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Anotace 

 

 V předložené práci je zpracována studie protipovodňové ochrany v Potoční ulici 

v městské části Opava – Komárov. V úvodu je popsána povodňová problematika jako 

problém celosvětový. Následující část se zabývá popisem současného stavu dané zájmové 

lokality. Studie se opírá o legislativní a technická řešení s příslušnými podklady pro realizaci 

protipovodňového opatření. V závěru práce je posouzení variant a podrobný popis 

nejvhodnější varianty, včetně výpočtů. Práce zahrnuje výkresovou dokumentaci. 

 

Klíčová slova: protipovodňová ochrana, suchý poldr, meliorační strouha, úprava koryta, 

propustek, přívalové deště 

 

 

 

 

Summary 

 

 In the graduation thesis is a study of flood protection in the Potoční street in urban area 

Opava – Komárov. The introduction describes flooding problems as a global problem. The 

following part describes the current state of the area. The study is based on legislative and 

technical solutions with relevant documents for implementation for the implementation of 

flood measures. In conclusion, the assessment of alternatives and a detailed description of 

most of the selected option , including calculations. The work includes drawings. 

 

Keywords: flood protection, dry polder, melioration ditch, channelization, culvert, flash 

floods 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČHP    Číslo hydrologického pořadí 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČR    Česká Republika 

ČSN    Česká státní norma 

DN    ( Diametre Nominal ) jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

EU    Evropská Unie 

HÚ    Hydrologické údaje 

LB    Levý břeh 

MVN    Malá vodní nádrž 

PB    Pravý břeh 

TNV    Technická norma vodního hospodářství 

VH    Vodohospodářské 

ŽB    Železobeton
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1. Úvod 

 

V našich přírodních podmínkách jsou velké vody odjakživa přirozenou součástí 

hydrologického koloběhu. Avšak se stále se zvyšujícím počtem obyvatel na Zemi, roste 

také potřeba člověka vlastnit a využívat stále větší území pro svůj život. Povodně se tak 

stávají velkým problémem a to po celém světě. Řada vědců je přesvědčena, že počet 

katastrofálních povodní je spojena s globálním oteplováním a tím pádem lze očekávat 

jejich rostoucí výskyt. [ 28 ] 

Problematiku protipovodňové ochrany lze řešit z hlediska biologického a to 

prostřednictvím zvyšování retenční schopnosti krajiny, tak také z hlediska technického, 

jako jsou výstavby sloužící k zadržení velké vody. 

Diplomová práce řeší protipovodňovou ochranu z technického hlediska a jejím cílem je 

vytvoření vhodného protipovodňového opatření pro Potoční ulici v městské části Opava – 

Komárov. 

Povodně jsou zde způsobeny přívalovými dešti. Přívalovým deštěm se rozumí 

krátkodobá srážka velké intenzity. V zahraničních publikacích se setkáváme s termínem 

„flash floods“. Typickou vlastností povodní z těchto krátkodobých srážek je neuvěřitelná 

rychlost jejich vzniku. Takto vzniklé povodně zpravidla ovlivňují plochu jen o několika 

km
2
 a projevují se rychlým vzestupem vodních stavů na drobnějších tocích. Tyto druhy 

povodní lze sice ze synoptických situací předpokládat, ale je prakticky nemožné je 

předpovědět přesně. [ 28 ] 

Jednou z možných variant by mohl být návrh suché nádrže tzv. suchého poldru. Jedná 

se o ohrazovaný prostor, který by měl být schopen zadržet část povodňových průtoků. 

Cílem výstavby tohoto poldru je minimalizace škod při povodních a to obnovou 

přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou staveb podél toku. [ 7 ] 

Předložená práce obsahuje část textovou, kde je zhodnocen současný stav řešené 

problematiky, principy řešení a také jsou zde prezentovány výsledky v podobě třech 

vybraných variant. Součástí práce je také část experimentální. Tato část obsahuje 

výkresovou dokumentaci, která zahrnuje zakreslení situace vybraných variant řešení. 
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2. Popis současného stavu 

2.1 Popis a poloha obce 

 

Obec Komárov se nachází v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Městská část 

Komárov se rozkládá jihovýchodním směrem, přibližně 5 km od centra města, na pravém 

břehu řeky Opavy. Leží ve střední nadmořské výšce 257 m n. m.. Katastrální výměra obce 

činí 7,69 km2. 

Zájmovou oblastí práce je pouze část obce, přesněji ulice Potoční ( viz obr. 1 ), 

nacházející se na okraji městské části Komárov. Tato ulice čítá 5 dvoupodlažních 

rodinných domů s garážemi, popř. hospodářskými přístavky, s plochou pozemků 1-2 tis. 

m
2
. Podél těchto stavení protéká meliorační strouha, která má po většinu doby velmi malý 

průtok. ( viz obr. 3) Avšak při přívalových deštích dochází k jejímu vybřežení a zaplavení 

okolních domů a přilehlých pozemků. 

Horní hranici ulice Potoční představuje frekventovaná komunikace I/11 z Ostravy do 

Opavy. Dolní hranici pak tvoří železniční trať č. 316 Opava-východ – Ostrava-Svinov, 

železniční stanice byla rekonstruována v rámci elektrifikace trati. Do Komárova jsou 

zavedeny dvě autobusové linky MHD, které zajišťuje Městský dopravní podnik Opava. 

Komárov leží mimo hlavní oblast cestovního ruchu, část obce je zastavěna, další část 

tvoří obhospodařovaná pole. V těsné blízkosti Potoční ulice sídlí velká firma TEVA 

Pharmaceuticals CR, s.r.o., což je firma zabývající se farmaceutickými výrobky a pod níž 

vede propustek odvádějící meliorační strouhu do řeky Opavy. Další velkou společností 

sídlící v Komárově je Akzo Nobel jejíž předmětem činnosti je prodej a výroba barev. [ 11 ] 

 

Geografické určení obce Komárov 

 

 Zeměpisná šířka    49° 54' 52" s.š.  

 

 Zeměpisná délka    17° 58' 8" v.d. 

 

 Nadmořská výška    257 m n.m. 
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Obr. 1 Znázornění problematické oblasti [ 14 ] 

Obr. 2 Mapka znázorňující polohu obce Komárov [ 10 ] 

 

 
Obr. 3 Letecký pohled na Potoční ulici [ 14 ] 

 

2.2 Klimatické podmínky 

 

Celá Opava, tedy i městská část Komárov se nachází v dešťovém stínu Hrubého 

Jeseníku. Srážky se zpravidla dostavují při přechodu front, většinou při západním 

proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Nejvíce srážek spadne v měsíci červenci. 

Leden a únor pak zaznamenávají nejmenší množství srážek. [ 23 ] 
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Významným klimatickým faktorem podílející se na horizontální výměně vzduchu je 

směr a rychlost větru. V této oblasti převládá jihozápadní proudění. Časté je také proudění 

ze severu a severovýchodu. Bezvětří připadá na 18 %. [ 23 ] 

 

Tab. 1 Klimatické charakteristiky [ 23 ] 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hydrologické údaje meliorační strouhy 

 

 

      Obr. 4 Výřez z vodohospodářské mapy znázorňující profilovou oblast 1 [ 5 ] 

Průměrná roční teplota +8,2°C 

Průměrný úhrn srážek 640 mm 

Minimální teplota -35°C 

Maximální teplota +35°C 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrný počet dnů se srážkami 110 – 120  

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 
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Hydrologické údaje meliorační strouhy pro profil 1 ( viz obr. 4 ), získané na vyžádání 

od ČHMÚ, slouží pro zpracování údajů, které jsou nutné pro všechny navržené varianty, ač 

se jedná o návrh suchého poldru, tak přeložku části či celého koryta. 

Tato oblast by bez vhodného protipovodňového opatření zůstala lokalitou ohroženou 

přívalovými dešti, které zde způsobují již zmíněné povodně. 

 

Základní charakteristiky vodního toku 

Profil 1 ( viz obr. 4 ) [ 5 ] 

 

 Vodní tok    Meliorační strouha 

 ČHP    2-02-03-0030 

 Profil    křížení s ul. Ostravskou – most ev.č. 11 – 132  

     ( u závodu TEVA ), k.ú. Komárov.  

 Plocha povodí        5,84 [km
2
] 

 Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí  670 [mm] 

 Dlouhodobý průměrný průtok     32 [l.s
-1

] 

 

 

 

Tab. 2 N-leté průtoky pro profil 1 [ 5 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-leté průtoky QN 

[ m
3
.s

-1 
] 

N 

[ rok ] 

1,93 1 

2,94 2 

4,58 5 

6,02 10 

7,64 20 

10,00 50 

12,10 100 

Třída IV. 
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Tab. 3 M-denní průtoky pro profil 1 [ 5 ] 

M–denní průtoky QMd 

[l.s
-1

] 

M 

 [ den ] 

81,0 30 

51,0 60 

37,0 90 

28,0 120 

22,0 150 

17,0 180 

14,0 210 

11,0 240 

8,3 270 

6,1 300 

3,9 330 

2,0 355 

0,8 364 

Třída IV. 

 

 

2.4 Zhodnocení současného stavu vodního toku 

 

Jedná se o neudržovanou meliorační strouhu s břehy zarostlými vegetací. Strouha ústí 

do Opavy a po většinu času má velmi malý průtok. Meliorační příkop zde slouží z velké 

části jako místo, kde rodinné domy vypouští své odpadní vody. Voda v tomto úseku je 

nevalné kvality. 

V Potoční ulici dochází k propojení dvou melioračních příkopů a právě za tímto 

soutokem se nachází kritická část příkopu vedoucí podél rodinných domů zhruba v délce 

247 m a sklonu 1,6 ‰. Meliorační strouha poté zaúsťuje do řeky Opavy propustkem 

vedoucím pod podnikem TEVA. Za již zmíněným soutokem dvou melioračních příkopů 

dochází k rozlivům a následným záplavám v Potoční ulici. 

 Výkyvy hladiny zde nikterak nesouvisí s výkyvem hladiny v řece Opavě. Markantní 

zvýšení hladiny, způsobují v této oblasti intenzivní přívalové deště. Deště jsou zde příčinou 
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záplav, pravděpodobně díky nedostačující kapacitě koryta a nevhodné kapacitě zatrubnění. 

Více viz kapitola 3 Vytipování problému. 

 

 

3. Vytipování problému 
 

3.1 Posouzení propustku 
 

Propustek je stavba tunelového typu o průměru menším než 2 metry sloužící k vedení 

vody pod náspem. Nejčastěji jsou využívány pro vedení malého vodního toku, například 

potoku, či pro migraci drobných živočichů pod železniční tratí, silnicí či jinou stavbou. 

Dle typu konstrukce dělíme propustky na deskové, rámové, kruhové, tlamové či 

klenbové. Propustky je také možno dělit dle materiálu použitého k jeho stavbě a to 

například na betonové, kamenné, ocelové, dřevěné či plastové. [ 10 ] 

 

 

Základní parametry propustku: 

 

 Sklon     J = 6 ‰ 

 Průměr     D = 1,50 m 

 Kapacitní rychlost   v = 2,90 m/s 

 Kapacitní průtok    Q = 5,131 m³/s 

 

 

Obr. 5 a 6 Propustek pod podnikem TEVA ( fotograf: Slípková M., 2011 ) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sep
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potok
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beton
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1men
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plast
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Jedná se o kruhový propustek vyrobený z betonu, který tvoří jednoznačnou převahu v 

rámci silničního hospodářství. Propustek je schopen při jeho sklonu 6 ‰ převést průtok 

5,131 m³/s, který odpovídá 5ti-letému průtoku na tomto povodí. Při tomto průtoku protéká 

voda propustkem ještě o volné hladině. V případě zvýšení průtoku dochází k napjaté 

hladině a propustek již není schopen převést veškerou vodu. Voda se před propustkem 

hromadí a při překročení kapacity koryta dochází k rozlivům vody a následným záplavám. 

Tato situace nastává pouze v případě, že kapacita koryta je na stejné nebo vyšší úrovni jako 

samotná kapacita propustku. V opačném případě tzn. kdy kapacita koryta je menší než 

kapacita propustku, nelze využít veškerý jeho potenciál. 

Kapacitní rychlost 2,90 m/s a průtok 5,131 m³/s jsou tabulkovými hodnotami, 

odpovídající danému sklonu 6 ‰ a průměru propustku 1,5 m. 

 

 

3.2 Posouzení koryta před propustkem 
 

3.2.1 Lichoběžníkový průřez – výpočet průtoku a rychlosti 
 

 

 
Obr. 7 Lichoběžníkový průřez korytem 
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Tab. 4 Základní vzorce pro ustálené rovnoměrné proudění lichoběžníkovým tvarem koryta 

 

 

 

 b   šířka dna 

 B   délka koryta 

 n   drsnost dna a břehů 

 Q   průtok 

 J   sklon koryta 

 h   výška hladiny 

 m   sklon svahů ( 1: m ) 

 

 

Průřezová ( profilová ) plocha je plocha řezu vedeného kolmo na osu proudových vláken.  

 

Omočený obvod je část obvodu průřezové plochy, kde se proud kapaliny dotýká pevného 

prostředí (dno, svahy, stěna potrubí). Do omočeného obvodu se hladina nezapočítává.  

 

Popis Označ. Výpočet Jednot. 

Průtočný průřez S   hhmbS   m
2
 

Omočený obvod O 212 mhbO   
m 

Hydraulický poloměr R 

O

S
R   

m 

Rychlostní součinitel 

dle Manninga 

 

 

 

dle Pavlovského 

 

c 
 

 

 

c 

6
11
R
n

c   

 

yR
n

c
1



 11,075,013,05,2  nRny  

 

m
0,5

/s 

 

 

 

m
0.5

/s 

Průřezová rychlost v JRcv   
m/s 

Průtok Q SvQ   m
3
/s 
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Hydraulický poloměr je délková charakteristika průtokového průřezu proudu. Představuje 

podíl profilové plochy a omočeného obvodu. 

 

Průtok je základní hydrologickou veličinou, vyjadřuje objem vody, který proteče daným 

profilem vodního toku za jednotku času. 

 

Rychlostní součinitel pro otevřená koryta vyjadřuje vliv drsnosti povrchu (zrnitostní složení 

dna a vliv vegetačního krytu svahů) a tvaru koryta. V praxi se vyjadřuje řadou empiricky 

odvozených vztahů, z nichž nejjednodušší je Manningův rychlostní součinitel. 

 

Drsnost dna, či svahů tvořících břehy toku je možno určit jednak výpočtem, jednak pomocí 

tabulkových hodnot. [ 24 ] 

 

3.2.2 Výpočet měrné křivky koryta meliorační strouhy dle Manninga 

 

Základní parametry koryta meliorační strouhy ( viz příloha č. 1 ) 

 Šířka dna koryta   b = 1,33 m 

 Maximální hloubka   h = 0,85 m 

 Sklon břehů 1:m   m = 1 

 Podélný sklon   J = 1,6 ‰ 

 Drsnost břehů a dna   n = 0,03  

 

 

Obr. 8 Náčrt - příčný řez meliorační strouhy 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFtokov%C3%BD_pr%C5%AF%C5%99ez_proudu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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Tab. 5 Lichoběžníkový průřez meliorační strouhy – výpočet průtoku a rychlosti 

h [ m ] S [m
2
] O [ m ] R [ m ] C [m

0.5
/s ] v [ m/s ] Q [m

3
/s] 

0,00 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,10 0,143 1,612 0,088 22,621 0,745 0,106 

0,15 0,222 1,754 0,126 23,946 0,811 0,180 

0,20 0,306 1,895 0,161 24,897 0,860 0,263 

0,25 0,395 2,037 0,193 25,638 0,899 0,355 

0,30 0,489 2,178 0,224 26,245 0,931 0,455 

0,35 0,588 2,319 0,253 26,761 0,959 0,563 

0,40 0,692 2,461 0,281 27,208 0,983 0,680 

0,45 0,801 2,602 0,307 27,605 1,004 0,804 

0,50 0,915 2,744 0,333 27,961 1,024 0,937 

0,55 1,034 2,885 0,358 28,285 1,042 1,077 

0,60 1,158 3,027 0,382 28,583 1,058 1,226 

0,65 1,287 3,168 0,406 28,858 1,074 1,382 

0,70 1,421 3,309 0,429 29,115 1,088 1,546 

0,75 1,560 3,451 0,452 29,356 1,101 1,719 

0,80 1,704 3,592 0,474 29,583 1,114 1,899 

0,85 1,853 3,734 0,496 29,798 1,126 2,088 

0,90 2,007 3,875 0,517 30,002 1,138 2,285 

0,95 2,166 4,017 0,539 30,196 1,149 2,490 

1,00 2,330 4,158 0,560 30,382 1,160 2,703 

 

 

 

 

Graf 1 Konzumční křivka – stávající koryto 
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Obr. 9 a 10 Koryto meliorační strouhy ( fotograf: Slípková M., 2011 ) 
 

 

3.3 Zhodnocení situace 

 

Kapacita propustku byla stanovena pomocí tabulkových hodnot, prostřednictvím 

zjištěných parametrů propustku. Pro určení kapacitní rychlosti a kapacitního průtoku bylo 

potřeba znát sklon a průměr samotného propustku. Pro sklon 1,6 ‰ a průměr 1,5 m byly 

stanoveny níže uvedené hodnoty. 

 

 Kapacitní rychlost propustku   v = 2,0 m/s 

 Kapacitní průtok propustku   Q = 5,131 m³/s 

 

Pokud porovnáme hodnotu kapacitního průtoku propustku s tab. 2 N-leté průtoky ( viz 

kapitola 2 Popis stávajícího stavu ), tak zjistíme, že danému kapacitnímu průtoku odpovídá 

5ti-letý průtok na zájmovém povodí. To znamená, že propustek je dimenzován na 5ti-letý 

průtok. Pokud bude tento průtok překročen, nebude propustek schopen převést veškerou vodu 

a začnou se tvořit záplavy. 

Další nezbytnou informací je zjištění kapacity koryta. Pro výpočet kapacity koryta 

meliorační strouhy se vycházelo ze základních vzorců odvozených pro ustálené rovnoměrné 

proudění lichoběžníkovým tvarem koryta. Bylo nutno zjistit velikost profilové plochy, 

omočeného obvodu, hydraulický poloměr, dále určit rychlostní součinitel ( dle Manninga ) a 

průřezovou rychlost. Postupným výpočtem byl zjištěn potřebný průtok koryta. 
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 Kapacitní rychlost koryta  v = 1,126 m/s 

 Kapacitní průtok koryta  Q = 2,088 m³/s 

 

I v tomto případě pokud porovnáme hodnotu kapacitního průtoku koryta meliorační 

strouhy s tab. 2 N-leté průtoky ( viz kapitola 2 Popis stávajícího stavu ), dojdeme ke zjištění, 

že průtok 2,088 m³/s odpovídá 2-letému průtoku na povodí. Koryto je tedy schopno převést 

„dvouletou vodu“ a pokud bude tento průtok překročen, dojde k jeho vybřežení, rozlivu vody 

do okolí a zaplavení okolních stavení. 

Srovnáním kapacity koryta a propustku dojdeme ke zjištění, že propustek nemůže být 

zcela využit, jelikož zatímco propustek zvládne převést 5ti-letý průtok, koryto je schopno 

pojmout pouze 2-letý průtok. Z toho vyplývá, že dochází k vybřežení ve chvíli, kdy je 

propustek ještě schopen daný průtok převést. 

Závěrem je možno konstatovat, že prvotním krokem by mohlo, jak vyplývá 

z předcházejícího odstavce, být zkapacitnění koryta na úroveň kapacity propustku ( viz 

kapitola 5 Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty řešení). 

Samozřejmě ani kapacita propustku neodpovídá faktu, že při přívalových deštích je 5ti-

letý průtok překračován. Proto je zde velmi důležité přistoupit k takovým opatřením, aby se 

zamezilo rozlivům vody do okolí a je v zájmu obyvatel, aby zde byla vytvořena taková 

protipovodňová opatření, která by uchránila jejich majetek. 

 

 

 

Obr. 11 a 12 Záplavy v Potoční ulici ( fotograf: obyvatel domu 151/9 Potoční ulice ) 
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Obr. 13 a 14 Záplavy v Potoční ulici ( fotograf: obyvatel domu 151/9 Potoční ulice ) 

 

4. Principy řešení 

4.1 Vymezení pojmů 

 

Vodními díly jsou především přehrady, hráze, jezy, které slouží k vzdouvání povrchových 

vod a to buď ve vodních tocích, nebo v údolích, kterými mohou téct povrchové vody 

v souvislosti se srážkami nebo povodňovou situací. Mezi taková vodní díla bezesporu patří i 

tzv. suché nádrže ( poldry ). 

Vzdutím povrchové vody rozumíme zvýšení hladiny v místě stavby vodního díla proti 

původnímu vodnímu stavu. Cílem je vytvoření spádu pro využití energetického potenciálu 

určité hloubky vody. Pro naše účely je pak cílem vytvoření retenčního prostoru  pro ochranu 

před povodněmi.  

Přehrady, hráze a jezy jsou stavbami, které mohou být povoleny jen na základě povolení 

příslušného vodoprávního úřadu. Vodní díla slouží k nakládání s vodami, a proto mohou být 

povolena jako stavba nejdříve zároveň s povolením k tomuto nakládání s vodami.  

Součástí těchto vodních děl jsou obvykle vodní nádrže, jejichž účelem je akumulace 

povrchových vod, případně jejich retence. Výjimečně mohou existovat hráze, jejichž součástí 
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není vodní nádrž, jako např. stavby na ochranu před povodněmi. Máme také vodní nádrže , 

jejichž součástí není přehrada nebo hráz např. vodní nádrž vyhloubená v terénu.  

Stavby na ochranu před povodněmi jsou taková vodní díla, která mají omezovat škodlivé 

účinky povrchové vody při povodni např. ochranné hráze, pobřežní hráze, ochranné zdi, 

mobilní zábrany, mají-li pevný základ, apod. K jejich zřízení je zapotřebí povolení 

příslušného vodoprávního úřadu, avšak nevyžadují povolení k nakládání s povrchovými 

vodami, protože se jimi s vodami nenakládá. K ochraně před povodněmi, ale také slouží i 

vodní díla jako vodní nádrže, přehrady a hráze, úpravy koryt vodních toků, které s vodami již 

nakládají. [16] [31] 

Vodohospodářskými úpravami rozumíme jednak zemní práce, tak také změny terénu v 

přirozených korytech vodního toku a v jejich blízkém okolí, díky kterým dochází ke změně 

přirozeného koryta a které jsou nezbytné k zajištění jeho funkce. [30] 

Problematikou vodohospodářských staveb, nakládání s vodami a samotné protipovodňové 

ochrany se zabývá vodní zákon společně se stavebním zákonem. 

 

4.2 Vodoprávní předpisy 

4.2.1 Vodní zákon a protipovodňová ochrana 

Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů 

„Účel a předmět zákona“ 

 
 

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

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 

zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a 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 využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a 
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stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 

užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci 

vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na 

vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů 

na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.“ 

 

Vodními díly se zabývá hlava VIII, kde najdeme vymezení a objasnění základních pojmů, 

dále jsou součástí vodního zákona paragrafy zabývající se ochranou vodních děl, povinnostmi 

vlastníku vodních děl, technicko-bezpečnostním dohledem nad vodními díly, a v neposlední 

řadě práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na 

ochranu před povodněmi atd.. Vodní zákon se také podrobně věnuje ochraně proti 

povodněmi. [31] 

 

 

Ochrana před povodněmi 

 

Dle vodního zákona se ochranou před povodněmi rozumí činnosti a opatření 

k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Jedná se o taková 

opatření, která jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu 

podle krizových plánů. [31] 

Povodně dle § 64 odst. vodního zákona představují přechodné výrazné zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto 

vodního toku a může způsobit škody. Přírodní povodně jsou takové, které byly způsobeny 

přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů. Vedle těchto 

přírodních povodní, máme i povodně, které byly způsobeny např. důsledkem poruchy 

vodního díla. Takto vzniklé povodně označujeme jako zvláštní povodně. [20] [31] 

Povodně začínají vyhlášením druhého a třetího stupně povodňové aktivity a končí  jejich 

odvoláním. Povodňové stupně představují míru povodňového nebezpečí dle směrodatných 

limitů, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, 

popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém 

plánu. [16] [31] 
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Povodňové stupně [16] [31] 

 

 První stupeň - stav bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká 

pominutím tohoto nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. 

 

 Druhý stupeň – stav pohotovosti se vyhlašuje,  když  nebezpečí přirozené povodně 

přerůstá v povodeň, avšak nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

 

 Třetí stupeň – stav ohrožení se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku 

škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. 

 

Důležitou součástí protipovodňové ochrany je bezpochyby vypracování povodňových 

plánů krajů a obcí s rozšířenou působností, obcí a nemovitostí, ohrožených povodněmi 

vycházející z technické normy. Povodňové plány obsahují potřebné údaje pro ochranu před 

povodněmi určitého objektu, obce, uceleného povodí nebo jiného územního celku. Povodňové 

plány zpravidla obsahují část věcnou, kde patří relativně trvalé údaje o zdrojích povodňového 

nebezpečí a o opatřeních k ochraně před povodněmi. Dále část operační, která obsahuje 

spojení na pracovníky a složky povodňové ochrany a část grafickou. [21] 

Důraz je kladen na včasnou a spolehlivou informovanost o vývoji povodně, na možnosti 

ovlivnění odtokového režimu, na včasnou aktivaci povodňových orgánů, zabezpečení 

hlídkové služby, ochrany objektů, přípravu a organizaci zabezpečovacích a záchranných 

prací. [15]  

Vodní zákon dále uvádí povodňová opatření, vymezuje záplavová území a jejich omezení, 

informuje o předpovědní a hlasné povodňové službě, dále jsou zde uvedeny povodňové 

záchranné a bezpečnostní práce a příslušné povodňové orgány. [31] 

 

Povodňová problematika z hlediska zahraniční literatury 

Povodně jsou považovány za jedny z hlavních přírodních rizik nejen v Evropě, ale po 

celém světě. Při povodních není v ohrožení jen majetek, ale i samotné lidské životy. [26] 

Pobřežní oblasti jsou velice důležité, jednak z hlediska osídlení, průmyslu, zemědělství, 

obchodu a cestovního ruchu, tak také pro pobřežní ekosystém. Mnohdy představují bohatství 



18 

 

národa. Pobřežní oblasti států EU pokrývají okolo 2 000 000 km
2
 z celkové výměry a počet 

obyvatel žijících při pobřeží stále roste. Mnohé z největších měst EU jako Londýn, Hamburk, 

St. Peterburk, Soluň jsou postaveny přímo na ústí řek a jezer. Také některé přístavy a 

průmyslové oblasti se nachází, nebo jsou postaveny na pobřeží a dokonce i na moři. A právě 

tyto oblasti jako ústí řek, delty, nízko položené pobřežní pláně, ostrovy, pláže a pobřežní 

mokřady jsou nejvíce postiženými oblastmi vzestupem vodní hladiny. [32] Viditelným 

příkladem mohou být Benátky. Relativní vzestup hladiny moře v důsledku změny klimatu a 

geodynamiky představuje hlavní hrozbu pro život v Benátkách. Benátky klesají a vodní 

hladina se zvedá. Pokud jde o poklesy, v současné době se Benátky potápí v důsledku 

přirozených příčin až o 0,05 cm/rok. Očekávaný vzestup hladiny moře do roku 2100 by měl 

být 17 - 53 cm. Pokud zde nebudou vytvořena správná protipovodňová opatření,  Benátky se 

ztratí pod vodou a svět přijde o jedno z nejkrásnějších měst. [2] Velká část evropského 

pobřeží je již vystavena erozi a záplavám. Se zvyšováním vodní hladiny samozřejmě souvisí 

změna globálního klimatu. Nejen globální oteplování, ale stále se urychlující urbanizace mají 

za následek stále vážnější katastrofy. [33] 

Tento problém se samozřejmě netýká pouze Evropy, ale stává se problémem globálním. 

Když se například podíváme do Hondurasu. La Ceiba v Hondurasu je město s  200.000 

obyvateli a leží podél Karibského moře. Město naráží hned na tři povodňová rizika. Jedná se o 

běžné zaplavení ulic města kvůli špatnému systému  odvodnění dešťových vod, dále občasné 

velké záplavy řeky Rio Cangrejal, která městem protéká. Posledním povodňovým rizikem 

jsou záplavy způsobené bouřemi tropických cyklón, které zde řádí v nepravidelných 

intervalech. Prioritou pro město by měl být lepší způsob odvodňování dešťových vod, dále 

zlepšení činnosti správy povodí řeky Rio Cangrejal a lepší varování obyvatel města před 

bouřemi. Lepší varování by znamenalo lepší přípravu na to, co s sebou bouře přináší. [22] 

Dalším městem, které se potýká se záplavami je  Thajsko s povodím Yang. Zde je vytvořeno 

hned několik scénářů, které by měli chránit tuto oblast před zaplavením. K simulaci využili 

hydrologický model SWAT. Všechny scénáře se snaží o zpomalení a zadržení povodňových 

vod a také o vytvoření správných opatření ke zmírnění škod. Nejvhodnějším scénářem se 

ukázala „zelená řeka“. Tento scénář představuje skladování vody a odvodnění řeky přes velké 

mělké pánve a vytvoření vývodů pro vypouštění vod z potrubí. To by mělo vést ke snížení 

maximálního průtočného množství vody až o 14 %. V oblasti povodí se nachází mnoho 

úrodné půdy a při nedostatečné protipovodňové ochraně o tuto půdu lidé přijdou. [13] 
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S povodněmi se potýká mnoho a mnoho oblastí po celém světě a uvedená města jsou jen 

příklady, toho co může způsobit voda a také poukazují na to, jak jsou důležitá správná 

protipovodňová opatření. [13] 

K sestavení vhodné protipovodňové ochrany je zapotřebí velkého množství různých dat a 

informací. Mezi takové údaje patří v prvé řadě hydrologické a hydraulické parametry jako 

množství dešťových srážek, průtoky, odtoky a další. Fyzikální data, jako morfologické a 

topografické údaje, potřebné pro určení a vymezení záplavového území. Stejně tak 

potřebujeme znát sociální a ekonomické aspekty zájmové oblasti. Samozřejmě musíme také 

vycházet z historických údajů ( zaznamenané údaje o předcházejících povodních v dané 

oblasti ). [17] Hlavním cílem je přizpůsobení městských oblastí  

( říčních i pobřežních ) a to takovým způsobem, aby se zabránilo jejich zaplavení. [26]  

 

 

4.2.2 Stavební zákon 

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

„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 udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení 

postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 

plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.“ 

„Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich 

změn, terénních úprav a zařízení, užívaní 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.“ 
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„Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné 

požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných 

zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.“ 

 

Jakýkoliv zásah do koryta vodního toku, jímž se dosavadní parametry mění, je stavbou ve 

smyslu veřejnoprávním a podléhá stavebnímu řízení u vodoprávního úřadu jako speciálního 

stavebního úřadu, tzn. že je obvykle nutné územní rozhodnutí ( jsou-li prováděny změny 

druhů pozemků či zásah do pozemků, které dosud koryto vodního toku netvořily), a vždy 

povolení stavby dle § 15 vodního zákona. Obzvlášť rozsáhlé revitalizace celých toků je nutné 

sladit i s územním plánováním jednotlivých obcí a regionů. 

Dokončenou stavbu vodního díla, lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí pro díla 

povolená dle „starého“ stavebního zákona 50/1976 Sb. a na základě oznámení nebo 

kolaudačního souhlasu pro díla povolená dle „nového“ stavebního zákona 183/2006 Sb.. [ 9 ]  

 

4.3 Malé vodní nádrže  

 

Malými vodními nádržemi dále MVN se rozumí umělé nádrže o menší hloubce, menším 

objemu a zatopené ploše sloužící různým potřebám národního hospodářství. Normou ČSN 75 

2410: 1997 jsou vymezeny základní parametry malých vodních nádrží. Objem nádrže po 

hladinu ovladatelného prostoru nesmí přesáhnout 2 mil. m
3
 a hloubka nádrže nesmí být větší 

než 9 m. [8] [25] 

 MVN lze dělit z několika hledisek krajině ekologického, provozně funkčního, podle 

tvaru, uspořádání apod. Do funkčního, nebo také účelového rozdělení zahrnujeme zásobní, 

ochranné,  stabilizační, rybochovné nádrže, dále jsou to nádrže hospodářské, provozní, 

asanační, rekreační a další. Funkce MVN pak odpovídá danému typu. Většina MVN je 

polyfunkční, plní převážně jednu funkci, která je dominantní a pak funkci vedlejší. [8] [25] 
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Objekty malých vodních nádrží 

 

Mezi hlavní objekty tvořící MVN patří hráz, funkční objekty, přívodní a odpadní zařízení. 

Hráze se navrhují zásadně jako zemní. Vhodný výběr materiálu pro stavbu zemní hráze 

doporučuje zpravidla inženýrsko-geologický průzkum, který má za úkol nalézt v blízkosti 

navrhované nádrže lokality vhodných zemin, dále určit jejich fyzikálně-mechanické 

vlastnosti, objemy zeminy, těžitelnost zeminy atd.. Zatřídění a vhodnost zemin pro stavbu 

hráze uvádí vyhláška ČSN 75 2410. Zemní hráze se navrhují v příčném profilu 

lichoběžníkové. Podle použitého materiálu dělíme tyto hráze na homogenní a heterogenní. 

Homogenní hráze jsou budovány z jednoho druhu materiálu. Použité zeminy musí být 

dostatečně nepropustné a konstrukčně stálé. Nehomogenní hráze se navrhuje v případě, že 

v okolí výstavby není dostatek vhodného materiálu pro stavbu homogenní hráze. Hráz je 

tvořena těsněním ( střední nebo návodní ), přechodovými stabilizačními částmi a propustnou 

stabilizační částí. 

Pro správné fungování nádrží slouží funkční objekty. Mezi tyto objekty řadíme 

bezpečnostní přelivy, výpustná zařízení, odběrná zařízení, sdružené funkční objekty, objekty 

pro tlumení energie a vody a speciální objekty. Funkční objekty jsou velmi důležité pro 

spolehlivý provoz, bezpečnost, jednoduchou obsluhu a provoz nádrží. 

Bezpečnostní přeliv slouží k bezpečnému převedení povodňové vlny nádrží, tak aby 

nebyla poškozena. Přelivy by měly být nehrazené a bez potřeby obsluhy při průchodu 

povodňové vlny. Jejich kapacita se dimenzována na 100-letý průtok.  

K ovládání výšky hladiny a k jejímu vypouštění slouží výpustná zařízení. Dle normy musí 

výpusti umožnit vypouštění vody z nádrže při různých výškách hladiny v souladu 

s požadavky kladenými na správný chod nádrže a při ohrožení vodního díla musí umožnit 

vyprázdnění nádrže v požadovaném čase. Minimální průměr výpusti je 300mm. Součástí 

výpusti jsou česle, sloužící k zachycení hrubých nečistot. Výpusť by měla mít alespoň jeden 

ovladatelný uzávěr. 

Pro odběr vody potřebné např. pro závlahy nebo průmysl se navrhují odběrná zařízení. 

Odběrná zařízení dělíme dle způsobu odběru vody. ( gravitační, s čerpáním, regulovatelné a 

neregulovatelné atd. ). 
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Z hlediska technického, provozního nebo ekonomického je vhodné sloučit funkci 

jednotlivých zařízení tzv. sdružené objekty. Objekty mohou slučovat funkci přelivu, 

výpustného a odběrného zařízení. 

Pro tlumení energie vody se budují za bezpečnostním přelivem vývary, dále také 

rozrážeče, drsné skluzy pro omezení tvorby výmolů.  

Aby MVN mohly plnit svou funkci, bývají mimo základní funkční objekty vybaveny 

speciálními objekty. Tyto objekty jsou navrhovány konkrétně podle daných podmínek a 

požadavků. 

Podle uspořádání MVN, jejich polohy vůči zdroji vody a toku, do kterého vyúsťují, jsou 

přívodní a odpadní zařízení tvořena buď vodním tokem u průtočných nádrží, otevřenými 

kanály nebo trubním přívodem. [ 29 ] 

 

 

Obr. 15 Homogenní hráz s nepropustným podložím [ 25 ] 
 

 

 

Obr. 16 Nehomogenní hráz se středovým těsněním [ 25 ] 
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4.3.1 Využití MVN při ochraně před velkými vodami 

 

 

 K tomuto účelu slouží především ochranné ( retenční ) nádrže. Ochranná funkce 

spočívá v ochranně před nepříznivými důsledky přívalových srážek a povodňových průtoků. 

Retenční nádrže plní funkci, která spočívá v ochraně níže položeného území, případně 

zařízení před účinky velkých vod. K tomuto účelu se využívá ovladatelný a neovladatelný 

ochranný prostor. Ovladatelný  retenční prostor se nachází mezi hladinou zásobního prostoru 

a přelivnou hranou. Neovladatelný je určen výškou přepadu přes přelivnou hranu. Stupeň 

ochrany se odvíjí od ekonomického hodnocení celkových nákladů na ochrannou nádrž a 

povodňových škod. Mezi takové ochranné nádrže patří suché poldry, nádrže protierozní, 

dešťové, vsakovací, a retenční nádrže s malým zásobním prostorem. [6] [8] [25] 

 

 

Typy ochranných nádrží dle provozního hlediska [6] [8] [25] 

Suché ochranné nádrže sloužící k zachycení povodňových odtoků, krátkodobé akumulaci a 

postupnému vypouštění  

Ochranné nádrže s přesně vymezeným velkým ochranným prostorem, který plní funkci 

zachycení povodňových průtoků s malým akumulačním prostorem, využívaným pro více 

účelů  

Nádrže rybničního typu s vymezeným menším automaticky vyprazdňovaným zálohovým 

prostorem a s neovladatelným retenčním prostorem  

 

Dále můžeme ochranné nádrže rozdělit na průtočné a neprůtočné. U průtočných nádrží 

nelze regulovat průtoky, protéká jimi velké množství vody, jsou stavěny přímo na vodním 

toku. Neprůtočné jsou situovány mimo vodní tok, jde o nádrže s vlastním napájecím kanálem. 

Mezi neprůtočné patří nádrže obtokové, boční, hrázové. [8]  
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Obr. 17 Dělení nádrží podle přívodu vody [25] 

 

 

 

Obr. 18 Půdorysný tvar hrází a) čelní přímá, b) čelní vypouklá, c) čelní vydutá, d) čelní 

lomená, e) nepravidelná [25] 
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4.4 Výstavba suchých ( polosuchých ) nádrží 

4.4.1 Popis problému 

 

 Podle § 55 vodního zákona slouží suchý poldr k umělému usměrňování odtokového 

režimu povrchových vod a k ochraně proti povodněmi. Jedná se o suché nádrže a poldry, 

které slouží k zachycení nekontrolovatelných rozlivů. Princip suchých nádrží spočívá ve 

vyhloubení retenčních prostorů sloužících k retardaci vody. Po odeznění povodně dochází 

k vyprázdnění nádrže a území lze využívat dosavadním způsobem nebo způsobem jemu 

blízkým. U polosuché nádrže může mít stálé nadržení funkci technickou, krajinotvornou a 

ekologickou. [1] [12] [31]  

 Základní normou pro výstavbu suchého poldru je již zmiňovaný zákon č. 254/2001 

Sb. o vodách v platném znění, zejména hlava IX, § 63, 64, 86 a z hlediska stavebního řízení 

pak hlava II, Díl 3, oddíl 1, zejména § 8-15. Dalšími významnými normami jsou zákon č. 

50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění zákon č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění. [12] [31] 

 Návrh suché nebo polosuché nádrže musí vycházet z komplexního posouzení poměrů 

a porovnání s jinými možnostmi protipovodňové ochrany, případně kombinace různých 

opatření. Suché ( polosuché ) nádrže mohou být průtočné nebo boční. [1] 

 Naplněním ochranného prostoru nádrže lze dosáhnout zmenšení akutního průtočného 

množství a tím i odtoku povodňového průtoku při nižších výškách hladiny. Pro zajištění 

maximálního účinku retenční nádrže je třeba zajistit, aby se ochranný prostor naplňoval až 

v období kulminující povodňové vlny. Jeho předčasným naplněním se může retenční účinek 

na průtok pod nádrží výrazně omezit. Pro správnou funkci a maximální účinek suché nádrže 

je proto nezbytné navrhnou správný poměr kapacity spodních výpustí u průtočné nádrže ve 

vztahu k očekávanému přítoku za povodní, nebo zajistit řízené plnění a prázdnění suché 

nádrže. [12] 

 Návrh suché ( polosuché ) nádrže musí respektovat hlediska jako bezpečnost vodního 

díla, účinnost díla z hlediska protipovodňové ochrany, podmínky pro odvodnění zátopy po 

průchodu povodně. Důležitým hlediskem je také vliv této nádrže na životní prostředí a vliv na 

stávající způsob hospodaření včetně dopadů ekonomických. Dále musí respektovat vliv na 

kulturní hodnoty krajiny a náklady na realizaci a provoz nádrže.  [12] 
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Hlavní objekty suchých ( polosuchých) nádrží [12] 

 Hrázový systém 

 Výpustná zařízení ( výpusti a bezpečnostní přeliv ) 

 Nápustný objekt u bočních nádrží 

Hráze nádrže se staví z velké většiny jako zemní, sypané z místních materiálů. Při návrhu 

musíme brát v úvahu, že hráze budou zatápěny vodou náhle a na krátkou dobu tzn. že se 

nevytvoří stálý režim průsaku hrází. Tento fakt může do značné míry ovlivnit jejich stabilitu 

při zatápění akumulačního prostoru nádrže. Při výstavbě tedy musíme brát zřetel na opevnění 

návodního líce hrází a těsnění podloží. Součástí hrázového systému a funkčních objektů musí 

být i zařízení pro kontrolní měření. [12] 

 

Provoz nádrží je řízen provozním řádem a manipulačním řádem, který musí zajišťovat 

optimální manipulaci, kterou lze dosáhnout maximálního snížení kulminačních průtoků. [12] 

 

 

4.4.2 Podmínky realizace 

 

 

 Základním předpokladem pro výstavbu nádrže jsou vhodné geomorfologické 

podmínky. Lokalita možného zřízení nádrže také musí být ve vhodné poloze k místu ochrany 

( ovlivnění podstatné části přítoku při situování v co nejkratší vzdálenosti. Další zásadní 

podmínkou je vyřešení budoucího způsobu hospodaření v zátopě nádrže včetně dořešení 

vlastnických vztahů k pozemkům. Z realizačního hlediska je důležitá možnost získání 

potřebných zemních materiálů pro násypy hrází ve vyhovující ekonomické vzdálenosti, 

nejlépe pak přímo v místě zátopy. Zásadním předpokladem je také, že se v místě zátopy 

nevyskytují objekty jako stavby pro bydlení, výrobní provozy, sklady nebo skládky odpadů, 

které by mohly ohrozit jakost vody. [12] [30] 

 Při realizaci můžeme také narazit na možné střety zájmů. Tyto střety mohou vyplývat 

z vlastnických vztahů, výrobně ekonomických podmínek v okolí, dotčením zájmů ochránců 

přírody. Dále realizace může vyžadovat úpravu terénu nejen v místech výstavby hrází, ale 

také v místě zátopy. Překážku může představovat technická síť a komunikace, kterých se 
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může výstavba dotknout. Kromě výše uvedených problémů může být příprava a realizace 

ovlivněna informacemi získaných od ČHMÚ. Vyšších efektů v ovlivnění povodňového 

odtoku suchými nádržemi lze dosáhnout, pokud bude možné o naplnění a vyprázdnění 

rozhodovat podle kvalitní předpovědi vývoje povodňové situace. [12] [30] 

Ochranná funkce nastupuje ihned po dokončení a kolaudaci. Vzhledem k tomu, že 

povodňové situace se nevyskytují pravidelně tak, aby bezprostředně po dokončení stavby 

došlo k ověření její funkčnosti přirozeným způsobem, bylo by vhodné, pokud to podmínky 

dovolí, ověřit funkčnost simulovaným způsobem. [12] [30] 

 

 

 

 

Obr. 19 Schéma suchého poldru ( Česák J. ) 

 

 

4.4.3 Problémy suchých ( polosuchých ) poldrů 

 

 

Mohou nastat obavy o bezpečnost hrází suchých poldrů. Suché poldry jsou dlouhodobě 

proschlé, případně mohou být narušeny hlodavci. Musí ve velmi krátké době odolávat plnému 

zatížení. Rovněž rostou obavy z příliš vysokých hrází poldrů. Z těchto důvodů získávají 

podporu poldry polosuché, s trvalým částečným nadržením. Vedle stálého částečného 

nadržení vody ji vyplňují mokřady, tůně, zatravněné plochy, vlhké háje a obvodové ochranné 
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porosty jiných vhodných stromů a keřů. Pokud se poldr v tomto pojetí buduje například na 

zemědělské půdě, představuje jednoznačně přínos i pro přírodu a krajinu a může být pokládán 

za cenné revitalizační opatření. Z hlediska krajinářského i technicko – bezpečnostního jsou 

vhodnější nízké poldry, s hrázemi vytaženými ve vzdušních lících do mírných sklonů. Takové 

poldry v pohledu nepůsobí dojmem přehradních hrází. [3] [18] 

 

 

 

Obr. 20 Potenciální retenční objem suchého poldru ( Česák J. ) 
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4.5 Podklady pro stavbu ochranné nádrže 

 

 Správný výběr místa umístění nádrže, stejně tak vlastní návrh a realizace musí být 

podložena řadou nutných podkladových materiálů. Tato dokumentace se zaměřuje především 

na podklady klimatické, hydrologické, geomorfologické, geologické a hydrogeologické, dále 

jsou to podklady hydropedologické a podklady geodetické. [8] 

 

 Hydrologické a klimatické údaje.  

Veškerý nutný podkladový materiál pro návrh MVN a jeho vodohospodářské řešení lze 

získat na vyžádání od Českého hydrometeorologického ústavu.  

Pro řešení retenčních účinků nádrže jsou potřebné N-leté maximální průtoky, které nás 

informují o povodňové vlně a M-denní minimální průtoky, představující pokrytí ztrát 

výparem a průsakem.  

Dalším důležitým hydrologickým parametrem je plocha povodí k profilu zamyšlené hráze, 

průměrný roční srážkový úhrn, popis povodňového režimu toku, splaveninový režim, 

průměrné měsíční případně týdenní průtoky v charakteristických letech.  

Co se týče klimatických podkladů, tak zde je potřebné znát dlouhodobé průměrné měsíční 

srážky, dlouhodobý srážkový průměr za vegetačního období a dlouhodobý srážkový průměr. 

Dále to jsou informace o převládajícím směru a rychlosti větru, průměrné teploty vzduchu, 

průměrný počet letních, mrazových a ledových dnů a v neposlední řadě i dlouhodobé 

průměrné měsíční hodnoty výparu z vodní hladiny. [8] [19] [25] 

 

 Inženýrsko-geologické, hydrogeologické a pedologické údaje.  

Hydrogeologický průzkum objasňuje hydrogeologické poměry pro prognózu vlivu 

naplnění nádrže na režim podzemních vod. Jedná se o podklady poskytující informace o 

původu a vlastnostech hornin, které by měly vytvářet podloží budoucí zemní hráze a podloží 

funkčních objektů. Pomůže nám objasnit proudění podzemní vody a její chemické složení, 

posuzuje stabilitu údolních svahů a musí informovat o hydrologických poměrech v daném 
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území. Také nám poskytuje informace o inženýrsko-geologických poměrech nalezišť zemin 

vhodných pro stavbu hráze.  

Při hydropedologické průzkumu se zjišťují půdní vlastnosti v místě předpokládané hráze, 

v místech objektů a budoucí zátopě. Stanovuje základní fyzikální vlastnosti zemin, jako je 

pórovitost, měrnou a objemovou hmotnost, indexové vlastnosti, mezi něž patří např. mez 

tekutosti a mez plasticity , dále určuje maximální kapilární kapacitu, smykovou pevnost a 

hydraulickou vodivost. [8] [19] [25] 

 

 Geodetické podklady.  

Představují neodmyslitelnou součást základních návrhových podkladů pro výstavbu 

MVN. Rozsah a podrobnost je dána specifickými podmínkami lokality. Slouží k výběru 

vhodného profilu umístění hráze, k zakreslení všech nezbytných průzkumů a k návrhu 

technického řešení.  

Geodetické podklady dělíme na mapové a měřičské. Mapové podklady tvoří mapy 

různých měřítek. Mapy volíme tak, aby z nich pro jednotlivé stupně projektové dokumentace 

bylo možno získat potřebné informace. Na mapové podklady navazují podklady měřičské. 

Zde patří situační plán v měřítku 1:500 až 1:2000, podélný profil údolní nivou v rozsahu 

zátopy s prodloužením nejméně 150 m nad a pod nádrží, příčné profily zátopou, podélný 

profil osou budoucí hráze a příčné profily hrází. Geodetické podklady jsou dány vyhláškou 

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. [8] [19] [25] 

 

5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování 
doporučené varianty řešení 
 

 

 

 Při řešení způsobu zajištění snížení průtoku v kritickém profilu na hodnotu 5,131 m
3
/s   

( kapacita propustku pod závodem TEVA ) bylo uvažováno s několika možnostmi řešení.  
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5.1 Nulové opatření 

 

 Jak již bylo zmíněno v závěru kapitoly 3 Vytipování problému kapacita koryta 

dimenzovaného na 5ti-letou vodu neodpovídá kapacitě koryta meliorační strouhy, které je 

schopno pojmout pouze vodu 2-letou. Tudíž se nabízí řešení, které samozřejmě ne zcela 

vyřeší záplavy v Potoční ulici, ale je nezbytným začátkem při řešení této problematiky.  

Jelikož není plně využit potenciál propustku je třeba upravit koryto takovým 

způsobem, aby tomu tak nebylo. Prvním pokusem bylo zkapacitnění koryta jeho rozšířením. 

Po nutných výpočtech se ukázalo, že koryto by muselo být rozšířeno z původní šířky 1330 

mm o víc než 2630 mm až na šířku 4000 m, aby bylo schopno bezpečně převést 5ti-letý 

průtok, při stejné výšce hladiny. Předpokládá se, že z majetkoprávních důvodů je tento způsob 

o snahu zkapacitnění koryta v dané lokalitě naprosto nevhodný. 

 Příznivějším řešením z hledisky záboru půdy se ukázala výstavba ŽB ochranné zídky 

na pravém břehu koryta meliorační strouhy v celé kritické délce ulice Potoční. Hlavní 

výhodou výstavby zídky by byl minimální zásah do samotného koryta. Problém nedostatečné 

kapacity by nebyl řešen jeho rozšířením, ale zvýšením maximální výšky hladiny ze stávajících 

850 mm až na potřebnou výšku 1450 mm. Při této výšce a stávající šířce bude koryto 

dimenzováno na průtok 5,003 m
3
/s, což by odpovídalo požadovanému 5ti-letému průtoku tzn. 

kapacitě propustku. Pro toto řešení je potřebné nepatrně navýšit výšku levého břehu. ( viz 

příloha č. 2 ) 

 

Obr. 21 Přehledná situace – nulové opatření 
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5.2 Varianta 1 – přeložka části koryta  

 

 Vzhledem ke stejnému tvaru povodí a tudíž i stejné době dotoku v době přívalových 

dešťů je možno zjednodušeně rozdělit průtoky v povodí, respektive průtoky na dílčí povodí.   

( viz obr. 22 ) Pro obě dílčí povodí jsou určeny N-leté průtoky. ( viz tab. 6 a 7 ) 

 Tato varianta řešení uvažuje o přeložení kritického úseku koryta melioračního příkopu, 

resp. o rozdělení povodí obou melioračních příkopů. Dešťové vody budou odvedeny zvlášť 

pro dílčí povodí 1 a samostatně pro dílčí povodí 2. 

Hlavní podstatou takto zvoleného řešení bude vytvoření přeložky části koryta. Dešťové 

vody, které spadnou v oblasti dílčího povodí 1 budou převedeny původním korytem a 

propustkem do řeky Opavy. Průtok dílčího povodí 2 bude před soutokem přerušen a odveden 

nově vytvořeným korytem. ( viz příloha č. 3 - 5 ) 

 

 

Obr. 22 Přehledná situace – varianta 1 
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Tab.6 N-leté průtoky pro dílčí povodí 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.7 N-leté průtoky pro dílčí povodí 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také je třeba zvolit vhodnou velikost návrhového průtoku. Velikost návrhového průtoku, 

na který je třeba koryto nebo jeho část dimenzovat, vyplývá z ekonomické rozvahy tzn. z 

porovnání možných škod a rovněž potřebných nákladů na jejich odstranění. V dnešní době se 

mnohdy před vlastním zpracováním projektu úpravy vodního toku a to především pokud se 

jedná o protipovodňovou ochranu, provádí pro danou oblast riziková a finanční analýza. 

Cílem těchto analýz je odhad potenciálních povodňových škod pro porovnání s náklady na 

protipovodňovou ochranu. Nelze počítat s tím, že kvůli ochraně majetku za řádově statisíce 

N-leté průtoky QN 

[ m
3
.s

-1 
] 

N 

[ rok ] 

0,50 1 

0,76 2 

1,19 5 

1,57 10 

1,99 20 

2,60 50 

3,15 100 

N-leté průtoky QN 

[ m
3
.s

-1 
] 

N 

[ rok ] 

1,43 1 

2,17 2 

3,39 5 

4,45 10 

5,65 20 

7,40 50 

8,95 100 
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korun (stodola, garáž, kůlna, tenisový kurt, aj.) bude realizována protipovodňová ochrana 

v řádech milionů Kč. Při volbě návrhového průtoku se tedy řídíme nejen níže uvedenou 

tabulkou ( viz tab. 8 ), ale také konkrétní situací v zájmové lokalitě a finančními možnostmi 

investora (tím jsou v převážné většině podniky Povodí, s.p. ). 

Jelikož podél meliorační strouhy se nachází zastavěné území, je tedy důležité, aby 

navrhovaný průtok byl dimenzován, dle uvážení na Q50 nebo Q100. Tudíž jakékoliv úpravy a 

zásahy by měly mít za cíl bezpečné převedení výše uvedeného průtoku. 

Dle uvážení bude nově navržené koryto dimenzováno na Q100. Koryto bude situováno ve 

sklonu 2 ‰ a v délce 277 m ( délka koryta až po vyústění do řeky Opavy ). Pomocí výpočtů 

pro lichoběžníkový průřez koryta ( viz tab. 9 ) byly stanoveny základní parametry budoucího 

koryta. Koryto je koncipováno tak, aby zvládlo převést průtok 9,533 m
3
/s (Q100 8,95 m

3
/s ). 

 

Tab.8 Hodnoty návrhového průtoku pro kapacitu koryta dle charakteru okolí tok 

Druh kultury a zastavění Navrhovaný průtok 

souvislá výstavba, průmysl a významné  

liniové stavby 

 Q50 – Q100 

 

cenná půda ( vinice, sady ) > Q20 

 

pole (dle pěstěných plodin ) Q5 – Q20 

 

louky a lesy 

 

Q2 – Q5 

 

 

Základní parametry navrženého koryta ( délka 277 m ): 

 Šířka dna koryta    b= 2 m 

 Maximální hloubka   h= 1,4 m 

 Sklon břehů   1:m    m= 2 

 Podélný sklon    J= 2 ‰ 

 Drsnost břehů a dna   n= 0,03  
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Tab.9 Výpočet kapacity nově navrženého koryta – varianta 1( výřez ) 

h [ m ] S [m
2
] O [ m ] R [ m ] C [m

0.5
/s ] v [ m/s ] Q [m

3
/s] 

1,00 4,00 6,472 0,618 30,863 1,328 5,312 

1,05 4,30 6,695 0,642 31,058 1,340 5,772 

1,10 4,62 6,919 0,667 31,247 1,352 6,250 

1,15 4,94 7,142 0,692 31,428 1,364 6,748 

1,20 5,28 7,366 0,716 31,603 1,376 7,266 

1,25 5,62 7,590 0,741 31,772 1,387 7,803 

1,30 5,98 7,813 0,765 31,936 1,398 8,360 

1,35 6,34 8,037 0,789 32,095 1,408 8,936 

1,40 6,72 8,260 0,813 32,250 1,418 9,533 

1,45 7,10 8,484 0,837 32,400 1,428 10,149 

1,50 7,50 8,708 0,861 32,546 1,438 10,786 

 

 

 

Graf 2 Konzumční křivka – varianta 1 
 

 

Pozn. Graf konzumční křivky sestrojen dle tabulky v příloze č. 11. Výřez z této tabulky viz  

tab. 9. 
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5.3 Varianta 2 - meliorační příkop pro celé povodí 

 

Druhá možná varianta by spočívala ve vytvoření nového koryta v místě více vhodném.      

( viz obr. 23 ) Tato varianta uvažuje o možnosti odvedení veškerých melioračních vod 

z povodí novým korytem, které bude zbudováno po soutoku obou příkopů a které bude 

dimenzováno na požadovaný průtok, i v tomto případě byl zvolen N-letý průtok Q100. 

Zároveň bude koryto umístěno ve větší vzdálenost od oblasti, kde jeho vybřežení při 

přívalových srážkách způsobuje již zmiňované záplavy. 

Po zvolení trasy nového koryta, zjištění jeho sklonu, následuje samotný návrh daného 

koryta. ( viz příloha č. 6 – 8 ) 

 

 

 

Obr. 23 Přehledná situace – varianta 2 
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Tab.10 Výpočet kapacity nově navrženého koryta – varianta 2 ( výřez ) 

h [ m ] S [m
2
] O [ m ] R [ m ] C [m

0,5
/s ] v [ m/s ] Q [m

3
/s] 

1,00 4,000 6,472 0,618 30,863 1,484 5,939 

1,05 4,305 6,695 0,642 31,058 1,499 6,453 

1,10 4,620 6,919 0,667 31,247 1,512 6,988 

1,15 4,945 7,142 0,692 31,428 1,525 7,545 

1,20 5,280 7,366 0,716 31,603 1,538 8,124 

1,25 5,625 7,590 0,741 31,772 1,551 8,724 

1,30 5,980 7,813 0,765 31,936 1,563 9,346 

1,35 6,345 8,037 0,789 32,095 1,574 9,991 

1,40 6,720 8,260 0,813 32,250 1,586 10,658 

1,45 7,105 8,484 0,837 32,400 1,597 11,347 

1,50 7,500 8,708 0,861 32,546 1,607 12,059 

1,55 7,905 8,931 0,885 32,688 1,618 12,794 

1,60 8,320 9,155 0,908 32,826 1,628 13,551 

1,65 8,745 9,379 0,932 32,962 1,638 14,332 

 

 

 

 

Graf 3 Konzumční křivka – varianta 2 

 

 

Pozn. Graf  sestrojen dle tabulky v příloze č. 12. Výřez z této tabulky viz tab.10.  
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Základní parametry navrženého koryta ( délka 210 m ): 

 Šířka dna koryta    b= 2 m 

 Maximální hloubka   h= 1,55 m 

 Sklon břehů 1:m    m= 2 

 Podélný sklon    J= 2,5 ‰ 

 Drsnost břehů a dna   n= 0,03  

 

5.4 Varianta 3 – návrh suchého poldru 

 

Tato varianta řešení spočívá v návrhu zbudování suché nádrže ve střední části povodí nad 

stávající komunikací mezi obcemi Opava – Komárov a Raduní. Cílem by měla být obnova 

stability vodního režimu, prostřednictvím snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními 

průtoky povodí melioračních příkopů. Vzhledem k tomu, že konfigurace terénu v celé oblasti 

není příliš příznivá ke stavbě poldrů bude nutno s velkou pravděpodobností upravit stávající 

stav tak, aby bylo zbudování poldru možné.  

Celková oblast dílčího povodí ležící nad stávající komunikací mezi obcemi Opava – 

Komárov a Raduní představuje přibližně 3,1 km
2
, což je zhruba 55 % celé plochy povodí. 

Aby bylo možné zajistit zadržení povodňové vlny z celého tohoto dílčího povodí bude nutné 

převést vody z melioračního příkopu č. 2 do příkopu č. 1 v místě podél cesty, resp. budoucí 

hráze. ( viz příloha č. 9 a 10 ) 

Funkci hráze suché nádrže by měla zajistit stávající komunikace, kterou bude nutno 

navýšit a upravit dle podmínek poldru. Navržený suchý poldr vycházel z terénního průzkumu 

a objem vody v zásobním prostoru poldru byl stanoven dle přibližného vzorce. 

Hydrologické údaje blíže N-leté průtoky k profilu 2 ( viz obr.24 a tab.11 ), tedy k místu 

návrhu suchého poldru, byly poskytnuty společností Hydroprojekt CZ. a.s.. 
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Tab.11 N-leté průtoky pro profil 2 ( Zdroj HÚ: Hydroprojekt CZ. a.s. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Výřez z vodohospodářské mapy znázorňující profilovou oblast 2 [ 5 ] 

 

 

Transformace povodňové vlny 

 

 Transformace povodňové vlny znázorňuje režim plnění a prázdnění nádrže. 

Transformační vlna je zpracována tabelárně ( viz tab.12 a 13) a následně graficky ( viz graf 4 

a 5). Graf znázorňuje, že potřebná akumulace je v místě prolínání křivek s neměnným 

N-leté průtoky QN 

[ m
3
.s

-1 
] 

N 

[ rok ] 

2,29 1 

3,59 2 

4,71 5 

5,77 20 

6,66 50 

7,71 100 
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průtokem vody. Výpočet transformace povodňové vlny je vypracován pro navrhovaný stoletý 

Q100 a padesátiletý přítok Q50 do nádrže a odtok daný respektováním maximální kapacity 

propustku pod závodem TEVA, resp. rozdílem jeho kapacity a přítokem z povodí mimo 

povodí poldru. 

Stejně jako tomu je ve variantě 1, lze vzhledem ke stejnému tvaru povodí a tudíž i stejné 

době dotoku v době přívalových dešťů zjednodušeně rozdělit průtoky v povodí, respektive 

průtoky na dílčí povodí. Pro obě dílčí povodí jsou určeny N-leté průtoky pro Q100 a Q50. Dále 

je zde uveden požadovaný odtok z profilové oblasti 2 při stoletém a padesátiletém přítoku.      

( viz obr.25 ) 

Z výpočtu ( viz tab.12 a 13 ) byla stanovena potřebná velikost akumulace pro Q100 a Q50. 

 

 

Obr. 25 Přehledná situace - varianta 3 
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Vzorový příklad výpočtu 

 

T    4 hod. 

Přítok Q100   7,71 m
3
/s 

Odtok Q  0,70 m
3
/s 

 

Objem vody – přítok Vp   Vp4 = Q100 ·3600 = 7,71 · 3600 = 27756 m
3

 

Objem povodňové vlny Vpv   Vpv4 = Vpv3 + Vp4 = 53568 + 27756 = 81324 m
3

 

Objem vody – odtok Vo   Vo4 = Q2 · 3600 = 0,700 · 3600 = 2520 m
3 

Součet odtoku Vso    Vso4 = Vso3 + Vo4  = 10260 + 2520 = 12780 m
3 

Velikost akumulace Va   Va4 = Vpv4 - Vso4 = 81324 – 12780 = 68544 m
3 

 

 

Výpočet transformace povodňové vlny 

 

Varianta:  přítok Q100 = 7,71 m
3
/s 

   odtok Q = 0,7 m
3
/s 

 

 

Graf 4 Transformace povodňové vlny při přítoku Q100 a odtoku Q 
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Tab.12 Výpočet transformace povodňové vlny při přítoku Q100 a odtoku Q
 

T 

[hod.] 

Přítok Q100 

[m
3
/s] 

Odtok Q2 

[m
3
/s] 

Vp 

[m
3
/s] 

Vpv 

[m
3
/s] 

Vo  

[m
3
/s] 

Vso 

[m
3
/s] 

Va 

[m
3
/s] 

0,5 0,10 0,100 360 360 360 360 - 

1,0 0,15 0,150 540 900 540 900 - 

1,5 0,64 0,500 2304 3204 1800 2700 - 

2,0 1,95 0,700 7020 10224 2520 5220 5004 

2,5 4,91 0,700 17676 27900 2520 7740 20160 

3,0 7,13 0,700 25668 53568 2520 10260 43308 

4,0 7,71 0,700 27756 81324 2520 12780 68544 

4,5 6,65 0,700 23940 105264 2520 15300 89964 

5,0 5,25 0,700 18900 124164 2520 17820 106344 

5,5 3,74 0,700 13464 137628 2520 20340 117288 

6,0 2,57 0,700 9252 146880 2520 22860 124020 

6,5 1,80 0,700 6480 153360 2520 25380 127980 

7,0 1,28 0,700 4608 157968 2520 27900 130068 

8,0 0,60 0,700 2160 160128 2520 30420 129708 

9,0 0,40 0,700 1440 161568 2520 32940 128628 

 

 

Potřebná velikost akumulační plochy je 127980 m
3
/s. 

 

Doba vyprazdňování = velikost akumulační plochy / odtok / 3600 = 127980/0,70/3600 =  

51 hod.. 

 

 

 

Odtok při přítoku Q100 je dán respektováním maximální kapacity propustku pod závodem 

TEVA, resp. rozdílem jeho kapacity a přítokem z povodí mimo povodí poldru. Jednotlivé 

přítoky a odtoky pro časové rozpětí od 0,5 – 9 hod., byly vyhodnoceny matematickým 

modelem pro povrchový odtok. Tyto hodnoty byly vypracovány společností Hydroprojekt 

CZ. a.s.. 
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Výpočet transformace povodňové vlny 

 

Varianta:  přítok Q50 = 6,66 m
3
/s 

   odtok Q = 1,76 m
3
/s 

 

 

Tab.13 Transformace povodňové vlny při přítoku Q50 a odtoku Q
 

T 

[hod.] 

Přítok Q50 

[m
3
/s] 

Odtok Q2 

[m
3
/s] 

Vp 

[m
3
/s] 

Vpv 

[m
3
/s] 

Vo  

[m
3
/s] 

Vso 

[m
3
/s] 

Va 

[m
3
/s] 

0,5 0,10 0,10 360 360 360 360 - 

1,0 0,15 0,15 540 900 540 900 - 

1,5 0,55 0,50 1980 2880 1800 2700 - 

2,0 1,70 1,76 6120 9000 6336 9036 - 

2,5 4,20 1,76 15120 24120 6336 15372 8748 

3,0 6,10 1,76 21960 46080 6336 21708 24372 

3,5 6,66 1,76 23976 70056 6336 28044 42012 

4,0 6,40 1,76 23040 93096 6336 34380 58716 

4,5 5,60 1,76 20160 113256 6336 40716 72540 

5,0 4,40 1,76 15840 129096 6336 47052 82044 

5,5 3,20 1,76 11520 140616 6336 53388 87228 

6,0 2,20 1,76 7920 148536 6336 59724 88812 

7,0 1,10 1,76 3960 152496 6336 66060 86436 

8,0 0,60 1,76 2160 154656 6336 72396 82260 

9,0 0,40 1,76 1440 156096 6336 78732 77364 

 

 

Potřebná velikost akumulační plochy je 88812 m
3
/s. 

 

Doba vyprazdňování = 88812/1,76/3600 = 14 hod.. 

 

 

Odtok při přítoku Q50 je dán respektováním maximální kapacity propustku pod závodem 

TEVA, resp. rozdílem jeho kapacity a přítokem z povodí mimo povodí poldru. Jednotlivé 

přítoky a odtoky pro časové rozpětí od 0,5 – 9 hod., byly vyhodnoceny matematickým 
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modelem pro povrchový odtok. Tyto hodnoty byly vypracovány společností Hydroprojekt 

CZ. a.s.. 

 

 

 
 

Graf 5 Transformace povodňové vlny při přítoku Q50 a odtoku Q 

 

 

Výpočet objemu suchého poldru 

 

 

 Ze změřených ploch, které odpovídají jednotlivým vrstevnicím tzn. hloubkám je 

možné jednoduchými výpočty zjistit přírůstky objemu vody v poldru mezi jednotlivými 

vrstevnicemi. Dílčí objemy se postupně přičítají až dostaneme celkový objem vody v nádrži 

při naplnění po určitou vrstevnici. Dílčí objemy přičítáme do té doby než objem vody 

přesáhne požadovanou velikost navrženého akumulačního prostoru, který byl stanoven na 

základě výpočtů transformace povodňové vlny pro padesátiletou a stoletou vodu. [ 8 ] 

Výpočet potřebné velikosti retenčního prostoru je zpracován tabelárně. Pomocí těchto 

výpočtů byl spočítán skutečný objem nádrže v závislosti na kótě maximální výšky hladiny 

vody v nádrži při Q50 a Q100. 
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Míra ochrany, kterou může poldr zajistit je dána jeho maximálním možným objemem. 

Byly posouzeny varianty 50ti-letého a 100-letého průtoku v korytě v místě poldru. Posouzení 

vycházelo z podmínek, že odtok z poldru spolu s odtokem z povodí pod poldrem nesmí 

v kritickém místě překročit 5,131 m
3
/s, což představuje kapacitu propustku pod podnikem 

TEVA.  

 

Příklad výpočtu dílčího objemu 

 

Pro příklad výpočtu dílčího objemu byly zvoleny vrstevnice 2 a 3 o nadmořských výškách 

251 m n.m. a 252 m n.m.. 

 

Vi = 0,5 · ( Si +  Si+1  ) · ∆h   [ m
3 
], kde 

 

Vi    je dílčí objem mezi dvěma sousedními vrstevnicemi [ m3 ] 

Si a Si+1   jsou plochy omezené vrstevnicemi i a i+1 [ m2 ] 

h    je výškový rozdíl mezi vrstevnicemi o kótách i a i+1 [ m ] 

 

V3 = 0,5 · ( S2 +  S3  ) ∙ ∆h 

V3 = 0,5 · ( 9400 + 33500 ) ∙ 1 = 21450 [ m
3 

] 

 

Celkový objem představuje součet takto spočtených dílčích objemů. 

 

Tab.14 Výpočet objemu poldru 

 Vrstevnice 

[ m n.m. ] 

Rozdíly výšek 

[ m ] 

Plocha 

[ m
2 
] 

Průměr ploch 

[ m
2 
] 

Objem 

[ m
3 
] 

Celkový objem 

[ m
3 
] 

1 250 - 1700 - - - 

2 251 1 9400 5550 5550 5550 

3 252 1 33500 21450 21450 27000 

4 253 1 105000 69250 69250 96250 
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Varianta pro stoletý přítok 7,71 m
3
/s a odtok 0,70 m

3
/s se ukázala jako nevhodná, neboť je 

patrné z výpočtu potřebné akumulační plochy 127980 m
3
/s, že v místě návrhu suchého 

poldru, jehož hráz bude tvořit komunikace ve směru Komárov – Raduň, nelze vytvořit 

dostatečně velkou retenční nádrž pro takto stanovenou potřebnou akumulační plochu. 

Z tohoto hlediska můžeme tuto variantu ihned zamítnout. 

Maximální možný objem zadržené vody do hladiny na kotě 253,00 m n.m. je 96250 m
3
. 

Varianta pro padesátiletý přítok 6,66 m
3
/s a odtok 1,76 m

3
/s se jeví jako možná, jelikož 

velikost potřebné akumulační plochy o velikosti 88812 m
3
/s , jak je patrné z tabulky 14 , je na 

kótě 253 m n.m. dostačující. Vzhledem k nepříliš příznivé konfiguraci terénu bude i přesto 

nezbytné navýšit stávající komunikaci tak, aby byl retenční objem dostatečný. 

Jelikož se jedná o povodí malého rozsahu, bylo uvažováno s místní krátkodobou 

srážkovou událostí. Dlouhodobější srážky by byly převáděny přes hráz poldru bezpečnostním 

přelivem do koryta toku pod hrází. 

 

5.5 Shrnutí a doporučení vhodné varianty řešení  

 

 Před samotným návrhem protipovodňového opatření bylo třeba zjistit a porovnat 

kapacitu propustku s kapacitou koryta před tímto propustkem. Z potřebných výpočtů bylo 

zjištěno, že dané koryto neodpovídá kapacitě zatrubnění. Zatímco propustek je dimenzován na 

5ti-letý průtok, koryto je schopno převést pouze 2-letý průtok. Z tohoto faktu vyplývá, že není 

plně využit jeho potenciál. Tudíž prvotním opatřením se ukázala úprava koryta v úseku od 

soutoku dvou melioračních příkopů až po zatrubnění. Jako nejvhodnější varianta i z hlediska 

majetkoprávního se ukázala možnost zkapacitnění koryta na požadovaný 5ti-letý průtok 

výstavbou železobetonové ochranné zídky na pravém břehu melioračního příkopu, podél celé 

kritické oblasti, která umožní zvýšení maximální hladiny vody v korytě. Při této úpravě dojde 

k minimálnímu narušení stávajícího koryta. Jediným zásahem bude mírné navýšení levého 

břehu např. navezením zeminy. 

 Pro vytvoření správné koncepce protipovodňového opatření byly navrhnuty tři 

varianty řešení. 

 První varianta spočívala v přeložení části koryta melioračního příkopu. Výchozím 

krokem pro tuto variantu bylo rozdělení celkové plochy povodí na dvě dílčí. Bylo nutno zjistit 
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N-letý průtok pro takto rozdělená dílčí povodí, prostřednictvím procentuálního zastoupení 

plochy celkového povodí. Dešťové vody, které spadnou v oblasti dílčího povodí 1 budou 

převedeny původním korytem a propustkem do řeky Opavy. Průtok dílčího povodí 2 bude 

před soutokem přerušen a odveden do řeky Opavy nově vytvořeným korytem, Tato varianta 

se ukázala  jako vhodná a je schopna danou oblast ochránit před „stoletou vodou“. 

 Hlavní podstatou druhé varianty bude převedení veškerých melioračních vod z povodí 

nově navrženým korytem v místě více vhodném. Za soutokem melioračních příkopů bude 

stávající koryto přerušeno a vody budou odvedeny novým korytem, které bude zaústěno do 

řeky Opavy. Navržené koryto bude situováno ve větší vzdálenosti od oblasti, kde jeho 

vybřežení při přívalových deštích způsobuje již zmiňované záplavy. Tato varianta se ukázala 

taktéž vhodná a je schopna danou oblast ochránit před „stoletou vodou“. 

Poslední variantou, kterou se diplomová práce zabývá, je návrh výstavby suchého poldru a 

to ve střední části povodí nad stávající komunikací mezi obcemi Opava – Komárov a Raduní, 

která by zároveň tvořila hráz retenční nádrže. I u této varianty bylo potřeba rozdělit povodí na 

dvě dílčí oblasti a to na oblast mimo povodí poldru a povodí, kde bude poldr navržen. Hranicí 

mezi takto rozdělenými dílčími povodími bude tvořit již zmíněná komunikace spojující obec 

Komárov s obcí Raduň. Odtok z nádrže suchého poldru bude dán respektováním maximální 

kapacity propustku pod závodem TEVA, resp. rozdílem jeho kapacity a přítokem z povodí 

mimo povodí poldru. Dále, aby bylo možné zajistit zadržení povodňové vlny z celého tohoto 

dílčího povodí, bude nutné převést vody z melioračního příkopu č. 2 do příkopu č. 1 v místě 

podél cesty, resp. budoucí hráze. Díky porovnání výsledku z transformace povodňové vlny a 

výpočtu skutečného objemu retenční nádrže byla zamítnuta varianta pro ochranu dané oblasti 

před „stoletou vodou“, neboť se ukázalo, že v oblasti návrhu poldru nebude potřebná 

akumulační plocha pro zadržení daného průtoku. Varianta pro návrh suché nádrže, která by 

ochránila danou oblast před „padesátiletou vodou“ zamítnuta nebyla, ale z podélného profilu 

poldru je zřejmé, že by bylo nutné navýšit stávající komunikaci, která tvoří hráz retenční 

nádrže. 

 Po zvážení se přikláním k variantě 2, která představuje převedení veškerých 

melioračních vod novým korytem na místě více vhodném. Důvodem je, že u této varianty 

oproti taktéž vhodné variantě 1 nebude potřeba přistoupit k již zmíněnému nulovému 

opatření, jelikož po vybudování nového koryta, bude tento úsek přerušen a zavezen zeminou. 

Varianta 3 nebyla doporučena, jelikož suchý poldr oproti předešlým variantám, není schopen 
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bezpečně transformovat povodeň Q100 a u ochrany před padesátiletým průtokem by bylo 

nutno zásadním způsobem navýšit stávající komunikaci mezi obcemi Komárov a Raduň. 

Hlavním důvodem zamítnutí této varianty je předpoklad vysokých nákladů na navýšení 

stávající komunikace, zbudování suché nádrže a funkčních objektů oproti vstupnímu majetku, 

který je potřeba ochránit. Z těchto důvodů se toto řešení jeví jako nerentabilní. Další náklady 

by plynuly z provozování tohoto vodního díla a z nutnosti jeho pravidelné údržby.  

 

6. Závěr 

 

Cílem diplomové práce byl návrh koncepce protipovodňového opatření pro Potoční ulici v 

městské části Opava – Komárov, kterou postihují záplavy. Záplavy jsou zde způsobeny 

přívalovými dešti. V Potoční ulici dochází k soutoku dvou melioračních příkopů. Tento úsek, 

od soutoku po zatrubnění, představuje kritickou část melioračního příkopu. Vlivem zvýšení 

hladiny při větším množství srážek dochází v této kritické oblasti k vybřežení meliorační 

strouhy, protékající podél rodinných domů v Potoční ulici. Odtok těchto vod je omezen 

kapacitou propustku vedoucím pod podnikem TEVA, který zaúsťuje vody z melioračního 

příkopu do řeky Opavy. 

Byly vypracovány tři varianty řešení a nulové opatření ( viz příloha č. 2 ), které je 

nezbytné pro správnou funkčnost těchto návrhů. Ze tří vypracovaných variant se ukázaly jako 

vhodné dvě z nich.  

Jedna z variant spočívala v přeložení části koryta před soutokem dvou melioračních 

příkopů. ( viz příloha č. 3 – 5 ) Druhou vhodnou variantou se jevilo převedení veškerých 

melioračních vod z povodí nově vytvořeným korytem v místě více vhodném, než-li je koryto 

stávající. ( viz příloha č. 6 – 8 ) Po zvážení bylo přikloněno k variantě spočívající ve vytvoření 

nového koryta pro odvedení všech melioračních vod. Třetí varianta navrhující výstavbu 

suchého poldru byla zamítnuta. Návrh suché nádrže nebyl zvolen především díky 

předpokládaným nákladům na jeho vybudování a na jeho provoz. Tato varianta se jeví jako 

nerentabilní vzhledem ke vstupnímu majetku, který představuje pět dvoupodlažních 

rodinných domků v Potoční ulici. ( viz příloha č. 9 a 10 ) 
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Všechny tři varianty jsou podloženy výkresovou dokumentací, která obsahuje celkové 

situace, podélné profily a příčné řezy. Výkresy byly vytvořeny v programu AutoCAD a 

WinPlan. 

Bylo docíleno návrhu, který by měl danou oblast ochránit před povodněmi. 

Předpokládám, že je v zájmu obyvatel Potoční ulice, aby byla stávající situace do budoucna 

řešena a možným východiskem by mohl být právě návrh řešení vypracovaných diplomovou 

prací. 
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