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Anotace 
 

Bakalářská práce se týká protipovodňové ochrany obcí Polanka nad Odrou  

a Klimkovice rozkládajících se na Severní Moravě mezi městy Ostravou a Studénkou. 

Stávající protipovodňová opatření v Klimkovicích a Polance nad Odrou jsou nedostatečná. 

Obcemi protékající tok Polančice, který se zde často vylévá z břehů, už při Q5. Působí zde 

škody na přilehlých budovách a pozemcích, což je nežádoucí. V práci byly navrhnuty dva 

způsoby úpravy koryta, jsou zde rozebrány jejich výhody a nevýhody. Při návrhu opevnění 

bylo počítáno s redukcí povodně pomocí plánovaných poldrů na Rakovci a na horním toku 

Polančice. 

 

Klíčová slova: úprava toku, povodně, opevnění břehu 

 

 
 

 

Summary 
 

This thesis concerns the municipal flood protection of Polanka upon Odra and 

Klimkovice lying to the North Moravian between Ostrava and the Studénka. The existing 

flood protection measures in Klimkovice Polanka and Oder are insufficient. Polančice 

stream flowing through the city, there is often fallout from the bank, at a flow rate Q5. Here 

she does damage to buildings and land, which is undesirable. The work will be designed 

two ways to channel modifications, are discussed their advantages and disadvantages. 

When designing shore defenses were calculated using the reduction of flood polders to 

Rakovec and upstream Polančice. 
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Úvod 

Základní úlohou úpravy vodního toku je ochrana okolních pozemků a staveb. 

Ochrany lze docílit např. zkapacitněním toku, vybudováním ochranných hrází nebo 

retenční nádrže na toku (přehrada nebo poldr). Návrh úpravy toku se dělí na návrh nového 

směrového vedení osy nebo břehů koryta, návrh nivelety dna, návrh příčného profilu, 

volbu druhu opevnění. Obecně by měla říční trať vést nejnižším místem v údolí a neměla 

by se křížit s komunikacemi v úhlu menším než 60º. V extravilánu říční trať volně 

meandruje nebo se větví při velkém sklonu. Pokud jde o inravilán většina toků byla 

narovnána a zkapacitněna, aby jejich upravená koryta, v těchto místech odvedla  

co nejrychleji povodňový průtok [2].  

Niveleta dna je závislá na celkovém sklonu toku a materiálu, ze kterého jsou 

složeny dno a břehy. Niveleta dna meandrujících toků se vytváří podle umístění brodů  

a tůní v toku, kopíruje křivku vlnitosti, tento systém se nachází především v extravilánu. 

Upravená koryta naopak mají jednotnou niveletu dna rozdělenou na menší části stupni [1].  

Příčný profil je definován jako průsečnice koryta se svislou rovinou vedenou kolmo 

k jeho střednici. Při návrhu tvaru a velikosti příčného profilu je nutno přihlížet k poměru 

nízkých a vysokých průtoků a jejich kolísání, místním poměrům na toku, biologickým, 

hygienickým, rybochovným, rekreačním a vzhledovým požadavkům. Pro neupravované 

přirozené toky je typický miskovitý příčný profil. Příčný profil upravovaných toků vychází 

z jednoduchých tvarů obdélníku, lichoběžníku nebo tvaru složených[12].  

Opevnění břehu musí odolat přetvárným účinkům vody, dělíme ho na opevnění 

vegetační a nevegetační. Nevegetační opevnění se navrhuje pouze tam, kde nelze použít 

opevnění vegetační. Používá se v případech kdy tečné napětí je větší než dovolené napětí 

pro vegetační opevnění, velký sklon nivelety dna, v okolí stupňů ve dně, jezů, objektů, 

vlivem objektů vznikají makroturbulentní jevy mostní pilíře, odběry vody, zaústění 

přítoků, odpadů tam, kde je nutné navrhnout co nejhladší koryto (průmyslové přivaděče 

vody, průmyslové odpady, přívodní kanály k elektrárnám, některé městské tratě). 

Nevegetační opevnění se navrhuje ze záhozu, pohozu, rovnaniny, dlažeb, betonových 

desek, travobetonových dlažeb, srubů, gabionových košů nebo laťových plůtků. Vegetační 

opevnění je přírodní způsob ochrany břehů. Může být vytvořeno z trávy, stromů a keřů. 

Vegetační a nevegetační opevnění lze kombinovat [9]. 

 

Cílem práce bylo navrhnout alternativní varianty úpravy koryta v zástavbě města 

s ohledem na zajištění protipovodňové ochrany. 
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1. Úprava malých vodních toků 

Malé vodní toky jsou děleny na bystřiny a potoky. Bystřiny mají velký 

nepravidelný sklon dna, dochází u nich náhlým a výrazným změnám průtoků. Jejich 

působení provází značná erozní činnost a pohyb splavenin. Vývoj koryta je velmi 

nepravidelný, ovlivněn je geologickými, hydrologickými podmínkami a souborem faktorů 

určujících intenzitu erozních procesů. Bystřinný tok je považován za hlavní zdroj splavenin 

v řekách. Úpravy jsou charakteristické a specifické, zaměřené nejen na koryto, ale i na 

zamezení odnosu splavenin [12]. 

Potoky, malé vodní toky, které jsou situovány do oblastí s menším sklonem. 

Většinou protékají středními nebo nižšími polohami. Potoky se od bystřin liší menším 

střídáním vodních stavů. Mají menší sklon tím i menší erozivní sílu a dochází u nich 

k menšímu pohybu splavenin [12].  

 

 

 

Obrázek č. 1. Bystřina Kněhyně Moravskoslezských Beskydy [21]. 

Na obrázku 1. najdeme přiklad bystřiny s velkou erozivní silou. Znamená to velké 

balvany v korytě, snahu se větvit a strmé svahy údolí.  
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Obrázek č. 2. Ruprechtický potok na Liberecku [22]. 

Obrázek 2. popisuje neupravené koryto Ruprechtického potoka pro průtoky okolo 

Q1 - Q5. Po úpravě provedené na tomto toku projde povodeň o velikosti (Q10 - Q20) [22]. 

V minulosti nebyla malým vodním tokům věnována taková pozornost jako velkým 

tokům, protože se počítalo, že povodeň na malém toku nezpůsobí tak velké škody. Nyní se 

situace změnila zejména k vůli výskytu bleskových povodní a snaze o zlepšení 

biologického stavu na tocích.  

Bleskové povodně jsou způsobeny přívalovou srážkou. Kulminace nastává do 3 

hodin. Nejnebezpečnější jsou bleskové povodně právě na malých tocích. Navíc některé 

malé toky byly narovnány, což ještě umocňuje průběh povodně. Bleskové povodně 

ohrožují jak majetek, tak i životy a jejich vývoj a příčiny se ve světě intenzivně zkoumají 

[17]. 

 

 

Obrázek č. 3. Balinka za mimořádného průtoku a za normálního stavu [17]. 
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Obrázek 3. ukazuje regulovaný tok výstavbou zdí z kamene. Nebylo možné 

vyhnout se výstavbě zdí kvůli malé vzdálenosti přilehlých staveb.  

 

1.2. Druhy opevnění 
Opevnění ochraňuje břehy a někdy také dno před přetvárnými účinky vody. 

Opevnění se dělí na dva základní typy vegetační a nevegetační. Nevegetační opevnění je 

tvořeno z neživého materiálu jako kámen, beton, železobeton, geotextílíe, gabiony, 

dřevěné kůly. Vegetační opevnění je složeno z travního koberce, vrbových řízku, haťových 

staveb nebo zápletových plůtků [3]. 

1.2.1. Nevegetační opevnění 

Nevegetační opevnění se navrhuje v místech většího namáhání (intravilán, mosty, 

stupně, atd.). Cenově i technologicky je více náročné. Na menším prostoru zaručí větší 

odolnost koryta. Po výstavbě opevnění působí okamžitě. Při běžném provozu jsou menší 

nároky na údržbu, ale při větším poškození je oprava mnohem dražší než u vegetačního 

opevnění [12]. 

 

 

Obrázek č. 4. Kopytná, potok který pramení v Moravskoslezských Beskydech [18]. 

Na obrázku 4. je vidět zvýšená kamenná zeď na levé straně toku, pomocí níž je 

docíleno ochrany staveb a rozlivu na pravou stranu, kde leží jen zahrádky. Domy na pravé 

straně toku jsou umístěny výše. K opevnění levého břehu postačuje kamenná rovnanina. 

Prostor mezi rovnaninou a zahrádkami by měl být zatravněn. Problém může nastat 

v okamžiku, když přijde velká voda dříve, než bude prorostlý spojitý kořenový systém 

[18]. 

V minulých dekádách se v hojné míře používalo napřímení s prohloubením toku 

spolu s opevněním břehu panely nebo vybetonováním. To mělo za následek snížení 
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hladiny podzemních vod, znehodnocení biotopu a nepříznivého splaveninového režimu. 

Pozitivní účinky byly uváděny ve zvětšení plochy pro zemědělské obhospodařování  

a snadnější obhospodařování pozemků [11].  

 

Obrázek č. 5. Bílina u Chudeřic [16]. 

Obrázek 5. zprostředkovává pohled na betonové koryto. Esteticky účinek je jasně 

patrný. Uměle narovnaná trať s vývody bez zpětných klapek. Kvůli betonovým zdím řeka 

nemůže komunikovat s vodou v březích. Koryto neumožňuje rybám žádný úkryt [11].  

Mezi improvizované úpravy patřilo například použití pneumatik. Tyto úpravy jsou 

neestetické a málo účinné. Po poškození úpravy místo vypadá jako skládka [20]. 

 

Obrázek č. 6. Nepojmenovaný potůček [20]. 

Obrázek 6. poukazuje na zahloubení a narovnání koryta k vůli chmelnici a následná 

snaha stabilizovat svah pneumatikami. Chmel potřebuje nejnižší hloubku spodní vody  

ze všech hospodářských plodin [20]. 



Michal Březina: Alternativní návrh úpravy koryta v zástavbě města 

 

6 

2011/2012 

1.2.2. Dlažby z lomového kamene 

Dlažby z lomového kamene jsou velmi oblíbené nevegetační opevnění.  

Při správném provedení jsou velice bezpečné a trvanlivé nepoddajné opevnění. Často  

se používá do obdélníkového profilu. Výstavba dlažby je drahá a klade vysoké požadavky 

na kvalifikovanou ruční práci. Staví se z dlažebních kamenů minimálního rozměru 20 cm, 

spáry mají mít šířku asi 2 cm. Dlažba musí na svahu vytvořit dobrou vazbu bez průběžných 

spár, protože voda stékající do koryta by mohla narušit vazbu. Rozlišují se tyto druhy 

kamenných dlažeb: dlažba na sucho, dlažba se zalitím spár cementovou maltou, dlažba  

na cementovou maltu s vyspárováním, dlažba do betonového lože. Používají  

se v exponovaných místech jako propustky, pod mosty, u splavů a v namáhaných úsecích 

trati (konkávní oblouky atd.) [13]. 

 

 

Obrázek č. 7. Řeka Opavice Jesenicko [19]. 

Stavba na obrázku 7. musela být postavena po povodních v roce 1997.  

Když předešlá úprava prakticky zanikla. Směrové vedení a niveleta dna byly provedeny ve 

stejné velikosti jako v předešlé úpravě. Spád toku je upraven na hodnoty mezi 0,91 – 1,41 

%. Rozdělení spádu zajišťují příčné objekty s dřevěnými výstužnými pásy a kamennými 

prahy. Prahy jsou vysoké 0,3 m. Součást opatření je rampa z betonu prokládaná lomovým 

kamenem a dlažba z kopáků zajišťuje oboustrannou migrační prostupnost objektu  

pro vodní živočichy. Patrné použití dlažby v exponovaném místě u vývaru stupně,  

která přechází v méně exponovaných místech na kamennou rovnaninu [19]. 

1.2.3. Betonové dlažby 

Betonové dlažby mají podobné vlastnosti jako dlažby zlomového kamene, 

používáme je když, není dostatek lomového kamene a na tocích kde to dovolují místní 

podmínky. Uvádí se dva způsoby výstavby, z tvárnic nebo betonování přímo na svahu. 

Minimální velikost dlaždic je 40 x 40 x 10 cm. Kladení je podobné jako u kamenné dlažby. 

Spáry musí být podsypány. V konečném výsledku tvárnice vytvořit jednolitý celek. 

Odolnost betonové dlažby je podobná s kamennou dlažbou při stejné hmotnosti 

jednotlivých dílců. Tuhosti obkladu se docílí vytvořením systému pera a drážky, hmotností 
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prvku, nebo spojením tvárnic na stranách drátěnými oky a vytvořením souvislé rohože. Při 

použití betonové dlažby musí brán ohled na agresivitu vody [12]. 

Velkoplošné betonové a železobetonové desky se jako opevnění malých 

přirozených toků v dnešní době skoro nepoužívá. Takto se opevňovaly toky v minulosti, 

nyní probíhá snaha tyto toky revitalizovat. V dnešní době je přípustné jen na náhonech, 

průplavech, přivaděčích a to zejména kvůli jeho nízké ceně, nízkému součiniteli tření  

a možnosti použití při velkých sklon [13].  

 

 

Obrázek č. 8. Bezejmenný tok [20]. 

Obrázek 8. poukazuje na zarostlý narovnaný tok opevněný panelem. Takto 

vypadala snaha o zvětšení a zjednodušení obhospodařovaného prostoru. Patrný je zde 

pokus o revitalizaci stupněm, což je nedostatečné řešení problému. V tomto případě je 

třeba se úplně zbavit tvrdého opevnění a nahradit ho přirozeně meandrujícím tokem [20]. 

1.2.4. Trávobetonové dlažby 

Použití trávobetonové dlažby bylo u menších toků časté hlavně v minulých 

dekádách. Opevnění patří mezi nepoddajné typy. Betonové prefabrikované částice jsou 

spojené ve spojích, dávají spolu dohromady jednolitý celek. Mezi výhody patří spojení 

břehu s podzemní vodou a snadnější přístup do vody kvůli mírnějším svahům. Důraz musí 

být kladen na zabezpečení hlíny a semena před vyplavením, používají se geotextílie. Plně 

rozvinutý kořenový systém v dlažbě může odolávat rychlosti vody až do 3 m.s
-1

. [12] 
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Obrázek č. 9. Trávobetonové dlaždice na Chrudimce [20]. 

Obrázek 9. zprostředkovává pohled na tok, kde vysoká rychlost vody eroduje 

prostor v dlaždicích a nedovoluje vzrůst travního porostu. Výstavba trávobetonových 

dlaždic má aspoň tu výhodu že tok muže komunikovat s podzemní vodou na rozdíl od plně 

vybetonovaného koryta. Ale ani toto řešení není úplně správné. Účelnost dlaždic je jen 

v místech propustků nebo vodních objektů. [20] 

1.2.5.  Drátokamenné matrace 

Drátokamenné matrace jsou velmi odolný a esteticky vhodný druh opevnění. 

Používají se jak na výstavbu stupňů, tak i na opevnění velmi namáhaných míst. Při tom 

nejsou technologicky a výrobně nákladné. Mezi další výhody patří malá prostorová 

náročnost a schopnost stabilizovat svah. [3] 
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Obrázek č. 10. Potok Od Vlčích jam [19]. 

Obrázek 10. ukazuje úpravu koryta, na kterém se tvořily nátrže. Gabiony tvoří patu 

svahu i opevnění břehu. Dno je opevněno kamenným pohozem který je navržen tak aby 

zvládal větší rychlosti vody než předešlé dno [19]. 

1.2.6. Rovnanina 

Rovnanina, klasický časem prověřený způsob opevnění břehů. Buduje se  

z neopracovaných kamenů nebo betonových prvků, kladených na sucho s vazbou 

(běhouny, vazáky). Lícní plochy se urovnají a dutiny se vyklínují menšími kameny. 

Velikost používaného kamene je minimálně 20 cm. Sklon svahů se udává maximálně 45°. 

Časté je použití v exponovaných úsecích, které se nacházejí v blízkosti objektů [9]. 

 

Obrázek č. 11. Lesní potok v okolí Teplic [19]. 
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Důvodem revitalizace na obrázku 11. byla eroze dna i břehů, na které si stěžovala 

Německá strana. Musely se provést tyto úpravy, stabilizovat paty břehů kamennou 

rovnaninou, upravit podélný sklon kamennými skluzy, zajistit zaústění melioračních per 

přes kamennou rovnaninu. Cíl opatření, zabránit sesouvání okolního zamokřeného terénu 

do toku a stabilizovat šířku toku a zabránit břehové erozi. Dno je stabilizováno příčnými 

kamennými pasy [19]. 

1.2.7. Pohoz 

Pohoz je brán jako přirozený, esteticky, biologicky vhodný a cenově nenáročný 

způsob opevnění břehu. Patří mezi poddajné způsoby ochrany dna a břehů. Základní dělení 

pohozu je na těžký pohoz a lehký pohoz. Celková tloušťka má být minimálně 15 cm,  

a zároveň musí být rovna min. trojnásobku de. Svah nemá být strmější než 1:2,5 a jen 

výjimečně 1:2 [12]. 

Těžké pohozy jsou složeny z kamenů o hmotnosti až 300 kg. Používají se pro větší 

rychlosti vody. Těžký pohoz může i nemusí být stabilizován. Užívají se tyto druhy 

stabilizace injektáží, prolitím spár betonem a asfaltobetonem. Dále je zde možnost 

biologické stabilizace, mezery se vysypou zeminou a osadí se vrbovými řízky. Dlažbovité 

urovnání líce pohozu, se provádí se vždy nad hladinou. Urovnává se pouze povrchová 

vrstva [12]. 

Lehké pohozy odolávají menším rychlostem vody. Jsou tvořeny z kamenů do 80 

kg. Musí být u nich zaručena různá zrnitost. Nutné je zvážení ekonomické dostupnosti 

kamenné drti. Možné je použit i vhodné kameny z údolní nivy. Stabilizace se provádí 

biologicky, nebo chemicky. Biologická stabilizace spočívá ve vytvoření oživeného 

štěrkového koberce (travní porost). Při chemické stabilizaci se provádí nástřik pryskyřicí, 

latexem, živicí nebo cementovou maltou. 

Pohoz stabilizovaný oživením je odolnější proti chodu ledu a splavenin než pohoz 

prostý [12].  
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Obrázek č. 12. Opevnění pohozem na potoku Datyňka. Autor Michal Březina. 

Pohoz na obrázku 12. dobře slouží svému účelu, chrání přilehlou komunikaci před 

přetvárnými účinky toku. Pohoz byl poničen povodněmi v roce 1997 v následném roce byl 

velmi jednoduše dosypán do původního stavu. Úprava byla provedena Horních Datyních.  

1.2.8. Zához 

Zához je velmi odolné poddajné opevnění, má schopnost vytvořit mezičlánek mezi 

tuhým opevněním a přirozeným materiálem dna. Často se používá na výstavbu paty svahu. 

Zához se buduje se z lomového kamene, prefabrikovaných prvků (krychle, mnohostěny). 

Největší rozměr jednotlivého kusu má být menší než trojnásobek jeho nejmenšího 

rozměru, nesmí se používat zaoblené nebo ploché prvky. Pro zvýšení hutnosti se používá 

proštěrkování záhozu, případně se dlažbovitě urovnávají viditelné plochy. Možné je použití 

záhozu v kombinaci s vrbovým pokryvem. Mezi výhody záhozů patří možnost budování 

záhozové figury pod vodou, poruchu lze snadno doplnit novým materiálem. Zához chrání 

svah i při značných deformacích svého tvaru. Naopak nevýhodou jsou rozměry některých 

prvků a strmý sklon svahů až 1:1,25, který znesnadňuje přístup k hladině toku [9]. 
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Obrázek č. 13. Moravskoslezské Beskydy Strošický potok [19]. 

Obrázek 13 ukazuje Strošický potok. Byl upraven zhruba před 100 lety, ale 

nedochovaly se žádné podklady. Po povodních v roce 1997 opevnění už neplnilo svůj účel. 

Průtočnost koryta byla malá asi Q1-Q5. Nyní je koryto zkapacitněno na Q20 v inravilánu  

a Q5 v extravilánu. Byl vybudován oboustranný zához s betonovými prahy. Trasa toku byla 

vedena převážně stávajícícm korytem, k hlavnímu  posunu došlo při změně obdélníkového 

tvaru koryta na lichoběžníkový se sklonem břehů 1:1,5. Stabilitu dna a podélného opevnění 

zajišťují příčné objekty, které jsou řešeny jako kamenné skluzy výšky 0,30 m  

a betonové prahy [19].  

1.2.9. Ochranné sítě 

Ochranné sítě jsou budovány z ocelových drátů a také z umělých hmot [23]. 

Kombinují se buď s kamenivem, nebo s travním porostem. Je to separační prvek mezi 

dvěma materiály (pohoz na hlinitém podloží). Vzhledem k velkému výběru folií, 

technických textilií a síťovin je nutné při návrhu opevnění prokázat vhodnost a účelnost 

 na zkušebním úseku nebo výzkumem [3]. 
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Obrázek č. 14. Ukázka využití prokořeněné geosítě vhodné pro stabilizaci břehu,  

zde pouze bylinné patro, materiál firmy Geosyntetika s.r.o. [23]. 

1.2.10. Laťový plůtek 

Patří mezi dočasné způsoby opevnění. Velmi často se kombinuje s vegetačním 

opevněním. Může sahat jen 30 cm nad dno, takže je vhodný pro zpevnění břehů malých 

toků s menšími rychlostmi vody. Díky jednoduché konstrukci a dostupnému materiálu je to 

levný a nenáročný způsob ochrany břehu. Na menších tocích je umisťován za plůtek zához 

nebo hutněná zemina [13]. 

 

Obrázek č. 15. Ruprechtický potok [19]. 

Obrázek 15. zachycuje část Ruprechtického potoka, kde probíhala akce  

na odstranění povodňových škod ze srpna 2006, při kterých došlo k destrukci koryta, silné 

dnové a břehové erozi a k poškození dříve stávajícího podélného opevnění břehů potoka. 

Začátek úpravy, zpevnění laťovým plůtkem, které dočasně zpevní břeh zhruba na 10 let. 
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Dále po toku bylo vybudováno oboustranné opevnění břehů rovnaninou z lomového 

kamene o hm min. 120 - 200 kg, se založením 0,4 m pod niveletu dna kameny o hmotnosti 

min. 200 - 500 kg. Pro snížení velkého podélného spádu a zajištění stability dna byla 

nutnost výstavby příčných objektů: stabilizačních pasů dna z odkorněné kulatiny – 4 ks, 

balvanitých skluzů výšky 0,3 m se stabilizovanými tůněmi a rybími úkryty – 13 ks, 

balvanitých skluzů výšky 0,4 m se stabilizovanými tůněmi a úkryty pro ryby – 5 ks. Šířka 

koryta ve dně byla upravena na 1,2 m a dno bylo stabilizováno záhozem z lomového 

kamene o hmotnosti minimálně. 140 - 200 kg [19]. 

1.3. Vegetační opevnění 

Zakládá se v místech s menším namáháním. Účinné je až po delší době minimálně 

3 měsíce (po zakořenění). Vegetační opevnění je přirozený přírodní a estetický prvek, 

který ovšem potřebuje pravidelnou údržbu. Prostředky na založení vegetačního opevnění 

jsou výrazně nižší než výstavba opevnění nevegetačního. Hydraulickou ochranu vytvářejí 

stonky a listy (zvýšením tření) nebo kořenový systém po případě povázky geotextýlie. 

Geotechnickou ochranu zvýší rozvinutý kořenový systém (odvodnění, zpevnění) [13]. 

1.3.1. Opevnění travním porostem 

Opevnění travním porostem je jednoduché a přirozené opevnění břehu. Osetí travní 

směsí se využívá jako trvalá stabilizace svahu nad hladinou Q150 (Q210). Než kořenový 

systém dobře proroste, chráníme ho foliemi. Folie by měly chránit porost před vodou 

proudící v toku tak i vodou ztékající z břehů. Důležité je časté kosení, aby porost byl 

souvislý. Rychlost, které může dobře rostlý trávník odolat, se pohybuje kolo  

1,5 – 2,5 m.s
-1

. Musí se dbát na to, aby zatopení nebylo delší než 3 týdny. Pro zakládání 

požíváme tyto techniky: osev, drnování, uložení travního koberce, hydroosev. Stavba 

travní směsi bývá z pravidla podmíněna půdou nebo klimatickými podmínkami [12].  

 

Obrázek č. 16. Litovecko - Šárecký potok [15]. 
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Obrázek 16. zprostředkovává pohled na Litovecko-Šárecký potok, který prošel 

revitalizací. Před revitalizací se nacházelo koryto v betonových rourách. Revitalizace 

spočívala v rozvlnění koryta a zvětšení jeho průtočnosti na Q5. Opevnění břehů zajištěno 

výsadbou olší, vrb a zatravněním. Exponované části svahů byly stabilizovány kokosovými 

sítěmi a válci [15]. 

1.3.2. Opevnění vrbovým porostem 

Opevnění vrbovým porostem je odolnější než opevnění travním kobercem. Materiál 

získáme poměrně levně když, ořežeme vrbový porost. Používají se z nich hlavně dlouhé 

pruty (2 m) o průměru 2 - 4 cm. Z prutů se zakládají zápletové plůtky, vrbové pokryvy, 

haťové a haťoštěrkové válce. Kratší pruty se používají na oživené sruby, rovnaniny, 

záhozy. Delší rozvětvený klest se používá na haťoštěrkové stavby (i silné pruty), 

Nadzemní část má tu výhodu že se v proudu přimkne k břehu a tím docílí ještě lepší 

ochrany. Při návrhu vrbového porostu se musí brát v potaz průtočnost. Vzrostlý porost 

může snižovat průtočnost až o 50 %. Dále je dobré počítat s tím že, vrby jsou světlomilné 

rostliny [11]. 

 

Obrázek č. 17. Dyje [25]. 

Snaha o opevnění břehů Dyje, je dobře patrná na obrázku 17., vedla správce řeky 

k založení opevnění vrbovým plůtkem. Materiál byl zajištěn z povodí toku. Vrbové pruty 

jsou odolné a přirozené opevnění, nevýhodou je vysoká pracnost. Životnost prorostlého 

opevnění je několik desítek let. Vrbové pruty rovněž začaly obrůstat lístky a zapouštět 

kořínky do terénu, což následně vytvoří ozelenění celé úpravy a zpevní ještě více celý břeh 

[24].  

1.3.3. Haťové stavby 

Zakládají se ze svazků vrbových prutů. Haťové válce jsou nejčastěji z proutí 

keřových vrb, které se svazují v otepi dlouhé dle potřeb úpravy jako „nekonečný pás“. 

Haťoštěrkové válce, uvnitř válce štěrková výplň, vrstva proutí obalující výplň je zhruba  

20 cm široká [13].  
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1.3.4. Zápletové plůtky 

Zápletové plůtky jsou zakládány v méně namáhaných částech koryta. Při výstavbě 

se zarazí soustava pilotů (profil zhruba 10 cm, délka zhruba 1 m, ve vzdálenostech asi 0,5 - 

1,0 m) vyčnívající část - asi 1/3 délky piloty je propletena proutím [12]. 

 

Obrázek č. 18. Nákres haťové stavby. Autor ČVUT [26]. 

Haťová stavby na obrazku 18. ukazuje historický způsob opevnění. V dnešní době se skoro 

vůbec nepoužívá kvůli své pracnosti. [26]. 

1.3.5. Sruby 

Srub je kombinace železných prefabrikátů, dřeva a lomového kamene. Vyplatí se  

v místech, kde jsou dostupné, levné dřevo a kámen. Dřevěné části srubů jsou považovány 

za dočasné opevnění (asi 10 let) [13]. 

1.4. Tvary příčného profilu 

Jsou dány především požadavky na stabilitu koryta, ochranu proti povodním, 

ekonomickým hlediskem a snahou začlenit koryto toku do krajiny. V inravilánu převládá 

snaha co nejrychleji převést povodňový stav vody, vyskytují se zde hlavně obdélníkový  

a lichoběžníkový profil nebo profily složené. Extravilan je místem kde se objevuje 

především miskovitý profil, který je pro neopevněné toky přirozený [12]. 

1.4.1. Obdélníkový příčný profil 

Velmi výhodný profil, když není  nedostatek volného prostoru v okolí vodního 

toku. Nevýhody obdélníkového profilu jsou hlavně jeho techničnost, neestetika, 

nákladnost, náročnost na výstavbu. Dno je rovné se sklonem po toku. Stěny jsou svislé 

většinou z betonu, gabionů nebo dlažby. Stěny profilu musí být podloženy statickým 

výpočtem. Samozřejmá je výstavba paty svahu. Obdélníkový příčný profil poskytuje jen 

špatný přístup k toku [12]. 
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Obrázek č. 19. Obdélníkový profil na Olešnickém potoce [22]. 

Akce na obrázku 19. byla realizována k vůli zajištění ochrany obce před účinky 

velkých vod v návaznosti na odtokové poměry z rybníka Nové Jámy. V rámci úprav byla 

zvýšena kapacita koryta toku na Q100. Na celé délce upravované trati bylo vybudováno 

obdélníkové koryto s kynetou. Ochranu břehů zajišťuje betonová stěny obložené 

kamenem. Dno v kynetě bylo opevněno betonovými prefabrikáty, berma vydlážděna. 

Návrh úpravy betonovými zdmi a obdélníkového koryta vypadá velice necitlivě,  

ale v intravilánu přihlížíme nejvíce k protipovodňové ochraně [22].  

1.4.2. Lichoběžníkový profil 

Svým prostorovým uspořádáním zabírá více místa než profil obdélníkový. 

Opevnění není tak nákladné jako u obdélníkového profilu. Tento profil je použit v mnoha 

úpravách toků. Jsou uváděny dva hlavní typy, jednoduchý lichoběžníkový profil a složený 

lichoběžníkový profil. Jednoduchý lichoběžníkový profil se umísťuje většinou  

do vzdutých tratí s málo se měnícím vodním stavem. V intravilánu u něho nastává problém 

s nízkými vodními stavy, tok může začít zarůstat. Dvojitý lichoběţníkový profil se používá 

na tocích s velkým střídáním hladin, kde první lichoběžník tvoří kynetu a druhý zachycuje 

větší průtoky. Projektuje se zahloubený nebo ohrázovaný [9]. 
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Obrázek č. 20. Rohovec Těšínské Beskydy [19]. 

Obrázek 20. zachycuje Rohovec, na kterém povodně v letech 1996, 1997 a 2000 

značně poškodily koryto toku, stávající podélné opevnění i příčné objekty, prohloubily 

dno, což způsobilo následné podemílání a sesouvání břehů a vedlo k rozšíření stávajících 

a vytváření nových břehových nátrží. Koryto je souvisle opevněno rovnaninou z lomového 

kamene a opěrnými zdmi z gabionů, podélný sklon je stabilizován a vyrovnán s jeho 

postupným zvětšováním proti toku soustavou kamenných stupňů výšky 0,6 m a 0,9 m. 

Došlo ke zkapacitnění koryta na Q20 [19].  

1.4.3. Miskovitý profil 

Miskovitý profil je nejpodobnější přirozenému stavu. Soustřeďuje průtok to středu 

koryta, tudíž nepotřebuje kynetu a nehrozí zde takové problémy se zarůstáním. Koryto je 

nestabilní, u štěrkonosných toků hrozí eroze, proto musí být stabilizováno stupni [1].  

1.5. Niveleta toku 

Návrh nivelety dna musí odpovídat vývinu spádové křivky. Změny se navrhují 

v místech dostatečné odolnosti dna. Nenachází-li se takové místo v dané oblasti můžeme 

změnit niveletu v místě spádového stupně. Pokud to není nutné, neměla by být měněna 

niveleta dna v místech odběrných a výpustných objektů, mostních profilů, kde může 

sedimentace splavenin nebo eroze ohrozit funkci objektů. Při delších úpravách toku musí 

byt dbáno na hladinu spodní vody, měla by zůstat stejná. Změna výšky podzemní vody 

v inravilánu má vliv na základové podmínky staveb, v extravilánu na okolní vegetaci [6]. 

Je důležité aby, rychlost v toku byla mezi rychlostí vymílací a rychlosti zanášecí. Delší 

upravovaný úsek je dobré rozdělit na úseky, tím snížíme množství zemních prací. Úseky 

mohou být rozděleny pomocí spádových stupňů [12]. 
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Obrázek č. 21. Jasinka protékající Jasenicemi [19]. 

Generální úprava toku Jasinka na obrázku 21., byla realizována v úseku toku  

v 3,652 – 4,525 km. Jednalo se o úpravy v korytě toku nezasahující mimo koryto. V rámci 

stavebních prací bylo provedeno odtěžení nánosů ze dna koryta toku, úprava nivelety dna 

koryta, opevnění dřevěnými plůtky, pročištění stávajících objektů na toku, obnova 

kamenného zdiva a dlažeb v rámci spádových stupňů a mostků, vybudování spádového 

stupně v km 4,525 [19].  

1.6. Trasa toku 

Přirozená říční trať je systémem oblouků, přímá trať se objevuje jen ojediněle  

u horských toků s velkým sklonem nebo vůbec. Ve volném prostředí jsou oblouky 

protisměrné, křivost oblouků záleží na materiálu dna a břehů. V intravilánu dochází 

k tomu, že tok nemůže volně meandrovat. Ve většině případů došlo k narovnání  

a zkapacitnění koryta toku. Další omezení v návrhu trasy spočívá v křížení toku 

z komunikací, které nesmí klesnout pod 60º. Říční trať by měla být vedena nejnižším 

místem údolí [12].  

2. Polančice 

Polančice, levostranný páteřní přítok na 26,80 ř. km řeky Odry, tvořící základní 

hydrologické povodí[5]. Pramení v obci Kyjovice, odkud vytéká ze zatrubnění jako menší 

potok vlévající se do drobné vodní nádrže, dále v extravilánu míjí Čavisov, Zbyslavice  
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a Hýlov a protéká intravilánem Klimkovic a centrem Polanky n. Odrou, kde napájí dva 

rybníky, Malý - Polní a Velký rybník, a ústí do Odry [14]. 

Polančice náleží do povodí 3. řádu Odry po Opavu (2-01-01) dle čísla 

hydrologického pořadí. Ze základní vodohospodářské mapy (viz. mapa 1 - mapový list 15 - 

43 vodohospodářské mapy) má Polančice přiřazeno číslo 2-01-01-153/1 s plochou povodí 

30,198 km
2
. Zalesněnost zájmové oblasti byla odhadnuta na 25 % plochy části povodí. 

Celková délka toku je 16,951 ř. km [27].  

 

Obrázek č. 22. Hydrologická mapa. Autor http://heis.vuv.cz/ 

2.1. Klimatologické poměry 

Klimaticky náleží řešené území do mírně teplé oblasti MT 10 udané tabulkou 1 - 

hodnocení dle E. Quitta. Průměrný dlouhodobý úhrn srážek z období 1961 - 1990 činí 

818,1 mm. Maximálních úhrnů srážek dosahuje stanice Lysá hora 1372,3 mm. Minimální 

dlouhodobý roční úhrn srážek je 562,0 mm v oblasti dešťového stínu na Opavsku.  

V dlouhodobém průměru jsou srážkově nejbohatšími měsíci červen s úhrnem 113,8 mm, 

přičemž srážkově nejchudším je leden 43,8 mm. Průměrná dlouhodobá roční teplota 

vzduchu v povodí Odry je 7,1 °C, s nejchladnějším měsícem lednem a nejteplejším 

červencem. Průměrné roční srážky: 830,5 mm. Průměrná relativní vlhkost vzduchu 75 %  

[8] [28] [29].  
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  MT10 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10
o
C 

a více 

140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ne 
o
C  -2až-3 

Průměrná teplota v červenci ve 
o
C 17-18 

Průměrná teplota v dubnu ve 
o
C 7.8 

Průměrná teplota v říjnu ve 
o
C 7.8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm 

a více 

100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 

v mm 

400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 

v mm 

200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 

Tabulka 1. Klimatologické poměry. Autor E. Quitta  [8]. 

Arktický den – den s max. teploty vzduchu ≤ -10 °C 

Ledový den – den s max. teploty vzduchu ≤ -0,1 °C 

Mrazový den – den s min. teploty vzduchu ≤ -0,1 °C 

Letní den – den s max. teploty vzduchu ≥ 25o C 

Tropický den – den s max. teploty vzduchu ≥ 30 °C 

Tropická noc – den s nočním min. teploty vzduchu ≥ 20 °C 

Vegetační období – měsíce IV - IX 

Zimní období – měsíce X - III 

 

3. Úprava Polančice 

Úroveň ochrany před povodněmi městského obvodu Polanka nad Odrou a města 

Klimkovice je v současné době relativně nízká a nevyhovující požadavkům platné 
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legislativy. Kapacity koryta vodního toku v těchto obcích se pohybují mezi Q2 a Q5, 

lokálně jsou i vyšší. Dále je nutno uvést že při návrhu protipovodňových opatření se počítá 

s výstavbou dvou suchých poldrů. Jeden bude vybudován na Polančici na 9,645 km a bude 

mít objem 279 tis. m
3
 při stoleté vodě a výšku hráze 7,9 m. Druhý bude  

na nejvýznamnějším přítoku Polančice na potoku Rakovci. Poldr má objem 81 tis. m
3
  

při stoleté vodě a výšku hráze 7,8 m [4]. 

 

3.1. Zájmové území  

 

Zájmové území se nachází v Moravskozlezském  kraji v katastrálních územích 

Klimkovic a Polanky nad Odrou.Vodní tok Polančice o délce cca 9,7 km [4]. 

 

Tok/Profil 

ČHP 

PLOCHA N-leté průtoky QN [m3. s-1 ] 

Třída [km2] 1 2 5 10 20 50 100 

Polančice profil P1 - cca 500 
nad dálnicí D47 

2-01-
01-
1531 8,01 1,61 2,59 4,12 5,43 6,87 8,96 10,7 III. 

Polančice profil 1 - nad 
potokem Křibí 

2-01-
01-
1532 11,23 1,8 2,97 4,75 6,25 7,87 10,2 12,1 III. 

Polančice profil 2 - nad 
Rakovcem 

2-01-
01-
1533 13,38 2,01 3,31 5,3 6,97 8,78 11,4 13,5 III. 

Polančice profil 3 - nad 
Mexickým potokem  

2-01-
01-
1534 18,7 2,39 3,95 6,32 8,31 10,5 13,6 16,1 III. 

Polančice profil 4 - nad 
pravostranným přítokem 

2-01-
01-
1535 25,61 2,78 4,6 7,35 9,67 12,2 15,7 18,7 III. 

 

Tabulka 2, vybrané hydrologické údaje. Zdroj ČHMU. 

3.2. Stávající stav 

11,1 – 8,8 km Koryto a jeho směr nepotřebuje žádné opevnění, koryto je přirozené 

s kolísavou kapacitou, možný rozliv po obou stranách toku, na některých 

místech už od Q5 rozliv do lesních pozemků bez poškození budov nebo 

infrastruktury. 8,5 km silniční most havarijní stav, průtočný profil silně 

omezen dřevěnými trámy provizorně zajišťující statickou funkci mostu. Dle 

informací správce mostu (Správa silnic Moravskoslezského kraje) probíhá 

příprava k celkové rekonstrukci mostu.  

8,5 – 7,9 km Na pravém břehu přirozené neudržované minimálně upravované koryto. 

Všechny rozlivy bez škod na budovách.  
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7,9 – 7,4 km Zahloubené upravené neudržované koryto, pouze ve spodním úseku  

nad silničním mostem (ul. Čs. armády.) oboustranný rozliv Q100, okrajové 

dotčení budov. 

7,4 – 7 km Přirozené, neudržované koryto, rozlivy minimalizovány oboustrannými 

zvýšenými břehy (rostlý terén, hráz rybníka). 

7 – 6,5 km Upravené, poměrně udržované koryto. S výjimkou okolí silničního mostu 7 km 

kapacita cca Q100, vzdutí způsobené uvedeným mostem způsobuje nátok do 

prostoru sportovního areálu na levém břehu, rozliv dále pokračuje zástavbou 

v prostoru ulic Smetanova, Rybniční a Nádražní, díky zvýšenému terénu 

v prostoru ulic Tyršova se voda do koryta vrací. Průtoky Q20 a Q5  

bez rozlivu.  

 

Obrázek č. 23. Polančice 6,3 km pohled na stávající opevnění. V dálce soutok s Rakovcem. 

Pro tuto oblast toku je typické opevnění břehu laťovým plůtkem. Autor Michal Březina. 

6,5 – 5,6 km Upravené, poměrně udržované koryto. Kapacita v cca 50% úseku <Q5. Levý 

břeh rozliv Q100 i Q20 propojují se s rozlivy Rakovce. Pravý břeh rozliv Q100, 

částečně i Q20 zasahuje cca 15 budov a místní komunikaci (ul. Malá strana  

a Sjednocení). Kapacita silničního mostu <Q5 (ul. U pojezdu), kapacita 

silničního mostu >Q20 (ul1. května). 

5,6 – 5,1 km Nekapacitní, místy upravené, částečně upravené koryto, ve většině úseku 

rozlivy už od Q5, rozlivy Q20 a Q100 přes celou údolní nivu. Cca na 5,3 km 

propojení s rozlivy Mexického potoka, levý břeh rozlivy zasahují místní 

komunikace na ulici Nábřežní.  

5,1 – 4,5 km Místy upravené, částečně udržované koryto, rozliv Q5 sveden do koryta, dále 

již rozlivy pouze Q20 a Q100 přes celou délku údolní nivy, to znamená i přes 

ulice Nábřežní levý břeh a přes ulici 1. května pravý břeh. Kapacita 

silničního mostu >Q100. 
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4,5 – 3,9 km Upravené, kapacitní, zahloubené koryto. Spádový stupeň v 4,4 km a málo 

kapacitní propust mostu v 4,5 km, tlakové proudění už při Q5, způsobují 

vzdouvání hladiny v protiproudně navazujícím úseku, pravý břeh rozlivy 

Q20 a Q100 přelévají komunikaci (ul. 1. května) a pokračují v úseku,  

4,5-3,6 km Významné dotčení zástavby. Pravý břeh rozliv Q5 na  4,47- 4,54 

km způsoben sníženým břehem a vzdutím spádového stupně na 4,47 km.  

Ve vzdutí stupně je koryto kříženo kanalizačním sběračem zasahujícím do 

průtočného profilu. 

Zvýšený terén v prostoru pravého břehu v úseku 4,45 -3,38 km vytváří 

oblasti bez zátopy, snížený terén v prostoru ulic Malostranská vytváří 

sekundární údolnici. Pravobřežní rozlivy jsou morfologii terénu usměrněny 

zpět do koryta na 3,8 – 3,6 km. Levobřežní rozlivy pouze Q100 v úseku pod 

hrází rybníka. 

3,6 – 2,6 km Stávající zahloubené koryto převede bez rozlivů průtoky do Q 100. 

2,6 – 1,5 km Kapacita cca Q5, oboustranné rozlivy do polních pozemků beze škod  

na budovách. 

1,5 – 0,0 km Kapacita, respektive rozsah rozlivů jsou silně ovlivněny rozlivy v inundačním 

území řeky Odry. Bez uvažování ovlivnění dosahuje kapacita koryta cca 

Q20. Na cca. 0,9 km zasahuje rozliv Q20 budovy na pravém břehu koryta [4].  

4. Omezující podmínky návrhu úpravy 

4.1. Směrové řešení 

Jednou ze základních částí úspěšné úpravy koryta je směrové řešení. Základní 

vodohospodářské poučky říkají že, koryto by mělo vést nejnižší částí údolí. Protisměrné 

oblouky by na sebe měly navazovat s krátkou přímou tratí mezi nimi. Poloměr oblouků je 

závislý na typu úpravy nebo na dalších parametrech toku (sklon nivelety dna, rychlost, 

materiál toku atd.) [12]. V horním toku Polančice se setkáme s lesním tokem, údolím 

s vysokými svahy. Tok má zde tlumivou schopnost, není ničím omezen a také sám nic 

neohrožuje, proto nejsou nutné zásahy do koryta. Poldr, který je projektovaný mezi horním 

a středním úsekem toku nijak nenaruší tento stav. Je navrhnut jako suchý tudíž se začne 

napouštět až za vysokých vodních stavů. Ve střední části toku se zmenšuje sklon, zde také 

není důvod měnit trasu toku, až na křížení s dálničním mostem. Křížení by mělo být do 60 

stupňů. Po dálničním mostě následuje oblast s loukami, kde jsou možné rozlivy,  

ale meandrování je zde nežádoucí, kvůli zabírání plochy luk. V dolní části toku Polančice 

protéká intravilánem (Klimkovice, Polanka nad Odrou). Vedení tohoto toku intravilánem 

je problematické, protože přilehlé zahrady jsou v malé vzdálenosti od toku, což brání 

jakémukoli rozlévání a přemisťováni trasy toku. V obci Klimkovice ještě můžeme vidět 

jakési střídání protisměrných oblouků, které je ovšem narušováno častým vyrovnáním 

kvůli přemostění. Po přítoku Mexického potoka v katastru obce Polanky nad Odrou byl tok 

narovnán. Po opuštění Polanky nad Odrou nastává opět extravilán. Není zde třeba žádná 

směrová úprava až na přemostění železniční tratě. 
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Obrázek č. 24. Polančice obec Polanka nad Odrou. Současný nevyhovující stav koryto 

napřímeno, začíná se projevovat boční eroze na 4 km. Autor Michal Březina.   

4.2. Stabilita koryta 

Stabilita (odolnost) koryta musí být navržena tak aby při větších vodách nevznikaly 

výmoly nebo nátrže. Znamená to že, musí vydržet zvýšené průtoky, dále musí převést 

nízké průtoky bez zanášení a zarůstání. Používá se několik způsobů určení stability koryta. 

Metoda průřezové rychlosti, metoda svislicové rychlosti, metoda dnové rychlosti, metoda 

tečného napětí. Při posuzování stability toku se nejčastěji používá metoda průřezové 

rychlosti. Pro posuzování se používají hodnoty nevymílací rychlosti a nezanášecí rychlosti, 

obecně musí být splněna nerovnost vn  v  vv (vn - nezanášecí rychlost, v - průřezová 

rychlost, vv - nevymílací rychlost) [12]. Na horním toku stabilita není omezující parametr, 

protože vyšší průtoky nijak neohrožují zástavbu nebo pozemky, tudíž se koryto může 

přetvářet. Dochází tam k větvení a mendrování. Přirozené koryto podporuje samočistící 

schopnost toku. Ve střední části toku ustupuje větvení a přechází v meandry, můžeme 

pozorovat střídání oblouků. Přetváření koryta systém tůň brod. Stabilita břehu je nutná 

v inravilánu na dolní části toku, protože chrání před podemletím místní budovy a pozemky. 

Na dolní části toku v intravilánu obce byla Polančice narovnána. Narovnáním se zvýšila 

rychlost toku. Dlouhé rovné koryto není vhodné z toho důvodu, že se tok snaží opět 
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navrátit do přirozeného stavu, což je meandrování. Pokud nepůjde tok v přijatelných 

mezích rozvlnit, potom je třeba použít tvrdé opevnění na oba břehy koryta. V obloucích 

musíme dbát na posílení konvexního strany břehu k vůli zvýšenému namáhání v tomto 

místě. Další problém, se kterým se na Polančici střetáváme v intratravilánu, je na některých 

místech malý sklon, díky němuž se tvoří nánosy. Po opuštění Polanky nad Odrou koryto 

volně meandruje a přetváří se, zde není stabilita koryta nutná. 

 

Obrázek č. 25. Nátrž levého břehu vzniklá vývratem stromu a následnou změnou proudění, 

na 3,9 km v Polance nad Odrou. Autor Michal Březina. 

4.3. Údržba koryta 

Základním kritériem možnosti údržby je dostatečně snadný přístup pro techniku  

a zvolený druh opevnění. Horní tok Polančice v tomto směru nepotřebuje žádnou 

pozornost. K poldru bude vybudována příjezdová komunikace. Střední tok je také 

přirozený, není náročný na údržbu. Problematickou částí toku může být dolní část, protože 

zde je umístěno nejvíce vodohospodářských staveb a navíc jsou parcely s budovami velmi 

blízko u toku. Tuhé opevnění potřebuje přístup těžké techniky vegetační opevnění zase 

možnost kosení případně kácení. Parcely a stavby blízko řeky znemožňují vybudování 

příjezdové komunikace. Další problém představuje vyhazování biologického odpadu  

ze zahrádek do koryta. Dochází k zanášení průtočného profilu a k zápachu. 
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4.4. Zapojení úpravy do krajiny 

Nedílnou součástí projektu je zapojení úpravy do krajiny. Zapojení úpravy  

do krajiny určuje hlavně druh opevnění břehů a tvar koryta, dále potom vegetační 

doprovod. Polančice protéká na horním a středním toku většinou lesem, zde je významným 

krajinotvorným prvkem. Navíc údolím prochází cyklistická stezka, která zvyšuje nároky  

na zapojení úpravy do krajiny. Dolní část toku hlavně v extraviánu byla a bude upravenou 

kvůli ochraně intravilánu před zvýšeným vodním stavem. Doplnění opevnění o zeleň splní 

funkci jak estetickou tak i biologickou a ochranou.  

 

 

Obrázek č. 26. Pohled z mostu na 3,9 km. Koryto naprosto neupravené z obou stran 

nemovitosti. Autor Michal Březina. 

Dále by se měla být věnována pozornost biologickému hledisku. Samočistící efekt 

výrazně zlepší kvalitu vody v toku, stimulujeme ho zvětšením omočeného obvodu,  

což vede k větší druhové rozmanitosti a čistotě vody. Vytváření migračních překážek 

snižuje biologickou hodnotu toku. Vytváření brodů a tůní naopak zvýší druhovou 

rozmanitost. Břehová zeleň by se měla co nejvíce podobat přirozené skladbě [1]. Různým 

stářím dřevin docílíme toho že, nám porost nezestárne a nepřestane plnit svoji funkci. 

V horních a středních částech toku není třeba zasahovat jinak než běžnými lesnickými 

technikami. Zeleň na horní části toku odpovídá přirozené skladbě na toku, která může být 

brána pro navrhování zeleně pro ostatní místa toku. V intravilánu na dolním toku není 

zeleň moc vhodná, malý prostor kolem toku a možnost zarůstání převažují. Za obcí 

Polanka nad Odrou není zeleň opět nijak omezena [11].   
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,  

Obrázek č. 27. Polančice na 12 km protéká zalesněným územím, zde je přirozeným tokem. 

Autor Lenka Volavková. 

5. Vlastní návrh koryta 

Návrh koryta vychází z hodnot Qn (tabulka 2), které zadalo povodí Odry. Počítá  

se s rozdělením toku na 3 části, horní Qn=10 m
3
.s

-1
, střední Qn=12 m

3
.s

-1
 a část dolní 

Qn=16 m
3
.s

-1
. Pro každou je zpracován jeden profil s konzumční křivkou, která vychází 

z tabulky výpočtů. Použité hodnoty i= 0,0033˚ a i= 0,0055˚, jsou to hodnoty pro nejmenší a 

největší navrhovaný sklon. 

 

Průtok byl spočítán na základě rovnice spojitosti toku.  

 

vsQ   

Q – průtok 

s – plocha 

v – rychlost 
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Tok/Profil 

QN- současný stav [m
3
.s

-1
] Tlumení na Q1 [m

3
.s

-1
] 

 Q1 Q20 Q50 Q100 Q1 Q20 Q50 Q100 QN[m
3
·s

-1
] 

1 Polančice pod P1 1,6 6,9 9 10,7 1,6 1,6 1,6 1,6 

 3 Polančice n/Kříbím 1,8 7,9 10,2 12,1 1,8 3,9 4,5 5,1 8 

5a Polančice p/Kříbím 2 8,8 11,4 13,5 2 6,6 8,2 9,4 10 

5 Polančice n/Rak. 2 8,8 11,4 13,5 2 6,6 8,2 9,4 10 

7a Polančice p/Rak. 2,3 10 12,8 15,5 1,1 1,1 1,1 1,1 12 

7 Polančice n/Mex. p. 2,4 10,5 13,6 16,1 1,4 3,8 4,5 5,2 12 

9a Polančice p/Mex. P. 2,6 11,2 14,3 17,5 2,6 10,7 13,1 15,7 16 

9 Polančice n/ PB přít. 2,8 12,2 15,7 18,7 2,8 11,7 14,5 16,9 

 4 Křibí ústí 0,8 3,5 4,6 5,5 0,8 3,5 4,6 5,5 4 

2 Rakovec pod P3V 1,1 4,7 6,1 7,3 1,1 1,1 1,1 1,1 

 6 Rakovec ústí 1,4 6 7,7 9,2 1,4 4,5 4,5 5,2 6 

8 Mexický p. ústí 1,2 5,3 6,8 8,1 1,2 6,8 6,8 8,1 6 

 

Tabulka 3. Vybrané vodohospodářské údaje pro vodní toky Polančice, Mexický potok, 

Křibí a Rakovec, ovlivnění průtokových poměrů zvažovanými MVN. Autor Povodí Odry 

s. p. [29].  

 

 

 Rychlost toku byla spočítána z Chézyho rovnice.  

 

iRCv   

v – rychlost 

C – rychlostní součinitel¨ 

i – podélný sklon dna koryta 

 

Při výpočtu Chézyho rovnice musíme spočítat hydraulický poloměr. 

 

O

S
R   

R – hydraulický poloměr 

S – průtočná plocha 
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O – omočený obvod 

 

Rychlostní součinitel byl použit dle Manninga. Součinitel drsnosti byl vzat z tabulek. 

 

6

1
1
R

n
C   

C – rychlostní součinitel 

n – součinitel drsnosti 

[10] 

5.1. Návrh alternativní úpravy 1. 

Variantu 1 tvoří, gabionové koše v kombinaci s obdélníkovým příčným profilem  

a kynetou v levé straně profilu. Břehy kynety opevněny na pravé straně gabinovým košem 

na levé straně stěnou z gabionových košů. Berma má sklon 5% k vůli odtoku vody. Šířka 

bermy byla dimenzována na průjezd lehké techniky. Při návrhu byly brány rozměry 

gabionů z tabulky 4. 

Délka [m] Šířka[m] Výška[m] Dělící počet[počet] 

1,5 1 0,5 0 

1,5 1 1 0 

2 0,5 0,5 1 

2 1 0,5 1 

2 1 1 1 

3 1 1 2 

4 1 1 3 

 Tabulka 4, standartní rozměry gabionů. Autor eurogabions. 
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Příčný řez 1, horní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 10 m
3
.s

-1
.  

 

Příčný řez 1 pří i= 0,0033 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,3 0,6 2,59 0,23166 13,75174 0,380225 0,228135 

0,4 0,92 4,2 0,219048 13,37215 0,359524 0,330762 

0,5 1,37 4,4 0,311364 15,94285 0,511042 0,700128 

1 3,62 6,4 0,565625 21,48801 0,928362 3,360672 

2 8,12 8,4 0,966667 28,0912 1,586593 12,88314 

2,4 9,92 9,2 1,078261 29,66838 1,769753 17,55595 

 Tabulka 5, příčný řez 1, varianta 1. Při i= 0,0033 ˚. 

 

 

Graf číslo 1. Konzumční křivka příčného profilu 1. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=10 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,773 m. Při i= 0,0033 ˚. 
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Příčný řez 1, horní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 10 m
3
.s

-1
.  

 

Příčný řez 1 pří i= 0,0055 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,3 0,6 2,59 0,23166 13,75174 0,490868 0,294521 

0,4 0,92 4,2 0,219048 13,37215 0,464143 0,427012 

0,5 1,37 4,4 0,311364 15,94285 0,659753 0,903861 

1 3,62 6,4 0,565625 21,48801 1,198511 4,338609 

2 8,12 8,4 0,966667 28,0912 2,048283 16,63206 

2,4 9,92 9,2 1,078261 29,66838 2,284742 22,66464 

Tabulka 6, příčný řez 1, varianta 1. Při i= 0,0055 ˚. 

 

 

Graf číslo 2. Konzumční křivka příčného profilu 1. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=10 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,576 m. Při i= 0,0055 ˚. 
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Příčný řez2, střední pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 12 m
3
.s

-1
. 

 

Příčný řez 2 pří i= 0,0033 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,3 0,6 2,59 0,23166 13,75174 0,380225 0,228135 

0,4 0,92 4,2 0,219048 13,37215 0,359524 0,330762 

0,5 1,37 4,4 0,311364 15,94285 0,511042 0,700128 

1 3,62 6,4 0,565625 21,48801 0,928362 3,360672 

2 8,12 8,4 0,966667 28,0912 1,586593 12,88314 

2,4 9,92 9,2 1,078261 29,66838 1,769753 17,55595 

Tabulka 7, příčný řez 2, varianta 1. Při i= 0,0033 ˚. 

 

 

Graf číslo 3. Konzumční křivka příčného profilu 2. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=12 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,929 m. Při i= 0,0033 ˚. 
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Příčný řez 2, střední pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 12 m
3
.s

-1
.  

 

Příčný řez 2 pří i= 0,0055 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,3 0,6 2,59 0,23166 13,75174 0,490868 0,294521 

0,4 0,92 4,2 0,219048 13,37215 0,464143 0,427012 

0,5 1,37 4,4 0,311364 15,94285 0,659753 0,903861 

1 3,62 6,4 0,565625 21,48801 1,198511 4,338609 

2 8,12 8,4 0,966667 28,0912 2,048283 16,63206 

2,4 9,92 9,2 1,078261 29,66838 2,284742 22,66464 

Tabulka 8, příčný řez 2, varianta 1. Při i= 0,0055 ˚. 

 

 

Graf číslo 4. Konzumční křivka příčného profilu 2. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=12 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,714 m. Při i= 0,0055 ˚. 
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Příčný řez 3, dolní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 16 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 3 pří i= 0,0033 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,3 0,6 2,59 0,23166 13,75174 0,380225 0,228135 

0,4 0,92 4,2 0,219048 13,37215 0,359524 0,330762 

0,5 1,37 4,4 0,311364 15,94285 0,511042 0,700128 

1 3,62 6,4 0,565625 21,48801 0,928362 3,360672 

2 8,12 8,4 0,966667 28,0912 1,586593 12,88314 

2,4 9,92 9,2 1,078261 29,66838 1,769753 17,55595 

Tabulka 9, příčný řez 3, varianta 1. Při i= 0,0033 ˚. 

 

 

Graf číslo 5. Konzumční křivka příčného profilu 3. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=16 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 2,204 m. Při i= 0,0033 ˚. 
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Příčný řez 3, dolní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 16 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 3 pří i= 0,0055 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,3 0,6 2,59 0,23166 13,75174 0,490868 0,294521 

0,4 0,92 4,2 0,219048 13,37215 0,464143 0,427012 

0,5 1,37 4,4 0,311364 15,94285 0,659753 0,903861 

1 3,62 6,4 0,565625 21,48801 1,198511 4,338609 

2 8,12 8,4 0,966667 28,0912 2,048283 16,63206 

2,4 9,92 9,2 1,078261 29,66838 2,284742 22,66464 

Tabulka 10, příčný řez 3, varianta 1. Při i= 0,0055 ˚. 

 

 

Graf číslo 6. Konzumční křivka příčného profilu 3. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=16 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,958 m. Při i= 0,0055 ˚. 

5.2. Návrh alternativní úpravy 2. 

Varianta 2 spočívá v použití kamenného pohozu v kombinaci s lichoběžníkovým 

příčným profilem. Dno v příčném směru má sklon 5% k vůli malým průtokům. Pata je 

zcela zapuštěna do dna. Svahy mají sklon 1:1,5, do poloviny svahu opevňuje břeh zához. 

Břeh nad záhozem je opevněn travním porostem. Zemina z výkopu poslouží k dosypání 

terénu. 
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Příčný řez 1, horní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 10 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 1 pří i= 0,0033 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,12 0,22 3,5 0,062857 7,163236 0,103168 0,022697 

0,5 1,75 5 0,35 16,90309 0,574456 1,005298 

1 4,55 7,1 0,640845 22,87223 1,051821 4,785787 

1,5 8,23 13,2 0,623485 22,5603 1,023328 8,421989 

1,73 10,23 17,1 0,598246 22,09895 0,981903 10,04486 

Tabulka 11, příčný řez 1, varianta 2. Při i= 0,0033 ˚. 

 

 

Graf číslo 7. Konzumční křivka příčného profilu 1. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=10 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,526 m. Při i= 0,0033 ˚. 
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Příčný řez 1, horní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 10 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 1 pří i= 0,0055 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,12 0,22 3,5 0,062857 7,163236 0,133189 0,029302 

0,5 1,75 5 0,35 16,90309 0,74162 1,297835 

1 4,55 7,1 0,640845 22,87223 1,357895 6,178425 

1,5 8,23 13,2 0,623485 22,5603 1,321111 10,87274 

1,73 10,23 17,1 0,598246 22,09895 1,267631 12,96786 

Tabulka 12, příčný řez 1, varianta 2. Při i= 0,0055 ˚. 

 

 

Graf číslo 8. Konzumční křivka příčného profilu 1. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=10 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,368 m. Při i= 0,0055 ˚. 
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Příčný řez 2, střední pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 12 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 2 pří i= 0,0033 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,14 0,26 3,24 0,080247 8,093682 0,13171 0,034244 

0,5 1,84 5,21 0,353167 16,97939 0,579654 1,066564 

1 4,77 11,2 0,425893 18,64585 0,699019 3,334323 

1,5 8,56 9,18 0,932462 27,58973 1,530453 13,10068 

1,8 11,12 10,5 1,059048 29,40287 1,738219 19,32899 

Tabulka 13, příčný řez 2, varianta 2. Při i= 0,0033 ˚. 

 

 

Graf číslo 9. Konzumční křivka příčného profilu 2. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=12 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,489 m. Při i= 0,0033 ˚. 
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Příčný řez 2, střední pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 12 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 2 pří i= 0,0055 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,14 0,26 3,24 0,080247 8,093682 0,170036 0,044209 

0,5 1,84 5,21 0,353167 16,97939 0,74833 1,376928 

1 4,77 11,2 0,425893 18,64585 0,90243 4,304592 

1,5 8,56 9,18 0,932462 27,58973 1,975806 16,9129 

1,8 11,12 10,5 1,059048 29,40287 2,244031 24,95362 

Tabulka 14, příčný řez 2, varianta 2. Při i= 0,0055 ˚. 

 

 

Graf číslo 10. Konzumční křivka příčného profilu 2. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn= m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,342 m. Při i= 0,0055 ˚. 
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Příčný řez 3, dolní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 16 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 3. pří i= 0,0033 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,157 0,33 4,32 0,076389 7,896726 0,125377 0,041375 

0,5 1,99 5,64 0,352837 16,97145 0,579112 1,152434 

1 5,11 7,6 0,672368 23,42802 1,103561 5,639195 

1,5 9,52 9,18 1,037037 29,09572 1,702093 16,20392 

1,82 12,13 10,8 1,123148 30,27962 1,843427 22,36077 

Tabulka 15, příčný řez 3, varianta 2. Při i= 0,0033 ˚. 

 

 

Graf číslo 11. Konzumční křivka příčného profilu 3. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=16 m
3
.s

-1 
vypočtena výška v korytě 1,516 m. Při i= 0,0033 ˚. 
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Příčný řez 3, dolní pasáž upravované části toku. Dimenzován na Qn = 16 m
3
.s

-1
.  

Příčný řez 3. pří i= 0,0033 ˚  

 

h [m] S[m
2
] o[m] R[m] C[-] v[m.s

-1
] Q[m

3
.s

-1
] 

0,157 0,33 4,32 0,076389 7,896726 0,161861 0,053414 

0,5 1,99 5,64 0,352837 16,97145 0,747631 1,487786 

1 5,11 7,6 0,672368 23,42802 1,424691 7,28017 

1,5 9,52 9,18 1,037037 29,09572 2,197392 20,91917 

1,82 12,13 10,8 1,123148 30,27962 2,379854 28,86763 

Tabulka 16, příčný řez 3, varianta 2. Při i= 0,0055 ˚. 

 

 

Graf číslo 12. Konzumční křivka příčného profilu 3. Z výše uvedené konzumčí křivky byla 

pro Qn=16 m
3
.s

-1
 vypočtena výška v korytě 1,365 m. Při i= 0,0055 ˚. 

5.3. Návrh úpravy podélné řešení 

7,022 – 6,757 km Vyrovnání nivelety, odtěžení nánosů do 0,3 m. Vzorový příčný řez 1 

(lichoběžník nebo obdélník), pod silničním mostem (6,975 km ul. 

Komenského) budou zachovány stávající gabionové zdi. Rozsah 

zásahů do uvedeného mostu bude upřesněn na základě stavebně 

technického průzkumu. Předpokládá se, že bude možné stávající 

konstrukci zachovat, zahloubit dno o cca 0,3 m a opevnit břehové 

pilíře. Pro most bude limitující hloubka a způsob založení pilířů. 

V prostoru mostu je navržena přeložka sdělovacího vedení, plynovodu 
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a vodovodu. Na 6,877 km je navrženo opevnění dna v prostoru křížení 

s kanalizačním potrubím. 

6,377 – 6,215 km vyrovnání nivelety dna, vzorový příčný řez 1(obdélník nebo 

lichoběžník). Lávka na 6,346 bude odstraněna a nahrazena novou 

konstrukcí. Kanalizace křížící koryto toku nad mostem v 6,254 km 

zasahuje do nové nivelety dna, kanalizace bude přeložena analogicky 

také plynovod a vodovod. 

6,215 – 5,555 km vyrovnání nivelety odtěžení nánosů do 0,3 m. Vzorový příčný řez 2 

(obdélník nebo lichoběžník). Lávky na 6,022 a 5,945 km budou 

odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí. Most na 5,651 km bez 

dotčení, trubní most – vodovod na 5,601 bude upraven (opevnění 

břehových opěr). Kanalizace DN 600 křížící koryto bude přeložena. 

5,555 – 3,815 km vybudování příčného podélného profilu řez 3 (obdélník nebo 

lichoběžník), zahloubení nivelety a odtěžení nánosů do 0,3 m pro 

lichoběžníkový příčný profil. Pro obdélníkový příčný profil 0,5 m. 

Lávky pro pěší na 5,478 a 5,233 km budou odstraněny. Lávka na 

5,383 bude odstraněna a nahrazena novou konstrukcí. Vodovodní 

potrubí na 5,378 a 5,171 km a kanalizace 5,379 km budou přeložen, 

lávka pro pěší 5,169 km bude opevněna (opevnění břehových opěr). 

Silniční most na 4,961 km bude upraven (opevnění břehových opěr). 

Rozsah zásahů do silničního mostu na 4,584 km bude upřesněn na 

základě stavebně technického průzkumu. Předpokládá se, že bude 

možné konstrukci zachovat, zahloubit dno až o 0,5 m a opevnit 

břehové pilíře. Pro most bude limitující založení pilířů. Kanalizace 

DN 100 (OVAK) křížící koryto v 5,550 km bude přeložena, trubní 

mosty – vodovod 4,545 km a plynovod 4,478 km budou upraveny 

(opevnění břehových opěr). Spádový stupeň obrázek 28. bude 

odstraněn a nahrazen vakovým jezem, koruna hráze bude odpovídat 

úrovni současné hrany. Lávky na 4,313 a 4,100 km budou upraveny 

(opevnění břehových opěr) [4]. 
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Obrázek č. 28. Spádový stupeň, který bude nahrazen vakovým jezem na 3,815 km.  

5.4. Posouzení alternativ nejvhodnější úpravy 

Návrh protipovodňových opatření pro město Klimkovice a Polanka nad Odrou 

počítá s výstavbou výše uvedených ochranných suchých poldrů, které sníží povodňových 

průtoků na požadovanou mez. Pokud by měla být zajištěna dostatečná protipovodňová 

ochrana bez výstavby suchých poldrů na horních částech zmíněných toků, rozsah nutných 

prací v intravilánu by byl neúnosný.  

Nedílnou součástí tohoto návrhu je zajištění stability koryta Polančice a zajištění 

bezpečného provedení velkých vod intravilánem dotčených obcí. Pro zajištění tohoto úkolu 

byly navrženy dvě alternativy, obdélníkový příčný profil s gabionovým opevněním břehů  

a lichoběžníkový příčný profil s opevněním záhozem se záhozovou patou a opevněním do 

půlky svahu, následným přechodem na travní koberec. 

Jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu opevnění je samotná odolnost 

opevnění proti přetvárným účinkům vody. Gabionové koše mají velkou odolnost a měrnou 

váhu srovnatelnou s betonem. Samy gabionové koše se dají použít jako opěrná zeď. Při 

nevhodném navržení gabionových košů ve štěrkonosném toku proud kamenů dokáže 

poškodit konstrukci koše, tím dojde k vysypání plniva. Polančice ovšem není štěrkonosný 

tok, tudíž nám poškození proudem štěrků nehrozí. Občasné narážení plavenin (větví 

stromů, spláchnuté sutě) by měla konstrukce koše přečkat bez poškození. Navržená berma 

má spád 5% kvůli odtoku vody, správně prorostlý travní drn v bermě odolá přetvárným 

účinkům vody. Zához není obecně tak odolný proti proudící vodě jako gabionové koše, ale 

v tomto případě po výpočtu jej můžeme použít. Rychlost toku vody při Qn navrhovaných 

Povodím Odry nikde nepřekračuje a ani se neblíží 2,5 m.s
-1 

je tedy možno použít travní 

porost. Navrhnutá záhozová patka brání v sesunutí svahu. 

Důležitým prvkem návrhu je prostorové řešení. Nedostatek prostoru kolem toku má 

za následek nutnost vykupovat okolní parcely, tento problém vyřeší mnohem lépe 
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obdélníkový profil o celkové šířce 6,5 m. Při použití lichoběžníkového profilu,  

o rozměrech 9 m až 10 m může dojít k zvýšením ceny projektu nebo k průtahům a třenicím 

s vlastníky pozemků. Samotná výstavba obdélníkového profilu z gabionových košů je 

finančně náročnější než výstavba lichoběžníkového koryta se záhozem. Musíme však brát 

v potaz výkup pozemků (viz. výše). 

V komlexním návrhu úpravy koryta se bere v úvahu i následná údržba toku. Údržba 

obdélníkového profilu zahrnuje v podstatě jen kosení bermy, která je uzpůsobena na 

průjezd lehké techniky a poškození opevnění po více než Q100 vodách. Lichoběžníkový 

profil má nevýhodu v poměrně příkrých svazích toku, které musí být koseny. Další 

nevýhodou je menší pevnost konstrukce, při větších vodách může byt poškozena. Mezi 

nesporné výhody lichoběžníkového profilu se záhozovým opevněním patří možnost 

dosypat a opravit tím zához.  

 

 

 

 

Obrázek č. 29. Typické koryto Polančice před úpravou, nevhodně umístěná lávka snižuje 

průtočný profil. Autor Michal Březina. 
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Vzhledem k tomu že koryto toku prochází intravilánem, je důležité aby, se vyřešily 

problémy se zarůstáním a eutrofizací toku. Gabionové koše tvoří překážku mezi tokem  

a okolní nivou, brání dobré komunikaci okolních vod s tokem. Kyneta shromažďuje za 

nízkých vodních stavů průtok do jednoho místa, čímž přechází zanášení a následnému 

zarůstání toku. Mělký látkami z polí dotovaný tok znepříjemňuje prostředí zápachem  

a může znamenat i biologické nebezpečí. Tím že kyneta je uzší lépe koncentruje vodu do 

jednoho místa než lichoběžníkový profil se sklonem dna 5%. Zához nijak nebrání 

komunikaci okolní vody s korytem, svým větším omočeným obvodem lépe podporuje 

biologické funkce toku. 

Polančice protéká kolem centrálních částí Polanky nad Odrou a Klimkovic je tedy 

žádoucí, aby tok měl estetickou hodnotu. Návrh obdélníku s gabionovými koši působí 

poměrně technicky, i když lícní strany gabionových košů je možné naplnit esteticky 

vhodným kamenivem. Zához s trávou vypadá mnohem přirozeněji, lichoběžníkové koryto 

vypadá méně technicky. Návrh obdélníkového koryta obhájíme jen v případech stísněných 

podmínek nebo ve velkém ohrožení nemovitostí. Lichoběžníkové koryto se záhozem 

naopak odůvodníme v místech, kde je menší nebezpečí ztrát majetku. 
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6. Závěr 

Cílem práce byl návrh alternativních variant úpravy toku v zástavbě města 

s ohledem na zvýšení protipovodňové ochrany území. Při návrhu bylo počítáno 

s plánovanými poldry na horním toku Rakovce a Polančice. Zvýšení úrovně 

protipovodňové ochrany na Polančici jsou nutná, protože k vylévání toku z břehů  

v intravilánu dochází už při Q5. Stávající situace by měla být napravena, ochrana obcí by 

měla být zvýšena na Q100 [7].  

Pokud by měla být zajištěna dostatečná protipovodňová ochrana bez výstavby 

suchých poldrů na horních částech zmíněných toků, rozsah nutných prací v intravilánu by 

byl neúnosný.  

Byly navrženy dvě varianty úpravy koryta Polančice. V první variantě byly navrženy 

gabionové koše v kombinaci s obdélníkovým příčným profilem a kynetou v levé straně 

profilu a v druhé kamenný pohoz přecházející od horní poloviny svahu na travní koberec 

v kombinaci s lichoběžníkovým příčným profilem. Pro obě varianty úpravy byly navrhnuty 

tři vzorové příčné profily a to v horní části (7,022 – 6,215 km), střední části (6,215 – 5,555 

km) a dolní části (5,555 – 3,815 km) upravovaného toku. Ze vzorových řezů je naznačeno 

podélné řešení. 

Obě navrhnuté varianty splňují podmínky k tomu, aby mohly být provedeny na celé 

délce navrhované úpravy. Při výběru opevnění musíme přihlédnout k místním podmínkám. 

Gabionové koše v kombinaci s obdélníkovým příčným profilem a kynetou v levé straně 

profilu jsou vhodnější pro místa, kde by muselo dojít k velkému záboru pozemků nebo 

dokonce k bourání objektů. Kamenný pohoz v kombinaci s lichoběžníkovým příčným 

profilem je vhodnější pro místa, kde je více prostoru a to zejména proto, že je výrazně 

levnější a má přirozenější vzhled. 
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