na promrzání;  
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 zeminy nesmí obsahovat kořeny, pařezy, drny, které by vytvářely 

preferenční cesty pro průsak vody hrází;  

 zeminy v tělese hráze nesmí obsahovat organické látky, které by po 

vyluhování mohly působit agresivně na betonové konstrukce funkčních 

objektů [29]. 

 

Návrh příčného profilu hráze  

Typ hráze, její tvar, konstrukce a zaloţení musí splňovat poţadavky:  

 filtrační stability hráze a podloţí s bezpečným a kontrolovatelným 

odvedením průsakové vody;  

 statické a deformační stability jednotlivých částí i celku včetně podloţí;  

 potřebné vodotěsnosti nádrţe;  

 bezpečnosti proti přelití a porušení hráze;  

 ţivotnosti díla.  

 Zemní hráze se navrhují v závislosti na pouţitém materiálu buď jako 

homogenní (viz obr. 11) nebo nehomogenní (viz obr. 12) [29]. 

 

 

Obrázek 11 Homogenní hráz na nepropustném podloţí 
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Obrázek 12 Nehomogenní hráz se středovým těsněním 

 

Šířka a převýšení koruny hráze  

 Šířka koruny hráze, po níţ je vedena komunikace, je dána návrhovými 

prvky této komunikace. Není-li vedena po koruně hráze trvalá komunikace, musí 

být volná šířka koruny min. 3,5 m, coţ umoţňuje občasný pojezd vozidel pro 

údrţbu a provoz (poţární vozidla, výlov rybochovné nádrţe, údrţba hráze apod.). 

 U hrází vyšších neţ 5 m nesmí však ani v tomto případě být šířka koruny 

hráze menší neţ 3,0 m. Převýšení koruny hráze nad max. hladinu při návrhovém 

průtoku (Q100, výjimečně Q50, Q20) se posuzuje na základě výše uvedených 

okolností:  

 vlivu větrových vln;  

 typu a konstrukčního řešení hráze z hlediska odolnosti proti přelití;  
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 konstrukčního řešení a umístění těsnícího prvku hráze;  

 předpokládaného sedání těles hráze a podloţí.  

Návrh patního drénu 

 Patní drén slouţí k bezpečnému odvedení prosáklé vody hrází nebo jejím 

podloţím. Patní drén je umístěn u paty vzdušního svahu hráze.  

 Vlastní těleso patního drénu je tvořeno silně propustným materiálem 

(makadam, hrubozrnný štěrk, lomový kámen). Soustředěná prosáknutá voda v 

patním drénu se odvádí drenáţními trubkami (z poloděrované kameniny, PVC DN 

200 mm), umístěnými v tělese patního drénu a vyústěnými do koryta pod hrází 

[29].  

Opevnění návodního líce hráze 

 Opevnění návodního líce se provádí od koruny hráze alespoň 0,8 m pod 

hladinu stálého nadrţení.  

Opevnění návodního líce musí být:  

 stabilní vůči působení tlaku vody vytékající z tělesa hráze při poklesu 

hladiny vody v nádrţi;  

 stabilní vůči usmyknutí po svahu;  

 odolné vůči případným agresivním účinkům vody v nádrţi.  

 Opevnění musí být zavázáno do svahů údolí. Opevnění dlaţbou je nutno 

opřít o kamenný nebo betonový práh, který však nesmí bránit vytékání vody z 

drenáţní vrstvy pod dlaţbou při poklesu hladiny.  

 U suchých retenčních nádrţí (poldrů), které se plní pouze za povodní a na 

krátkou dobu, postačí opevnění návodního líce hráze řádně provedeným a 

pravidelně udrţovaným travním porostem.  
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Opevnění vzdušního líce hráze  

 Opevnění vzdušního líce hráze se navrhuje podle materiálu vzdušní části 

hráze tak, aby chránilo svah hráze proti sráţkové a povětrnostní erozi. Obvykle 

postačí ochrana travním porostem, který je nutno udrţovat pravidelným sečením. 

Na základě místních podmínek se opevní i přilehlé údolní svahy, zejména úţlabí 

mezi hrází a údolním svahem. Porost nesmí nepříznivě ovlivnit stabilitu hráze, 

funkci drénů a bránit při kontrole hráze.  

Zaloţení hráze  

 Způsobu a hloubce zaloţení hráze do podloţí je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost, jelikoţ by mohlo tímto místem docházet k průsakům vody pod hrází. Při 

vyšších průsacích i k vyplavování částic zeminy, coţ by mohlo vést aţ k případné 

destrukce přehradního tělesa. Hloubka zaloţení se stanoví na základě výsledků 

geologického průzkumu. Před zahájením výstavby je nutno připravit vhodným 

způsobem základovou spáru, tj. odstranit z celého půdorysu hráze stromy, keře, 

drnovou vrstvu, orniční vrstvu, kořeny vegetace. Základová spára se potom 

urovná, upraví a zhutní.  

 Patní drény a drenáţní systém v základové spáře se musí provést před 

zahájením sypání hráze, pokud není stanoveno jinak. Základová spára v místě 

zemního těsnění a homogenní hráze musí být před naváţením první vrstvy těsnící 

zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, aby bylo dosaţeno dobrého 

spojení násypu s podloţím a zabránilo se vytváření průsakových cest. Rozpojuje-li 

se hornina trhavinami, musí se v blízkosti základové spáry postupovat tak, aby 

nedošlo k jejímu porušení.  

 Posledních 0,5 m nad základovou spárou se rozpojuje a odtěţuje ručně, 

popřípadě v kombinaci s vhodnými mechanizačními prostředky, avšak bez pouţití 

trhavin.  
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Zásady návrhu filtrů  

 Filtry se zřizují v místech, kde by v tělese hráze a na jeho styku s podloţím 

mohlo docházet vlivem prosakující vody, vlnobitím a kolísáním hladiny v nádrţi k 

vyplavování částic zeminy. Filtry se tedy zásadně navrhují:  

 na styku těsnícího jádra se sousedními částmi hráze,  

 kolem drenáţních prvků,  

 pod opevněním návodního svahu hráze,  

 na styku tělesa hráze s podloţím.  

 Filtry se navrhují z přírodních nebo umělých materiálů. Častější jsou 

materiály přírodní, kde se pouţívají tříděné i netříděné písky a štěrkopísky nebo 

drcené kamenivo [29]. 
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5. Posouzení moţných variant řešení a rozpracování doporučené varianty 

řešení 

5.1 Posouzení moţných variant řešení 

 Variantnost řešení studie poldru spočívá v posouzení výše ochrany 

zájmového území při povodních. Posouzeny byly dvě varianty, a to 20letá - 

varianta A a 100letá – varianta B povodňová vlna. Vstupními parametry byly 

hydrologická data poskytnutá ČHMÚ, posouzení kapacity koryta pod plánovanou 

hrází poldru a neposlední řadě morfologie terénu. Výsledkem je zjištění, ţe 

v zájmové lokalitě je moţné navrhnout poldr, který poskytne ochranu území na 

100letou vodu. Tento návrh byl podrobně rozpracován. 

 V nejvhodnějším místě dané lokality bylo určeno umístění hráze a byla 

navrhnuta osa hráze a její koruna o šířce 4 m, sklony svahů návodního líce 1:3 a 

vzdušního líce 1:2. Se zřetelem na tyto údaje bylo úsilí směřováno na níţe 

uvedené výpočty. 

Výpočet mnoţství sráţek a porovnání naměřených dat s daty ČHMÚ 

 Byly porovnány výsledky z ČHMU (viz kapitola 2.3) s jednoduchým 

způsobem výpočtu objemu z plochy na základě sklonu terénu a typu vyuţívání. 

K porovnání uspořádaní krajiny, bylo uţito podobné mapy, jak je viditelné na 

obrázku č. 15 dostupné z Hydroekologického informačního systému VÚV TGM. 

Výsledky byly rovněţ prezentovány v grafické podobě (viz obr. 13). 

Sloţení zájmového území a porovnání získaných dat z ČHMÚ 

 Dle geografického uspořádání území, vrcholů a hřbetnic bylo po vizualizaci 

a grafickém náčrtu dosaţeno těchto výsledků: 
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Celková odvodňovaná plocha: 99,4 ha; 

z toho lesy: 39,6 ha = 39,8%; 

louky a pole: 59,5 ha = 59,9%; 

vodní plocha: 0,3 ha = 0,3%. 

Tabulka 1 Koeficient odtoku[31] 

Území Sklon do 1% Sklon 1-5% Sklon nad 
5% 

Uţito k 
výpočtům 

pole, louky 0,05 0,1 0,15 0,08 

lesy 0 0,05 0,1 

Tabulka 2 Objem deště spadlého na zájmové území[31] 

Déšť Doba 
trvání 
deště 
[min] 

Intenzita 
deště 

[l/s.ha] 

Redukovaná 
odvod. 

plocha [ha] 

Q déšť 
[l/s] 

Objem 
sráţek 

[m3] 

5letý 15 198 7,95 1,57 1417,05 

10letý 15 229 7,95 1,82 1638,91 

20letý 15 260 7,95 2,07 1860,77 

50letý 15 302 7,95 2,40 2161,35 

100letý 15 333 7,95 2,65 2383,21 
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Obrázek 13 Grafické porovnání hydrologických údajů s vypočtenými výsledky 

  

 Z grafu (viz obr. 13) je patrné, ţe dochází k odchylce mezi naměřenými a 

vypočtenými hodnotami a to od 4% do 24%. Největší procentuální rozdíl je 

očividný u nejniţších hodnot. Tato diference mohla být způsobena nepřesnosti 

měření či změnou místních podmínek.  

Příklad výpočtu: 

Redukovaná odvodněná plocha:  

𝑆 =  𝑆𝑜𝑑𝑣 . ∙ 𝑘 = 99,4 ∙ 0,08 =  7,95 ℎ𝑎 

Sodv. – celková odvodňovaná plocha [ha] 

k – koeficient odtoku 
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Q dešťové: 

𝑄 =
𝐼 ∙ 𝑆𝑟𝑒𝑑 .

1000
=

198 ∙ 7,95

1000
198 ∙ 7,95 = 1,57 𝑚3 ∙ 𝑠−1 

I – intenzita deště [l/s.ha] 

Sred. - Redukovaná odvodňovaná plocha [ha] 

Objem sráţek: 

𝑉 =  
𝑡 ∙ 60 ∙ 𝐼 ∙ 𝑆𝑟𝑒𝑑 .

1000
=  

15 ∙ 60 ∙ 198 ∙ 7,95

1000
=  1417,05 𝑚3 

t - doba trvání deště [min] 

I – intenzita deště [l/s.ha] 

Sred. - Redukovaná odvodňovaná plocha [ha] 

 

Výpočet kapacity přirozeného koryta toku [37] 

 Byl stanovován průtok při různých výškách hladiny vody v korytě. 

Z vypočtených dat bylo zjištěno, ţe potok bez problému převede Q2 = 0,753 m3/s 

při výšce hladiny 0,51 m.  

Příklad výpočtu 

b = 0,3 m;  m = 2; h = 0,51 m; n = 0,03 

b – šířka dna koryta [m] 

m – příčný sklon (1:m) 

h – výška hladiny vody v korytě [m] 

n – součinitel drsnosti pro daný povrch 

Průtočný průřez: 

𝑆 =  𝑏 +  𝑚 ∙ ℎ ∙ ℎ =   0,3 + 2 ∙ 0,51  ∙ 0,51 =  0,68 𝑚  
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Omočený obvod: 

𝑂 = 𝑏 + 2 ∙ ℎ ∙   1 + 𝑚2 = 0,3 + 2 ∙ 0,51 ∙   1 +  22 = 2,59 𝑚 

Hydraulický poloměr: 

𝑅 =  
𝑆

𝑂
=  

0,68

2,59
= 0,26 𝑚 

Rychlostní součinitel: 

𝐶 =  
1

𝑛
 ∙ 𝑅1/6 =  

1

0,03
 ∙ 0,261/6 = 26,67 𝑚    

Sklon 

𝑖 =  
∆𝐻

𝑙
=

222,03 − 221,74

44
 = 0,0066 

∆H – rozdíl výšek na vtoku a výtoku koryta [m] 

l – délka koryta [m] 

Rychlost 

𝑣 = 𝐶 ∙   𝑅 ∙ 𝑖 = 26,67 ·   0,26 ∙ 0,0066 = 1,11 𝑚 ∙  𝑠−1 

Stálý průtok: 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑆 = 1,11 ∙ 0,68 = 0,75 𝑚3  ∙  𝑠−1   
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Tabulka 3 Výpočet koryta přirozeného toku 

h [m] 

 

S [m] 

 

O [m] 

 

R [m] 

 

C 
v [m/s] 

 

Q [m3/s] 

 

0,05 0,02 0,52 0,04 19,34 0,31 0,01 

0,10 0,05 0,75 0,07 21,24 0,45 0,02 

0,15 0,09 0,97 0,09 22,42 0,55 0,05 

0,20 0,14 1,19 0,12 23,32 0,65 0,09 

0,25 0,20 1,42 0,14 24,05 0,73 0,15 

0,30 0,27 1,64 0,16 24,67 0,81 0,22 

0,35 0,35 1,87 0,19 25,22 0,89 0,31 

0,40 0,44 2,09 0,21 25,71 0,96 0,42 

0,45 0,54 2,31 0,23 26,16 1,03 0,55 

0,50 0,65 2,54 0,26 26,57 1,09 0,71 

0,51 0,68 2,59 0,26 26,67 1,11 0,75 

0,55 0,77 2,76 0,28 26,95 1,16 0,89 

0,60 0,90 2,98 0,30 27,30 1,22 1,10 

0,65 1,04 3,21 0,32 27,63 1,28 1,33 

0,70 1,19 3,43 0,35 27,94 1,34 1,59 

0,75 1,35 3,65 0,37 28,24 1,39 1,88 

0,80 1,52 3,88 0,39 28,52 1,45 2,20 

0,85 1,70 4,10 0,41 28,78 1,50 2,56 

0,90 1,89 4,32 0,44 29,04 1,56 2,95 

0,95 2,09 4,55 0,46 29,28 1,61 3,37 

1,00 2,30 4,77 0,48 29,52 1,66 3,83 
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5.1.1 Varianta A 

Charakteristika nádrţe 

Výpočet objemu zátopy z plochy 

 Z jednotlivých ploch a výšek v situaci (viz příloha 2) byl vypočten objem 

zátopové oblasti (viz tab. 4). Na základě údajů z transformace povodňové vlny (viz 

příloha 7) byly do této tabulky zahrnuty výšky a výpočty pro 20letou a 100letou 

vodu. Je patrné, ţe pro 20letou vodu na kótě 226,2 m n. v. je akumulace             

13 089 m3. 

 Charakter nádrţe znázorňují batigrafické křivky, které vyjadřují tvar a 

velikost povrchu útvaru tvořeného hrází, boky a dnem nádrţe. Batigrafické křivky 

(viz obr 14) byly vyneseny na základě podkladů v tabulce č. 4. První křivka 

vyjadřuje závislost zatopené plochy na hloubce vody. Druhá křivka vyjadřuje 

závislost objemu vody v nádrţi na hloubce. V grafu je pak označena plocha 

hladiny, celkový objem zátopy a výška maximální hladiny vody v nádrţi [29]. 

Tabulka 4 Výpočet objemu zátopy z plochy 

Vrstevnice 
[m n.v.] 

Plocha  
[m2] 

Průměr 
ploch [m2] 

Objem  
[m3] 

Celkový 
objem [m3] 

224 1603 - - - 

225 5417 3510 3510 3510 

226 9675 7546 7546 11056 

226,2 10650 10163 2033 13089 

227 14790 12720 10176 23265 

227,5 17500 16145 8073 31337 

228 20304 18902 9451 40788 

229 27857 24081 24081 64869 

230 38810 33334 33334 98202 

231 47843 43327 43327 141529 
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Obrázek 14 Batigrafické křivky pro Q20 

 

Příklad výpočtu: 

Plocha: byla změřena v situaci výkresu. 

Průměr: je aritmetický průměr vţdy dvou předchozích ploch. 

Objem:  𝑉 = 𝑣 ∙ 𝑆 = 1 ∙ 3510 = 3510 𝑚3 

v – výška mezi vrstevnicemi [m] 

S – plocha [m2] 

Celkový objem: je načítání jednotných objemů. 
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Transformace povodňové vlny 

 Transformace povodňové vlny znázorňuje plnění a prázdnění poldru. 

Z obrázku č. 15 plyne, ţe potřebná velikost akumulace je v místě kříţení 

zvýšeného průtoku se stálým průtokem vody.  

 Z výpočtů (viz příloha 7) u Q20 tak stanovíme potřebnou velikost akumulace 

na 12 816 m3. Navrhovaná akumulace včetně rezerv je pak 13 000 m3. Naznačení 

zátopové oblasti při tomto mnoţství vody je na obr. č. 16 a podrobnější zakreslení 

v situaci (viz příloha 2). 

 Při výpočtech bylo vycházeno z hydrologických údajů ČHMÚ (viz      

kapitola 2.3) o bezejmenném levostranném přítoku Píšťského potoka. Výpočty 

byly prováděny pro 2leté průtoky.  

Tabulka 5 Příklad tabulky transformace povodňové vlny  

Čas 
[hod] 

Přítok 
Q100 

[m3/s] 

Odtok  
Q2 

[m3/s] 

Objem 
vody - 
přítok 
[m3] 

Povodň
ová 
vlna 
[m3] 

Objem 
vody - 
odtok 
[m3] 

Součet 
odtoku 

[m3] 

Velikos
t 

akumul
ace 
[m3] 

3,5 1,350 0,735 4860 29880 2646 18216 11664 

4 1,000 0,735 3600 33480 2646 20862 12618 

4,5 0,790 0,735 2844 36324 2646 23508 12816 

5 0,610 0,735 2196 38520 2646 26154 12366 

5,5 0,500 0,735 1800 40320 2646 28800 11520 

6 0,410 0,735 1476 41796 2646 31446 10350 
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Obrázek 15 Transformace povodňové vlny pro Q20 

 

Příklad výpočtu: 

Přítok Q100 - údaje byly získány z ČHMÚ. 

Odtok  Q2 - údaje byly získány z ČHMÚ. 

Objem vody - přítok  

𝑉𝑝 = 𝑄100 ∙ 3600 = 1,35 ∙ 3600 = 4860 𝑚3 

Q100  – 100letý průtok 

Povodňová vlna Vpov 

 Při výpočtu povodňové vlny se načítá se objem vody - přítok a předchozí 
povodňová vlna. 
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Objem vody - odtok 

𝑉𝑜 = 𝑄2 ∙ 3600 = 0,735 ∙ 3600 = 2646 𝑚3 

Q2 - odtok [m3/s] 

Součet odtoku Qo[m3]: 

 Zde se načítá objem vody - odtok a jednotlivé předchozí průtoky. 

Velikost akumulace Vcelk[m
3] 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑉𝑝𝑜𝑣 − 𝑄𝑜 = 29880 − 18216 =  11664 𝑚3 

Vpov [m
3]- povodňová vlna 

Qo[m
3]- součet odtoku 

 

 

Obrázek 16 Zátopová oblast navrhovaná na Q20 [31] 
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5.1.2 Varianta B – doporučená k řešení 

Charakteristika nádrţe 

Výpočet objemu zátopy z plochy 

 Výpočty jsou stejné jako u varianty A. Při vykreslování batigrafických křivek 

bylo vycházeno z tabulky č. 4. Z obrázku č. 17 je viditelná max. výška hladiny vody 

v nádrţi na kótě 227,5 m n. m. déle pak z grafu můţeme určit celkový objem a 

plochu hladiny při této výšce. 

 

Obrázek 17 Batigrafické křivkypro Q100 
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Transformace povodňové vlny 

 Z výpočtů (viz příloha č. 8) a obrázku č. 18 můţeme stanovit pro Q100 

potřebnou velikost akumulace poldru na 30 618 m3. Navrhovaná akumulace je pak 

31000 m3. Znázornění zátopové oblasti při této akumulaci je na obr. č. 19 a 

rozkreslení pak v situaci v příloze č. 2. Výpočty jsou shodné s variantou A. 

 Na obrázku transformace povodňové vlny Q100 je viditelné pro místa, kde se 

pojí zvýšený průtok se stálým průtokem vody, ţe dochází k vyrovnání hladin v 

potoku.  

 

Obrázek 18 Transformace povodňové vlny pro Q100 
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Obrázek 19 Zátopová oblast navrhovaná na Q100 [31] 

 

5.2 Rozpracování doporučené varianty 

Technické řešení návrhu 

Zaloţení hráze 

 Před sypáním hráze je nutné odstranění vrchní vrstvy zeminy a vegetace 

z původního terénu. Nezbytné je také odstranění půdy se svrchní částí s vysokým 

obsahem huminových látek a zbavení se nevhodných či málo únosných zemin.  

 Základovou spáru je nutno zbavit všech předmětů, které nejsou přípustné 

v tělese hráze. Místa, kde jsou trhliny nebo pukliny je nutno vyplnit betonem.  

 Místo pro výstavbu hráze je vidět na obrázku č. 20, na obrázku č. 21 je pak 

viditelná budoucí zátopová oblast. 
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 Suchý poldr je řešen jako homogenní, zemní hráz a ze sklonů jednotlivých 

svahů pak můţeme určit vhodnost zeminy pro stavbu. Dle ČSN 75 2410 bude 

k výstavbě uţito zeminy skupiny GM – výborná, SM – vhodná (viz tab. 4) [8]. 

Tabulka 6 Orientační půdně mechanické vlastnosti zhutněných zemin [8] 

Sku-

pina 

Zdánlivá hustota     

[t· m
-3

] 

Standardní 

Proctorova 

zkouška 

Objemová 

hmotnost suché 

zeminy[t· m
-3

] 

Smyková 

pevnost 

Filtrační 

součinite

l 

Částice 

<4 mm 

Částice 

4 mm 

dmax    

[t· m
-3

] 

Wopt    

[%] 

Max. Min. cef 

[kPa] 

ef   

[°] 

k        

[m/s]
 

GM 2,73 2,43 >1,8 <20,5 2,06-

20,16 

1,7-1,76 5 34 8·10
-5 

aţ 

8·10
-10

 

SM 2,67 2,57 1,72-

2,01 

9,1-15,9 1,62-1,9 1,23-

1,48 

5 34 1·10
-5 

aţ 

1·10
-10

 

 

 

Obrázek 20 Pohled na zájmovou oblast (Petra Šilarová 2011) 
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Obrázek 21 Pohled na zátopovou oblast ze silnice č 466 (Petra Šilarová 2011) 

 

Koruna hráze 

 Koruna hráze byla navrhnuta tak, aby umoţňovala bezpečný přejezd 

motorovým vozidlům tj. na šířku 4 m. Byla nastíněna také trasa komunikace 

navazující na tamější silnici. Koruna hráze je ve výšce 228 m n. m. Převýšení 

koruny hráze nad maximální hladinu vody v nádrţi bylo určeno hlavně na základě 

zhodnocení parametrů: vlivu větrových vln při sklonu 1:3 a vegetačním pokryvu je 

výška větrových vln 0,5 m. Délka hráze je 11,38 m. 

Návodní líc  

 Parametry opevnění návodního líce byly stanoveny, aby splňovaly 

podmínky: odolnosti nádrţe proti usmyknutí a zajištění stability vůči tlaku vytékající 

vody z tělesa hráze. Jelikoţ se jedná o suchý poldr, který bude naplněn pouze 

v určitých obdobích na krátkou dobu, postačí jako opevnění zatravňovací 
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betonová dlaţba (viz obr. 22 a 23) na štěrkopískovém podsypu, ta zajistí 

dostatečné opevnění i při velkých povodních.  

 Pod podsypem je umístěn filtr, ten se uţívá tam, kde by mohlo dojít 

k vyplavování částic zeminy. Mocnost filtrů byla navrţena na 200 mm a materiál 

na zřízení filtru bude uţit přírodní a to písek.  

 Proti usmyknutí je hráz zajištěna pomocí patky z lomového kamene 

zakomponované do nezámrzné hloubky 1,2 m.    

          

Obrázek 22 Zatravňovací dlaţba s trávou [37] Obrázek 23 Zatravňovací dlaţba, prefabrikát[38] 

 

Vzdušní líc 

 Vzdušní líc byl navrţen tak, aby chránil hráz proti nepříznivým 

povětrnostním podmínkám a dešťovým sráţkám. Sklon svahu byl stanoven na 

1:2. Opevnění vzdušního líce bude osetím různorodé travní směsi. Do budoucna 

se počítá s pravidelnou údrţbou výsadby. 
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Patní drén a drenáţní příkop 

 Patní drén slouţí k odvedení prosáklé vody hrází. Děje se tak pomocí 

drenáţního příkopu, ve kterém je kameninová trouba o DN 300. Voda z tohoto 

profilu je soustřeďována do toku pod hráz. Materiál pro patní drén byl zvolen 

hrubozrnný štěrk.  

Umístění patního drénu se zjistí jednoduchým výpočtem (viz kapitola 4.2.3). 

Výpustné zařízení 

 Potrubí výpustného zařízení bylo stanoveno na 2x DN 600 pro 2letou vodu 

tj. 753 l/s při sklonu 1,75 % [34]. Jedna trouba bude slouţit pro stálý průtok a 

druhá pro bezpečnostní účely. Materiál na potrubí byl zvolen ţelezobeton uloţen 

v pískovém loţi.  

 Uzávěry na obou troubách jsou deskové šoupátka umístěné na návodní 

straně ve vypouštěcí šachtě. Šachta je obdélníkového půdorysu o rozměrech       

3 900 x 3 800 mm. Přístupná je po lávce z pororoštu vedoucí od koruny hráze a 

ţebříku umístěném uvnitř šachty. Výška šachty je shodná s výškou koruny hráze 

tj. ve výšce 228 m n. m. Před uzávěrem jsou umístěné rámové česle. Rozteč 

česlic byla určena dle ČSN752410 v závislosti na vnitřním rozměru výpusti na     

90 mm. 

 Na konci výpustného zařízení tj. na vzdušním líci je navrţen betonový vývar 

pro tlumení kinetické energie. Celková délka vývaru je 7 000 mm. Stavba je 

napojena na stávající koryto. 

 

 

 



Petra Šilarová: Studie návrhu suchého poldru v obci Píšť 
 

 
43 

 

Výpočet pro tlakové proudění  

Stanovení kapacitního průtoku [35] 

Průtočná plocha:  𝑆 =  𝜋 ∙  
𝑑2

4
= 3,14 ∙  

0,62

4
= 0,28 𝑚2 

Rychlostní součinitel: 

𝐶 =  
1

𝑛
 ∙   𝑅

6
=  

1

0,014
 ∙   0,36 = 58,4 𝑚0,5  ∙  𝑠−1   

Hydraulický poloměr:  

𝑅 =  
𝐷

4
=  

0,6

4
= 0,15 𝑚 

Kapacitní průtok: 

𝑄𝑘𝑎𝑝 = 𝑆 ∙ 𝐶  𝑅 ∙ 𝑖 = 0,28 ∙ 58,4 ∙   0,15 ∙ 0,017 = 0,82 𝑚3  ∙  𝑠−1  

 

Rychlost:   

𝑣 =  
𝑄

𝑆
=  

0,82

0,28
= 2,93 𝑚 ∙  𝑠−1 

 

Stanovení ztrát 

Místní ztráty: 

𝜉𝑚 = 1,5 ∙  
𝑣2

𝑔
 = 1,5 ⋅    

2,932

9,81
  = 1,3 𝑚 

Třecí ztráty: 

𝜉𝑡 =    
𝑖

1000
   ∙  𝑙𝑝 =    

17,5

1000
   ∙ 1,6 𝑚 = 0,028 𝑚 
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Celkové ztráty: 

 𝜉 =  𝜉𝑚 +  𝜉𝑡 = 1,3 + 0,028 = 1,3 𝑚 

∑ ξ 1,3 < h 3,7 m – potrubí vyhovuje 

D – průměr potrubí [m] 

i – sklon potrubí [‰] 

h – výška ode dna potrubí po max. hl. vody v nádrţi [m] 

Výpočet pro beztlakové proudění  

Tabelované hodnoty;  pro sklon 17,5 ‰, DN600 je Q = 1,002 m2/s a v = 3,55 m3/s 

Stanovení ztrát 

Místní ztráty:  

𝜉𝑚 = 1,5 ∙  
𝑣2

𝑔
 = 1,5 ⋅    

3,55

9,81
  = 1,9 𝑚 

Třecí ztráty: 

𝜉𝑡 =    
𝑖

1000
   ∙  𝑙𝑝 =    

17,5

1000
   ∙ 23,1 𝑚 = 0,4 𝑚 

Celkové ztráty: 

 𝜉 =  𝜉𝑚 +  𝜉𝑡 = 1,9 + 0,4 = 2,3 𝑚 

∑ ξ 2,3 < h 3,7 m – potrubí vyhovuje 
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Bezpečnostní přeliv 

 Bezpečnostní přeliv slouţí k bezpečnému převedení povodňových průtoků 

hrází. V tomto případě bylo zhodnoceno několik variant, z nichţ jako vítěz vyšel 

korunový přeliv. Přeliv je navrţen na konci respektive začátku hráze, kde nijak 

neruší estetický ráz krajiny. V návrhu bylo uţito kamenné dlaţby, která rovněţ 

lépe splyne s okolím. Uloţení je pak do betonového loţe. 

Výpočet délky přepadové hrany bezpečnostního přelivu  

Základní vzorec:  𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ ℎ3/2 ∙  2 ∙ 𝑔 

Z něj:    𝑏 =  
𝑄

𝑚∙ℎ3/2∙ 2 ∙𝑔
 

Q – průtok [m3/s ] 

m – součinitel přepadu daný výškou přepadového paprsku  

b – šířka přepadu [m] 

h – přepadový paprsek [m] 

g – tíhové zrychlení [m/s2] 

Výpočet  

Q = 2,93 m3/s; m = 0,42; b = ? m;  h = 0,25 m; g = 9,81m/s2 

𝑏 =  
2,93

0,42 ∙ 0,253/2 ∙  2 ∙ 9,81
= 12,60  𝑚 
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Výpočet dle Cipolettiho pro konzumční křivku 

Tabulka 7 Pro konzumční křivku

h Q 

0,05 0,26 

0,10 0,74 

0,15 1,36 

0,20 2,10 

0,25 2,93 

0,30 3,85 

0,35 4,85 

0,40 5,93 

0,45 7,07 

0,50 8,29 

0,55 9,56 

0,60 10,89 

0,65 12,28 

0,70 13,73  

Obrázek 24 Konzumční křivka přelivu 

 

𝑄 = 1,86 ∙ 𝑏 ∙ ℎ1,5 = 1,86 ∙ 12,6 ∙ 0,251,5 = 2,93 𝑚3/𝑠 

 Celková šířka bezpečnostního přelivu byla navrţena na 13,5 m, z čehoţ je 

0,6 m podpěrný blok pro průchozí lávku a 12,9 m samotná přepadová hrana. Ve 

srovnání s výpočtem, můţeme počítat se vzniklou rezervou 0,3 m. Podpěrný blok 

je navrţen tak, aby docházelo k co nejniţším ztrátám při vyuţití přelivu. K 

výpočtům bylo uţito publikace Vodní stavby [36]. 

Výpočet koryta bezpečnostního přelivu 

 Koryto navazující na bezpečnostní přeliv bylo zvoleno v lichoběţníkovém 

profilu. Se sklony stran 1:1 a šířce dna 1 m. Z tabulky č. 8 vyplývá výška hladiny 

pro Q100 = 2,93 [m3/s] při zvolených parametrech a místních moţnostech 0,43 m. 

Upravení bylo zvoleno kamenným záhozem do betonového loţe.  

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,00 5,00 10,00 15,00

h
 [

m
]

Q [m3/s]

Konzumční křivka pro přepad

Konzumční 
křivka pro 
přepad
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 Trasa je vedena mírným obloukem ke stávajícímu recipientu. Před 

vyústěním do původního toku je vývar, který slouţí k utlumení kinetické energie. 

Na něj pak navazuje opět koryto bezpečnostního přelivu a přibliţně po 8 m je 

napojeno na stávající potok.  

Výpočet koryta  

Příklad výpočtu 

b = 1 m;  m = 1; h = 0,43 m; n = 0,023 

b – šířka dna koryta [m] 

m – příčný sklon (1:m) 

h – výška hladiny vody v korytě [m] 

n – součinitel drsnosti pro daný povrch 

Průtočný průřez: 

𝑆 =  𝑏 +  𝑚 ∙ ℎ ∙ ℎ =   1 + 1 ∙ 0,43  ∙ 1 =  0,61 𝑚  

Omočený obvod: 

𝑂 = 𝑏 + 2 ∙ ℎ ∙   1 + 𝑚2 = 1 + 2 ∙ 0,43 ∙   1 +  12 = 2,22 𝑚 

Hydraulický poloměr: 

𝑅 =  
𝑆

𝑂
=  

0,61

2,22
= 0,28 𝑚 

Rychlostní součinitel: 

𝐶 =  
1

𝑛
 ∙ 𝑅1/6 =  

1

0,023
 ∙ 0,281/6 = 35,11 𝑚    

Sklon 

𝑖 =  
∆𝐻

𝑙
=

227,5 − 222,3

78,09
 = 0,067  
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∆H – rozdíl výšek na vtoku a výtoku koryta [m] 

l – délka koryta [m] 

Rychlost 

𝑣 = 𝐶 ∙   𝑅 ∙ 𝑖 = 35,11 ·   0,14 ∙ 0,067 = 4,77 𝑚 ∙  𝑠−1 

Stálý průtok: 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑆 = 2,93 ∙ 0,61 = 2,93 𝑚3  ∙  𝑠−1   

 

Tabulka 8 Výpočet lichoběţníkového koryta dle Pavlovskeho 

h [m] 

 

S [m] 

 

O [m] 

 

R [m] 

 

C 
v [m/s] 

 

Q [m3/s] 

 

0,05 0,05 1,14 0,05 26,03 1,44 0,08 

0,10 0,11 1,28 0,09 28,87 2,18 0,24 

0,14 0,15 1,38 0,11 30,17 2,60 0,40 

0,15 0,17 1,42 0,12 30,58 2,75 0,47 

0,20 0,24 1,57 0,15 31,81 3,21 0,77 

0,25 0,31 1,71 0,18 32,76 3,62 1,13 

0,30 0,39 1,85 0,21 33,55 3,98 1,55 

0,35 0,47 1,99 0,24 34,21 4,30 2,03 

0,40 0,56 2,13 0,26 34,80 4,60 2,58 

0,43 0,61 2,22 0,28 35,11 4,77 2,93 

0,45 0,65 2,27 0,29 35,31 4,88 3,19 

0,50 0,75 2,41 0,31 35,78 5,15 3,86 

0,55 0,85 2,56 0,33 36,21 5,40 4,60 

0,60 0,96 2,70 0,36 36,60 5,64 5,41 

0,65 1,07 2,84 0,38 36,97 5,86 6,29 

0,70 1,19 2,98 0,40 37,31 6,08 7,24 

0,75 1,31 3,12 0,42 37,63 6,30 8,27 

0,80 1,44 3,26 0,44 37,94 6,50 9,37 

0,85 1,57 3,40 0,46 38,23 6,70 10,54 

0,90 1,71 3,55 0,48 38,50 6,90 11,80 

0,95 1,85 3,69 0,50 38,77 7,09 13,14 

1,00 2,00 3,83 0,52 39,02 7,28 14,56 

1,05 2,15 3,97 0,54 39,26 7,46 16,06 

1,10 2,31 4,11 0,56 39,50 7,64 17,65 
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Obrázek 25 Konzumční křivka pro průtok 

 

Obrázek 26 Konzumční křivka pro průtok 
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 Z konzumčních křivek (viz obr. 25 a 26) můţeme pozorovat závislost 

průtoku a rychlosti na výšce vody v korytě. Je patrné, ţe se stoupáním hladiny 

vody oba tyto parametry rostou. K výpočtům bylo uţito publikace Hydraulika [37]. 

 

5.3 Hrubý ekonomický odhad na náklady výstavby suchého poldru 

Tabulka 9 Odhad nákladů na výstavbu poldru 

Produkt Cena Kč /jednotka Celková cena Kč 

Sejmutí ornice 560 / 1300 m3 728 000 

Výkopové práce 450 / 300 m3 135 000 

Bednění 250 / 110 m2 27 500 

Beton podkladový s 
dopravou 

3 500 / 40 m3 140 000 

Beton konstrukční s 
dopravou 

5 200 / 65 m3 338 000 

ŢB trouba 4  870 / 22 m 107 140 

Montáţ potrubí 1 500 / 22 m 33 000 

Patka z lomového 
kamene 

1 400 / 330 m3 462 000 

Násyp tělesa hráze s 
materiálem 

500 / 7600 m3 3 800 000 

Komunikace 1 500 / 115 m 172 500 

Celková cena  5 942 640 

 

 Byla spočítána přibliţná cena na výstavbu hráze (viz tab. 9). Tabulka je 

pouze orientační, ceny se mohou lišit v závislosti na provedených prací či volbě 

pouţitého materiálu. Pro výstavbu hráze bych navrhovala provést výběrové řízení 

s rozpracovanými podrobnými ceníky. 
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6. Závěr 

 Cílem diplomové práce byla studie návrhu suchého poldru v obci Píšť. 

Obec je v západní části města – Svinné ohroţována záplavami z polí, proto bylo 

v tomto místě jako vhodné řešení navrţen suchý poldr.  

 Zpracovaný koncept zabrání povodním nejen v obci Píšť, ale i v okolních 

městech, kterými protéká Píšťský potok. V období povodní, by mohlo dojít 

k přívalovým vodám, které by navýšily na svém objemu a potok by nebyl schopen 

veškerou vodu odvést a infiltrovat, tím by došlo k rozlití toku a moţným škodám na 

majetku. Skrze tyto problémy je nalezeno řešení v podobě výstavby suchého 

poldru, který je dimenzován na stálý průtok Q2, tím se zásadně sníţí povodňový 

průtok v Píšťském potoku, do kterého se zájmový tok vlévá a dojde 

k procentuálnímu sníţení moţnosti ztrát. 

 Různorodost řešení studie poldru spočívá v posouzení moţnosti ochrany na 

základě dostupných parametrů: hydrologická data poskytnutá ČHMÚ, posouzení 

kapacity koryta pod plánovanou hrází poldru a morfologii terénu. Výsledkem je 

fakt, ţe v zájmové lokalitě je moţné navrhnout poldr, který poskytne ochranu 

území na 100letou vodu. Daný návrh byl podrobně vypracován a je podloţen 

výkresovou dokumentací. Ze zpracované situace je patrné, ţe byla navrţena hráz 

s akumulací zátopy aţ 31 000 m3 vody do výšky 227,5 m n. m dle charakteristik 

nádrţe. Sklony svahů jsou pak zakresleny v poměru NL 1:2 a VzL 1:3 jejichţ 

podrobný popis je k nalezení v kapitole 5.3.2. Šířka koruny hráze byla určena tak, 

aby umoţnila přejezd motorovým vozidlům tj. 4m. V situačním výkresu dále bylo 

navrţeno výpustné zařízení, jehoţ součástí jsou dvě ŢB trouby o DN 600 opatřené 

ve výpustní šachtě šoupátky. Následuje vývar, k tlumení kinetické energie. Ten 

bude zhotoven z betonu a napojen na koryto stávajícího recipientu. Předpokladem 

je bezpečnostní přeliv, který je navrţen jako korunový s délkou přelivné hrany 13,5 

m. Součástí konceptu byla vypočítaná kapacita koryta nutná k odvedení 100leté 

vody. 

 Samozřejmostí návrhu je kromě situace další výkresová dokumentace, kde 

jsou zpracovány jednotlivé řezy, jako je např. podélný profil hráze, vzorový příčný 
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řez, řez výpustným zařízením apod. Výkresy byly vytvořeny v programu AutoCAD 

a WinPlan. 

 Bylo docíleno návrhu, který by měl ochránit danou lokalitu proti povodním. 

Ekonomický odhad na náklady realizace projektu se pohybuje okolo 6 000 000 Kč 

(viz kapitola 5.3). Předpokládám, ţe obec Píšť ví o rizicích záplav a ţe návrh bude 

do budoucna projednán.  
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