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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou protipovodňové ochrany v zemědělské krajině. 

Charakterizovány jsou různé druhy opatření pro zpomalení odtoku a retenci vody v krajině. 

Největší pozornost je věnována suchým poldrům. Práce je zaměřena na lokalitu obce 

Bolatice, ve které bylo realizováno deset těchto retenčních nádrží. Kvůli svažitosti 

místního terénu je hodnocena intenzita vodní eroze prostřednictvím provedení výpočtu 

průměrné roční hodnoty ztráty půdy. Součástí práce jsou podklady, které mohou sloužit 

jako materiál pro brzkou realizaci naučné stezky v Bolaticích. 

Klíčová slova 

Retence vody, povodeň, suchý poldr, srážková voda, eroze 

Summary 

This thesis deals with the issue of flood protection in the agricultural landscape. Different 

types of measures to slow runoff and water retention in the landscape are characterized. 

The greatest attention is paid to dry polders. The work is aimed at the locality of the village 

Bolatice, where were implemented ten of these retention ponds. Because of the slope of the 

local terrain the intensity of water erosion is evaluated through the calculation of the 

average annual values of soil loss. The information can take as material for early 

implementation of an educational trail in Bolatice. 
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1. Úvod a cíl práce 

Diplomová práce se zabývá tématikou protipovodňové ochrany, zpomalení odtoku vody 

z povrchu a jejím odváděním či zásakem do půdních vrstev za pomoci různých druhů 

opatření. Jednou z možností zastavení či zmírnění povodňové vlny jsou suché nádrže, 

kterým je v této práci věnována největší pozornost. Bohužel v současné době Česká 

republika v problematice především suchých nádrží mírně zaostává nad státy, jako je 

Nizozemsko či Německo i přesto, že jejich realizace je u nás podporována v rámci různých 

dotačních programů. Často bývá využíván Operační program Životní prostředí (OP ŽP). 

Zejména v oblasti suchých poldrů u nás nejsou dostatečně dlouhodobé praktické 

zkušenosti na rozdíl od jiných retenčních nádrží. 

V Nizozemsku jsou realizace poldrů velmi populární a mají často nepatrně odlišný 

charakter než v České republice. Tyto unikátní nádrže jsou projektovány podél mořského 

pobřeží, slouží k zachycení mořské vody a díky nim nedochází k rozsáhlému pravidelnému 

zatopení vlivem přílivů. 

Tato práce je soustředěna především na lokalitu okolí obce Bolatice nacházející se 

v Moravskoslezském kraji, poblíž většího města Hlučín. V této obci se nachází soustava 

deseti plně funkčních řízených suchých poldrů. Soustava je doplněna o množství 

zasakovacích příkopů. Tyto poldry nejsou průtočné a nemají trvalé zdržení vody kvůli 

možnému ztekucení jílů. Zachycená voda je řízeně vypouštěna do kanalizační sítě tak, aby 

nedošlo k vyplavení vody z kanálů na základě vysokého tlaku. Díky této soustavě je obec 

poměrně dostatečně chráněna před ničivými povodněmi, které mohou být hrozbou na jaře 

po tání sněhové pokrývky a především v létě při intenzivních přívalových deštích. 

Vzhledem k uspořádání krajiny není lokalita ohrožena vodou vybřeženou z říčních koryt. 

V současné době u nás neexistuje mnoho literatury zabývající se přímo tématikou suchých 

poldrů. Hlavním cílem práce bude zhodnotit funkce těchto protipovodňových opatření, 

navrhnout možná opatření pro zlepšení nynějšího stavu v Bolaticích a utřídit informace 

týkající se především suchých poldrů tak, aby mohly sloužit jako studijní materiál, 

případně jako podklady pro další výzkum.  
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Dílčím cílem bude rovněž problematika eroze, která je způsobená především činností vody 

stékající po zemském povrchu. Prostor zátopy suchého poldru je tvořen zemědělsky 

využívanými plochami, které jsou různou mírou ohroženy vodní erozí v závislosti na 

svažitosti terénu, hloubce půdy, půdním krytu apod., a proto bude další součástí hodnocení 

průměrné roční hodnoty ztráty půdy. Pro výpočet budou voleny různé druhy pěstovaných 

plodin, aby byl výsledný rozdíl dostatečně patrný. Pro snížení vysokých hodnot ztráty půdy 

je třeba navrhnout různé druhy technických či biologických opatření. 

Lokalizace jednotlivých poldrů bude zobrazena na mapách, které budou vytvořeny 

prostřednictvím programu ArcGIS od společnosti ESRI. Mapové podklady pro účely 

vypracování diplomové práce zdarma poskytl Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Diplomová práce bude sloužit jako podkladový materiál pro realizaci naučné stezky 

okolím obce Bolatice. Toto téma částečně řešeno i v diplomové práci. Bude vytvořen 

zjednodušený grafický návrh naučné tabule a návrh možné trasy. Součástí bude vlastní 

fotodokumentace, která by rovněž mohla být využita pro další účely. 
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2. Opatření pro retenci vody v krajině 

Existují různé druhy opatření, jejichž primárními funkcemi jsou ochrana před povodněmi, 

retence vody v krajině či protierozní ochrana. V této diplomové práci je primární důraz 

kladen na suché nádrže, a to především na suché poldry. 

2.1  Suché nádrže 

Vhodným a přírodě blízkým opatřením před povodněmi v zemědělské krajině je tzv. poldr. 

Jedná se o hrázemi vymezenou část území, nížinnou plochu, sloužící k úplnému či 

částečnému zachycení povodňových vod. Povodňové vlny mohou vznikat nejčastěji ve 

dvou obdobích, a to zejména při období silných přívalových dešťů a dále pak na jaře při 

tání sněhu. Přívalové srážky vznikají z oblaku zvaného Cumulonimbus, který se vytváří 

nad místy silného ohřevu zemského povrchu nebo při rychlém postupu studené fronty. 

Jsou charakterizovány deštěm o intenzitě 23 – 58 mm·hod
-1

 (Kemel, 1996).  Na ploše 

poldru nesmí být žádná infrastruktura. Existují dva typy poldrů realizovaných v krajině, 

a to suché a polosuché. 

Polosuché poldry jsou realizovány tak, že po celou dobu jejich existence jsou vyplněny 

určitým nevelkým množstvím vody. Tímto jsou paty hráze udržovány vlhké a plní se tak 

ekologické funkce menší vodní plochy. V zátopové ploše polosuchého poldru jsou 

vytvářeny další prvky snášející zatopení, jako jsou např. tůně, mokřady nebo vrbové háje. 

Tyto oblasti jsou velice cenné z pohledu přírody a krajiny. Nacházejí se zde významné 

biotopy především pro obojživelníky a drobné organismy vázané na vodní plochy. 

Suché poldry se vyznačují tím, že se v nich voda trvale nezadržuje. Pata hráze zůstává 

suchá. Veškerý prostor tedy může být využíván k různým účelům, přičemž nejčastěji jsou 

zde vytvořeny obhospodařovaná pole, louky nebo zatravněné plochy. 

Mezi základní součásti suchých nádrží lze zařadit: 

 Retenční prostor neboli prostor zátopy 

 Hrázové těleso 

 Spodní výpust 

 Bezpečnostní přelivy 
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Při realizaci suchých nádrží je využíváno přirozeného spádování terénu. Největším 

technickým zásahem je výstavba hráze, jejíž návrh musí odpovídat ustanovením ČSN 75 

2310 – Sypané hráze. V některých případech lze sice využít například určitý přírodní val, 

ale v praxi se lze mnohem častěji setkat s hrázemi účelně vytvořenými člověkem. Ve 

většině případů jsou budovány hráze sypané. V závislosti na místních podmínkách se 

mohou realizovat hráze betonové, zděné, kombinované nebo vyztužené násypy. Směrem 

ven z poldru vede vzdušná hrana svahu, směrem dovnitř poldru je svah nazýván nátokovou 

hranou (viz. Obrázek 1). V jiných případech jsou svahy označovány pomocí termínů 

vzdušní a návodní (viz. Obrázek 3). Dle TNV 75 2415 – Suché nádrže se nedoporučuje 

použití návodního těsnění sypané hráze. Nepříznivý vliv má dlouhodobé vystavení 

těsnícího prvku střídavě suchu a náhlému zatopení při povodni. Tímto dochází k vysychání 

a praskání zemního těsnění, nepříznivé deformaci dalších druhů těsnění a snadné 

zranitelnosti při působení vnějších vlivů. Nejvyšší část hrázového tělesa se nazývá koruna 

hráze. Je žádoucí, aby hráz měla v ideálním případě výšku okolo 5 metrů. Nicméně záleží 

na místních podmínkách, a proto se i v Bolaticích nachází několik vyšších hrází. 

 

Obrázek 1: Vyznačení vybraných částí suchého poldru při pohledu z hráze (Dospivová, 2012) 

Celý objem suchého poldru slouží k zachycení povodňové vlny. Jedná se o tzv. retenční 

prostor neboli prostor zátopy. Dle TNV 75 2415 – Suché nádrže musí být způsob 

využívání pozemků řešen již v návrhu suché nádrže. Pozemky mohou být využívány pro 
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zemědělství či lesnictví. Mohou sloužit pro rekreaci, sport nebo jako prvky Územního 

systému ekologické stability. Způsob využití území je závislý na režimu záplav, půdních 

poměrech, výrobních poměrech (zemědělství, lesnictví), klimatických poměrech a jiných 

územních požadavcích. V  místě zátopy suchého poldru je zachycená voda zdržována 

pouze přechodně. Při delším zadržování vody by mohlo dojít k nežádoucímu ztekucení 

jílových materiálů, které by mohlo výrazně poškodit hrázové těleso. Důležité tedy je vodu 

v ideálním případě řízeně odpouštět za pomoci výpustných zařízení např. do recipientu, 

v horším případě do místní kanalizace, popřípadě jakkoliv jinak odvádět.  

Norma TNV 75 2415 – Suché nádrže udává, že celkový objem nádrže je téměř shodný se 

součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru. Ovladatelný ochranný 

prostor se nachází v místech pod úrovní koruny nehrazeného přelivu nebo pod úrovní 

nejvyšší hladiny ovládané uzávěry na přelivu. Neovladatelný ochranný prostor nádrže se 

nachází naopak nad úrovní koruny nehrazeného přelivu nebo nad úrovní nejvyšší hladiny 

ovládané uzávěry na přelivu. Neovladatelný prostor je shora omezen maximální hladinou. 

Část prostoru pod úrovní spodních výpustí se nazývá mrtvý prostor. Rozdělení prostorů 

a hladin suchých nádrží je graficky zobrazeno na následujícím Obrázek 2. Zobrazeny jsou 

veličiny: 

Mmax maximální hladina 

Mm hladina mrtvého prostoru 

Ms hladina stálého nadržení 

Mro hladina ovladatelného ochranného prostoru 

Mrn hladina neovladatelného ochranného prostoru 

Vm objem mrtvého prostoru 

Vs objem stálého nadržení (nejvýše 10 % celkového objemu nádrže) 

Vro objem ovladatelného ochranného prostoru 
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Vrn objem neovladatelného ochranného prostoru 

Vr celkový ochranný objem 

Vc celkový objem nádrže 

 

Obrázek 2: Rozdělení prostorů a hladin v suché nádrži (TNV 75 2415) 

V nejnižší části hráze jsou zabudovány potrubí pro vypouštění vody z nádrže tzv. spodní 

neboli trubní výpusti. Trubní výpust je složena z uzavíracího prvku, výpustného potrubí 

a zařízení na tlumení kinetické energie vytékající vody. Přednostně na návodní straně, 

méně často na vzdušní straně, hráze se navrhuje uzávěr pro regulaci odtoku.  

Regulace odtoku z povrchových objektů může být velmi problematická, kvůli ucpání 

regulátoru trávou, listím apod. U retenčních dešťových nádrží se tedy doporučuje využívat 

potrubí škrtícího ventilu s průměrem větším než DN 200. Odtok musí být vyřešen tak, 

aby nedocházelo k ucpávání ventilu. Je nutné, aby všechny objekty pro regulaci odtoku 

byly řádně a pravidelně kontrolovány a čištěny (Stránský a kol., 2012). Je vhodné, aby byl 

vtokový objekt chráněn česlemi, které dokážou zachytit hrubé mechanické nečistoty 

a zabraňují tak ucpání. 
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Obrázek 3: Obecné schéma suchého poldru (Dospivová, 2013) 

Jestliže je povodňová vlna příliš velká a poldr nedokáže pojmout celou vodní masu, dojde 

k přelití vody přes bezpečnostní přeliv. Při dimenzování bezpečnostního přelivu se využívá 

ČSN 75 2340 – Navrhování přehrad: Hlavní parametry a vybavení nebo ČSN 75 2410 – 

Malé vodní nádrže. V ideálním případě by toto bezpečnostní opatření mělo být součástí 

každé hráze a mělo by být dimenzováno tak, aby při průběhu povodně docházelo k co 

nejmenším škodám. Bezpečnostní přelivy bývají konstruovány na jedné nebo po obou 

stranách hráze tak, aby při přetečení došlo k co nejmenším škodám. Mezi základní typy 

patří korunový, boční a šachtový přeliv (Kantor, 2007). Základním příkladem korunového 

přelivu je různě dlouhý snížený úsek na povrchu hráze, který bývá zpevněn stabilním 

materiálem. Dále může být bezpečnostní přeliv tvořen nejrůznějšími přírodními či 

umělými průlehy, pomocí nichž je přebytečná voda odváděna mimo oblast poldru, 

případně do jiného poldru. 
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Obrázek 4: Ukázka bezpečnostního přelivu (Dospivová, 2012) 

V současné době je realizace poldrů velmi žádaná a podporovaná dotacemi v rámci 

různých programů. Aktuální nabídku podpory tvoří Operační program Životní prostředí, 

který nabývá platnosti v letech 2007 až 2013. Cílem je ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí v České republice (www.opzp.cz, 2013). Dalším příkladem může být 

Program péče o krajinu (PPK). Jedná se o dotační program, který byl vyhlášen 

Ministerstvem životního prostředí. Poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % 

vynaložení nákladů na vlastní realizaci opatření. Předpokladem je postupné naplňování 

a realizace opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické 

rozmanitosti. PPK se zaměřuje na provádění drobného managementu. Rozděluje se do tří 

podprogramů, u kterých je rozdíl ve vzájemném způsobu financování a rozsahu 

prováděných opatření. Další možností mohou být národní programy Ministerstva 

zemědělství v oblasti vod, které se vztahují na opatření ve veřejném zájmu. Mimo jiné se 

jedná především o prevenci před povodněmi a odstraňování povodňových škod 

(www.dotace.nature.cz, 2012). 

2.2  Ostatní technická a biotechnická opatření 

Retence srážkové vody v urbanizované krajině je podporována různými druhy technických 

opatření. Existují různé způsoby opatření, jak zdržet vodu a zamezit vodní erozi. 
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Významná je tedy funkce ochranná a protierozní. Kromě výše popsaných nádrží se jedná o 

následující opatření: 

 Průlehy 

 Záchytné, svodné a cestní příkopy 

 Terasy 

 Zasakovací pásy 

Možným řešením jsou vsakovací průlehy. Jedná se o mělké zatravněné objekty se sklony 

svahů 1:5 až 1:10. Díky mírným svahům mohou být průjezdné. Průleh slouží pouze ke 

krátkodobému zadržení vody. Jestliže je retence vody dlouhodobější, dochází ke snížení 

vsakovací schopnosti objektu a především hrozí úhyn vegetačního krytu průlehu. Na 

základě tohoto se doporučuje, aby hloubka zadržené vody nepřesáhla 30 cm (Stránský 

et al., 2012). Primárně jsou vedeny po vrstevnicích, případně mohou být mírně odkloněny. 

Na základě Katalogu opatření – Technických protierozních opatření mohou být průlehy 

podle funkce členěny na sběrné, svodné a odváděcí. Na základě sběrné funkce dochází k 

intenzivnímu vsakování díky dobře propustným půdám, přičemž podélný sklon dosahuje 

maximální hodnoty 1 %. Odváděcí funkce je podporována podélným sklonem svahu do 

3 %. Průleh je zpravidla zaústěn do travnatých údolnic nebo zpevněných příkopů. Svodná 

funkce je podporována zatravněnými dráhami soustředěného odtoku, přičemž sklon 

nabývá rozlišných hodnot dle terénu. 

Průleh je příkop, který je spíše mělký a široký s mírným sklonem svahů (Sala, 2004). 

Jejich realizace je založena na příčném dělení pozemků. Opatření je založeno na rozdělení 

dlouhého svahu na menší části. Vzdálenost mezi jednotlivými průlehy se odvíjí v závislosti 

na sklonu pozemku, hydrologické charakteristice půd, úhrnu a intenzitě přívalových 

srážek, na používané mechanizaci a způsobu obdělávání. Průlehy se realizují na svazích do 

sklonu 15 % (ve výjimečných případech do 18 %), kde se nacházejí hlubší půdy. Jestliže je 

na jednom pozemku navrženo více průlehů, jsou z mechanizačních důvodů vedeny 

v rovnoběžných řadách podél vrstevnic. Malý nebo nulový podélný sklon průlehu slouží 

k zasakování veškeré vody stékající po povrchu. Intenzivnějšího vsakování je možno 

docílit vedením drenáže v ose průlehu. Pokud má průleh větší podélný sklon, musí být 
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trvale zatravněn. Zpravidla ústí do zatravněných údolnic nebo zpevněných příkopů 

(Podhrázská, 2009). 

 

Obrázek 5: Průleh – Bolatice (Dospivová, 2012) 

Další možností může být vsakovací průleh – rýha. Tento objekt je složen ze zatravněného 

průlehu, pod kterým je umístěna štěrkem vysypaná rýha. Jedná se o liniový prvek. Tato 

kombinace je navrhována v místech s malou vsakovací schopností podloží. K vyvážení 

dochází při zvýšení vsakovacího výkonu do propustnějších vrstev a zvýšením retenčního 

objemu objektu. Průleh má funkci retenční, vsakovací a čistící. Rýha má funkci retenční 

a vsakovací. Z hlediska účinnosti předčištění a úrovně evapotranspirace jde o 

nejvýhodnější prvek (Stránský et al., 2012). 

 

Obrázek 6: Schéma prvku průleh – rýha (upraveno z Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung, 2011) 
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Terasy jsou realizovány jako základní protierozní opatření na svazích o sklonu větším než 

15 %. Opatření je založeno na systematickém přerušování délky svahu, čímž dochází ke 

zmírnění nebo odstranění svažitosti vlastních produkčních ploch. 

Záchytné a svodné příkopy bývají nejčastěji zaústěny do místní vodoteče případně 

nádrže. Při návrhu je nutné dbát na to, aby příkopy odváděly návrhový kulminační průtok a 

aby se nezanášely. Podmínkou trvalé funkčnosti je pravidelné čištění od nánosů a porostů, 

opravy opevnění u svahů s větším sklonem apod. 

 

Obrázek 7: Svodný příkop na Borové (Dospivová, 2013) 

Cestní příkopy jsou v systému protierozní ochrany součástí každé cesty. Slouží 

k odvádění přebytečné srážkové vody z vozovky i z přilehlých pozemků. Katalog 

opatření – Technická protierozní opatření (eAGRI, 2005) udává, že kapacita koryt je 

omezena hloubkou 0,4 m až 1 m s ohledem na šířku vozovky v koruně a bezpečnost 

provozu. Je nutné, aby hladina vody v příkopu byla minimálně 15 cm pod úrovní koruny 

vozovky z důvodu jejího odvodnění. 



Petra Dospivová: Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině 

2013  12 

 

 

Obrázek 8: Cestní příkop, Bolatice - směr Chuchelná (Dospivová, 2013) 

V zemědělské krajině se setkáváme se zasakovacími pásy. Jedná se o liniový prvek, který 

se využívá především k ochraně půdního fondu před nežádoucí erozní činností. Jejich 

výhoda tkví primárně v nízké finanční náročnosti. Slouží k převádění povrchově odtékající 

vody do podpovrchového odtoku. Zasakovací pásy mohou být různého charakteru dle 

typické vegetace – travní, křovinné, popř. lesní. Navrhují se nejčastěji na svažitých 

pozemcích podél vrstevnic a jejich šířka by neměla být menší než 20 m. Pásy se 

v zemědělsky obdělávané krajině střídají s plodinami, které nedostatečně chrání půdu před 

erozí. Mohou se také budovat podél nádrží a vodotečí, aby došlo k zabránění vzniku 

erozních smyvů. Účinnost je závislá na charakteru vegetačního krytu, půdě, vlhkosti půdy, 

sklonu svahu, šířce pásu a intenzitě přívalového deště. Existuje možnost účinnost zvýšit, 

a to pomocí spojení s jinými protierozními opatřeními, jako jsou průlehy a záchytné 

příkopy (Podhrázská, 2009). V době jarního tání mají vzhledem k menšímu promrzání 

půdy při zachycování odtoku vyšší účinnost zalesněné pásy než zatravněné. 
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3. Suché poldry v Bolaticích 

Bolatice jsou starobylou slezskou obcí. Obec se nachází v Moravskoslezském kraji a je 

součástí okresu Opava. Žije zde 4 411 obyvatel. Je rozložena na území, zabírající plochu 

132 ha, poblíž hranic s Polskem (www.bolatice.cz, 2013). 

Dalo by se říci, že Bolatice jsou téměř ze všech stran chráněny suchými poldry. Suché 

nádrže jsou v obci realizovány již od roku 1967. V současné době zde existuje deset těchto 

vodohospodářských nádrží. Daná problematika je v obci stále aktuální, jelikož nejnovější 

dva poldry vznikly teprve v loňském roce 2012. Bližší charakteristika k jednotlivým 

nádržím je podrobněji popsána v následující části této práce.  

3.1  Geologická a geomorfologická charakteristika 

Dle geomorfologické mapy, kterou poskytuje společnost Geoportal, je zařazení lokality 

následující: 

 Systém: Hercynský 

 Provincie: Středoevropské nížiny 

 Subprovincie: VII Středopolské nížiny 

 Oblast: VIIA Slezská nížina 

 Celek: VIIA-1 Opavská pahorkatina 

 Podcelek: VIIA-IC Hlučínská pahorkatina 

 Okrsek: VIIA-IC-a Kobeřická pahorkatina 

Obec spadá do jižní části Hlučínské pahorkatiny. Leží v nadmořské výšce okolo 260 m n. 

m. a ze všech stran je obklopena oblastmi s vyšší nadmořskou výškou, která se pohybuje 

v rozmezí 271 – 304 m n. m. Jedná se o stabilní lokalitu, kde nejsou patrny žádné vlivy 

zemětřesení nebo sesuvů. 

Zájmová lokalita se vyznačuje kvartérními neboli čtvrtohorními usazenými horninami. 

Řadí se zde hlíny, spraše, štěrky a písky. 
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3.2  Pedologická charakteristika 

V převážné většině území se nachází půdní typ modální luvizemě. Dále se zde v menší 

míře objevují fluvické gleje. Tyto se vyskytují v několika metrovém páse, uprostřed 

kterého vede koryto Opusty. Gleje se nacházejí i ve výběžku směrem na sever od Opusty 

po ulici Hlučínské a sahá až ke střetu ulic Svobody a Příkopní. Pro lepší představu slouží 

následující Obrázek 9. Převažující světle růžová plocha znázorňuje luvizem modální. 

Šedomodrou barvou je zobrazen glej fluvický. 

 

Obrázek 9: Znázornění rozsahu půdních typů (geoportal.gov.cz) 

V dané oblasti se nacházejí půdní druhy hlinitopísčité až jílovité půdy. Hlinitopísčité půdy 

jsou lehké a obsahují maximálně 20 % jílu. Půdy jílovité jsou naopak těžké a mohou 

obsahovat až 75 % jílu. 

Jíl prochází objemovými změnami na základě množství obsažené vody. Během vysychání 

zvlčené jemnozrnné zeminy dochází ke zmenšení objemu a tudíž ke smršťování. Proces 

probíhá až do doby, kdy vlhkost klesne na mezní hodnotu vlhkosti, přičemž v tuto chvíli se 

zemina přestává smršťovat. Protikladem je proces bobtnání. Dochází k němu, když 

jemnozrnná zemina nasává vodu nebo pouze vlhkost ze svého okolí a dochází tak ke 

zvětšení objemu. Děj probíhá tak dlouho, dokud se zemina zcela nenasytí. Objemové 

změny závisí nepřímo na sorpčních schopnostech jílovitých zemin, které dosahují 

nejvyšších hodnot u zemin bohatých na montmorillonit a illit (Kycl, 2009). 
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Téměř celé území je charakterizováno hlubokými půdami (nad 60 cm), pouze malá část je 

pokryta středně hlubokými půdami (30 – 60 cm). 

3.3  Hydrogeologická a hydrologická charakteristika 

Dle map hydrogeologické rajonizace, které zprostředkovává Česká geologická služba, je 

zájmová lokalita součástí hydrogeologického rajónu číslo 1550 s názvem Kvartér Opavské 

pahorkatiny. Rozloha rajónu činí 301,572 km
2
 a leží v oblasti hlavního povodí řeky Odry. 

Za pomoci Hydroekologického informačního systému VÚV TGM byly zjištěny informace 

týkající se hydrologického povodí. Hranice plochy povodí Opusty je vyznačena, na 

Obrázek 10, červenou linií. Vodní tok je pojmenován a označen modrou barvou. Červené 

kruhové značky umístěné na vodním toku slouží k označení říční kilometráže. Červené 

číslo ve středu povodí znázorňuje číslo hydrologického pořadí – 2-02-03-014/0. 

 

Obrázek 10: Zobrazení plochy povodí (upraveno z http://heis.vuv.cz/, 2013) 
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Tabulka 1: Hydrologická data 

Vodní tok: Opusta 

Celková délka vodního toku: 8,947 řkm 

Významnost toku: páteřní tok vodního útvaru 

Hydrologické povodí: 4. řádu 

Plocha povodí: 15,57 km
2
 

Číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-014/0 

Horní styčník: 9 řkm 

Dolní styčník: 5 řkm 

Délka údolnice: 4,5 km 

Povodí 3. řádu: Opava od Moravice po ústí 

Oblast povodí: Oblast povodí Odry 

Název koordinační oblasti: Horní Odra 

 

Tabulka 2:Výpis dat hydrogeologického rajonu 

Název hydrogeologického rajonu: kvartér Opavské pahorkatiny 

Pozice: svrchní vrstva 

Plocha rajonu: 301,572 km
2
 

Geologická jednotka: kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty 

Skupina rajonů: kvartérní sedimenty v povodí Odry 

 

Tabulka 3:Kolektory hydrogeologického rajonu 

Kolektor: svrchní kolektor 

Litologie: štěrkopísek, hlína 

Typ kvartérního sedimentu: glacigenní 

Mocnost souvislého zvodnění: 5 – 15 m 

Hladina: volná 

Typ propustnosti: průlinová 

Transmisivita: střední 0,0001 – 0,001 m
2
·s

-1 

Mineralizace: 0,3 – 1 g·l
-1

 

Chemický typ: Ca-Na-HCO3 
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Do recipientu Opusta ústí bezejmenný vodní tok o celkové délce 1,075 řkm. Horní styčník 

recipientu se nachází v místě 6,212 řkm. Další vodní tok o délce 0,206 řkm ústí do 

recipientu Opusty, přičemž horní styčník se nachází na 7,976 řkm. 

Ekologický stav Opusty je udáván jako poškozený. V dřívějších dobách docházelo 

hromadně k napřimování koryt vodních toků, což je velmi nevhodný zásah do krajiny. 

Napřímené koryto mnohem rychleji odvádí vodu z krajiny a naprosto odporuje dnešním 

revitalizačním snahám zpomalit odtok, podporovat tvorbu meandrů, přirozený rozliv 

a zdržovat tak vodu v přírodě blízké krajině. Takto nevhodně byl upraven i tok Opusta, 

a proto zde nad erozí boční převládá eroze hloubková, která zapříčiňuje stále intenzivnější 

prohlubování koryta. Veškerá srážková voda je odváděna do Opusty. Koryto toku plně 

nezvládá nápor velkého množství vody, což je také příčinou prohlubování. 

V dřívějších dobách danou lokalitou protékal Bolatický potok, který je v současné době 

zatrubněn. Zatrubněním potoku došlo v obci ke zhoršení situace při záplavovém období. 

V krizovém období může voda v centru obce stoupnout o několik centimetrů, avšak situace 

není tak vážná, jako by mohla být, kdyby kolem obce nebyla realizována soustava suchých 

poldrů.  Vzniklé problémy však musí být řešeny jinak, jelikož v současné době již nelze 

potok odtrubnit z důvodu využití ploch pro zástavbu. 

V blízkosti koupaliště se nachází pramen, který zapříčiňuje výskyt balastních vod. Kolem 

tohoto pramene se v důsledku zamokření vytvořil neveliký mokřad. Menší turistickou 

atrakcí se stala upravená studánka nazvaná „U Velkého kamene“, která se nachází poblíž 

odbočky na Borovou. Nedaleko sportovního hřiště (u poldru č. I) byla obnovena studánka 

s místním názvem „V důlku“ (www.bolatice.cz). 

V oblasti zvané Křeménky jsou vytvořeny dva malé rybníky. Tři malé nádrže na vodu se 

nacházejí v osadě Borová a slouží primárně jako zdroj vody v případě požáru. 

3.4  Klimatická charakteristika 

Klimatické oblasti jsou rozděleny podle Quitta (Quitt, 1971). V místě zkoumaného území 

je vymezena oblast MT10, která je v mapě klimatických oblastí vyznačena žlutou barvou. 
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MT10 je označena jako mírně teplá oblast a je popsána následujícími charakteristikami 

(Tabulka 4).  

Tabulka 4: Klimatické charakteristiky oblasti MT10 (Quitt, 1971) 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s teplotou ≥ 10°C 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -2 – -3 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů jasných 40 – 50 

Počet dnů zatažených 120 – 150 

 

 

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

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

Letní den – den s max. teplotou vzduchu  ≥ 25 °C 

Vegetační období – měsíce  IV - IX 

Zimní období – měsíce X – III 

Srážkový úhrn ve vegetačním období – srážkový úhrn od dubna do října 

Srážkový úhrn v zimním období – srážkový úhrn od prosince do března 
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Na základě Atlasu podnebí Česka (Tolasz et al., 2007) byly zjištěny průměrné úhrny 

srážek. Ty mohou být rozloženy na sezónní úhrny srážek (viz. Tabulka 5) nebo na měsíční 

úhrny srážek v dané oblasti (viz. Tabulka 6). Průměrný úhrn srážek v letním půlroce, čímž 

je myšleno období od dubna do září, nabývá hodnot kolem 400 mm. 

Tabulka 5: Průměrný sezonní úhrn srážek 

Roční období Průměrný sezónní úhrn srážek [mm] 

Jaro 125 – 150 

Léto 250 – 300 

Podzim 100 – 125 

Zima do 100 

 

Tabulka 6: Průměrný měsíční úhrn srážek 

Měsíc Průměrný měsíční úhrn srážek [mm] 

Leden 20 – 30  

Únor 30 – 40 

Březen 30 – 40 

Duben 30 – 40 

Květen 80 – 100 

Červen 80 – 100 

Červenec 80 – 100 

Srpen 80 – 100 

Září 50 – 60 

Říjen 40 – 50 

Listopad 30 – 40 

Prosinec 30 – 40 
 

V osadě Borová se nachází srážkoměrná stanice. Aktuálně naměřená data jsou k dispozici 

na internetových stránkách státního podniku Povodí Odry (www.pod.cz, 2013). Dostupné 

jsou informace o množství srážek [mm·hod
-1

] a teplotě [°C]. Aktualizace probíhá každou 

celou hodinu. 
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3.5  Struktura krajiny 

Obec je obklopena velmi úrodnými a rozlehlými poli. Na toto prostředí jsou vázány různé 

druhy živočichů, které mohou nepříznivě narušovat nejenom úrodu, ale i stabilitu hrází 

poldrů. Příkladem je Microtus arvalis (hraboš polní). Dle kroniky obce lze konstatovat, 

že zde mají problémy s občasnou invazí tohoto druhu.  

V těsné blízkosti se nachází Chuchelenský les, který se vyznačuje primárně druhy 

Pinus sp. a Picea sp., a les Bažantnice. Monokultury jehličnatých porostů jsou velmi 

nevhodné a nestabilní. V našich podmínkách by měly být podporovány především smíšené 

lesy. 

V dané lokalitě se nevyskytují žádné meze ani remízky, které by mohly tvořit významné 

krajinné prvky. Polní cesty rozdělující zemědělskou krajinu jsou lemovány alejemi. Byl 

zde determinován druh Tilia cordata. 

Zájmová oblast byla rozdělena na dílčí plochy podle jejich využití. Z mapy, kterou 

poskytuje HEIS VÚV, byly jednotlivé plochy změřeny a následně byl vypočítán jejich 

procentuální podíl. 

Tabulka 7: Struktura využití krajiny (krajinný pokryv) na ploše povodí Opusty 

Způsob využití Plocha [ha] % podíl 

Les a polopřírodní vegetace 446,25 28,7 

Orná půda 915,48 58,8 

Smíšené zemědělské oblasti 20,42 1,3 

Uměle přetvořené povrchy (intravilán) 174,85 11,2 

 

3.6  Vymezení suchých poldrů v Bolaticích 

Je známo, že není obec ohrožována povrchovou vodou vybřeženou z toků, nýbrž primární 

hrozbou je silný přívalový déšť. Aby se zde předešlo ničivým povodním, bylo ve 

zkoumané lokalitě zrealizováno deset vodohospodářských staveb, tzv. suchých poldrů. Ty 
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jsou očíslovány římskými číslicemi v pořadí, jak vznikaly. Pro snadnější rozpoznání 

a orientaci se k nim přiřazuje krátký popisek, který napovídá o jejich umístění (např. poldr 

č. I. je znám pod názvem Důlek). V následující části textu je popsána především lokalizace 

a technické parametry všech deseti suchých poldrů. 

Vzhledem ke svému charakteru jsou díla teoreticky schopna pojmout vodní masu 

každoročně. Stavby by měly být pravidelně kontrolovány a vtokové objekty čištěny, 

aby při povodni mohlo být dílo plně funkční. Svahy i koruny hráze všech poldrů jsou 

udržovány pravidelným kosením travního porostu. 

 

 

1. Poldr č. I (Důlek) 

Souřadnice GPS: N 49°57.277´, E 18°04.468´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 484350,4; Y [m] - 1087070,7 

V blízkosti hráze poldru se nachází zatravněné sportovní hřiště s porosty druhu 

Populus × canadensis. V těsné blízkosti paty vzdušného svahu hráze jsou vystavěny 

rodinné domy, což může být nebezpečné. Údolnice je porostlá vegetací. Ve snížené části 

dochází k retenci vlhkosti, a proto je zde příznačné prostředí pro vlhkomilné druhy, 

především pro porosty vrbin (Salix sp.). 

Spodní výpust je tvořena železobetonovým potrubím DN600, o délce 23,5 m a spádu 0,45 

%, se stavítkem na vtoku DN 600. Bezpečnostní přeliv se nachází v levé i v pravé části 

koruny hráze. V poloviční výšce hrázového tělesa je umístěna obsluhovací lávka. 

Normální hladina je udržována regulovanou výpustí umístěnou na vtokovém objektu. Pro 

omezení zanesení nežádaným materiálem je objekt chráněn česlemi. Regulace odtoku vody 

při povodni je nemožná, při prázdnění nádrže nastává tlakový průtok ve výpustném 

netěsněném potrubí. 
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Tabulka 8: Základní technické parametry poldru č. I 

Plocha nádrže Maximální 54 000 m
2
 

Objem nádrže Maximální 101 000 m
3
 

Hráz zemní sypaná homogenní Délka 108,7 m 

Maximální výška 4,8 m 

Šířka koruny 3,0 m 

Sklon návodního svahu 1:3,4 

Sklon vzdušného svahu 1:1,8 

 

 

Obrázek 11: Poldr č. I (Dospivová, 2013) 

 

2. Poldr č. II (Nad koupalištěm) 

Souřadnice GPS: N 49°57.501´, E 18°04.691´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 484048,1; Y [m] - 1086680,6 

Poldr se nachází v těsné blízkosti koupaliště. V oblasti je problém s výronem podzemní 

vody, což způsobuje nadměrné zamokření a tím i vznik malého mokřadu. Vyrůstá zde 
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značné množství sítin (Juncus sp.). Na povrchu hráze je velmi nevhodně vysázen porost 

topolů kanadských (Populus × canadensis). Do tohoto poldru ústí bezpečnostní přeliv 

z blízkého poldru č. VII.  

Spodní výpust je tvořena železobetonovým potrubím DN600, délky 22 m a spádu 4,3 %, se 

stavítkem na vtoku DN 600. Bezpečnostní přeliv se u tohoto poldru nenachází. Normální 

hladina je udržována regulovanou výpustí umístěnou na vtokovém objektu. Pro omezení 

zanesení nežádaným materiálem je objekt chráněn česlemi.  

Tabulka 9: Základní technické parametry poldru č. II 

Plocha nádrže Maximální 38 000 m
2
 

Objem nádrže Maximální 92 000 m
3
 

Hráz zemní sypaná homogenní Délka 105 m 

Maximální výška 5,24 m 

Šířka koruny 4,0 m 

Sklon návodního svahu 1:2,6 

Sklon vzdušného svahu 1:2,2 

 

 

Obrázek 12: Poldr č. II (Dospivová, 2013) 
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3. Poldr č. III (Na lánech) 

Souřadnice GPS: N 49°57.435´, E 18°05.047´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 483634,8; Y [m] - 1086840 

Tento poldr je ideální z hlediska jeho tvaru. Na hrázi se nachází porosty ostřice 

(Carex sp.), což značí vyšší vlhkost půdy. Spodní výpust je tvořena železobetonovým 

potrubím DN 400, o délce 29 m a spádu 8 %, se stavítkem na vtoku DN 400. Stavítko je 

zabudováno v železobetonovém požeráku. Obsluha je možná z lávky z koruny hráze. 

Bezpečnostní přeliv je tvořen sníženým průlehem v délce 20 m na pravé straně koruny 

hráze. Normální hladina je udržována regulovatelnou výpustí za pomocí požeráku 

s česlemi. Výpustné potrubí není obetonováno. 

Tabulka 10: Základní technické parametry poldru č. III 

Plocha nádrže Maximální 10 000 m
2
 

Objem nádrže Maximální 25 000 m
3
 

Hráz zemní sypaná homogenní Délka 72 m 

Maximální výška 4,9 m 

Šířka koruny 3,0 m 

Sklon návodního svahu 1:2,5 

Sklon vzdušného svahu 1:2,2 
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Obrázek 13: Poldr č. III (Dospivová, 2013) 

4. Poldr č. IV (U silnice) 

Souřadnice GPS: N 49°57.506´, E 18°05.621´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 482939,3; Y [m] - 1086769,3 

Poldr se nachází po levé straně silničního tělesa ve směru na Borovou. Poblíž zahradnictví 

je realizována ochranná brázda pro zpomalení odtoku a odlehčení. Odlehčovací příkop pro 

množství srážkové vody se táhne podél silnice. Vlhké pásy na úpatí hráze jsou opět 

porostlé především ostřicemi (Carex sp.).  

Spodní výpust tvoří železobetonové potrubí DN 600 s vloženým potrubím DN 400 z PVC, 

délky 34,5 m, spádu 2,6 %, se stavítkem na vtoku DN 400 zabudovaném 

v železobetonovém výtokovém objektu na vzdušné straně svahu. Bezpečnostní přeliv je 

tvořen sníženým průlehem v délce 100 m. Nachází se v levé části koruny hráze a má hranu 

fixovanou při výtoku obrubníkem do betonového lože. Hladina je udržována 

regulovatelnou výpustí ve výtokové šachtě na vzdušné straně svahu. Zátopová plocha 
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poldru je z převážné části tvořena ornou půdou. Problémem je, že dochází k zanášení 

vtokové oblasti. 

Tabulka 11: Základní technické parametry poldru č. IV 

Plocha nádrže Maximální 61 000 m
2
 

Objem nádrže Maximální 137 000 m
3
 

Hráz zemní sypaná homogenní Délka 752 m 

Maximální výška 6,9 m 

Šířka koruny 3,0 m 

Sklon návodního svahu 1:2,5 

Sklon vzdušného svahu 1:2,2 

 

 

Obrázek 14: Poldr č. IV (Dospivová, 2013) 

5. Poldr č. V (U školy) 

Souřadnice GPS: N 49°57.182´, E 18°05.477´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 483163,7; Y [m] - 1087352,5 
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Směrem ke spodní výpusti vede zasakovací příkop, který odvádí vodu z polí, lesa 

a z Borové. Spodní výpust je tvořena železobetonovým potrubím DN 600 s vloženým 

potrubím DN 400 z PVC, délky 34,5 m, spádu 2,6 %, se stavítkem na vtoku DN 400 

zabudovaném v železobetonovém výtokovém objektu na vzdušné straně svahu. V levé 

části koruny hráze se nachází 20 m dlouhý průleh, který tvoří bezpečnostní přeliv. Hladina 

je udržována regulovatelnou výpustí ve výtokové šachtě na vzdušné straně svahu.  

Tabulka 12: Základní technické parametry poldru č. V 

Plocha nádrže Maximální 39 000 m
2
 

Objem nádrže Maximální 121 200 m
3
 

Hráz zemní sypaná homogenní Délka 112 m 

Maximální výška 8,15 m 

Šířka koruny 3,0 m 

Sklon návodního svahu 1:4,5 a 2 

Sklon vzdušného svahu 1:3 a 1,5 

 

 

Obrázek 15: Poldr č. V (Dospivová, 2013) 
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6. Poldr č. VI (Silnice Bolatice - Borová) 

Souřadnice GPS: N 49°57.572´, E 18°06.111´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 482344,8; Y [m] - 1086698,9 

Spodní výpust tvoří železobetonové potrubí DN 400. Není zde možnost regulace odtoku. 

Bezpečnostní přeliv není vytvořen a vzhledem k charakteru poldru není nutné jeho 

vybudování. Hladina není nijak regulovaná. Těleso hráze je tvořeno násypem silnice. 

Povrch koruny hráze je tvořen asfaltovým povrchem.  

Tabulka 13: Základní technické parametry poldru č. VI 

Plocha nádrže Maximální 25 000 m
2
 

Objem nádrže Maximální 55 000 m
3
 

Hráz tvořená stávajícím 

silničním tělesem 

Délka 30 m 

Maximální výška 3,5 m 

Šířka koruny 5,0 m 

Sklon návodního svahu 1:2 

Sklon vzdušného svahu 1:2 

 

 

Obrázek 16: Poldr č. VI (Dospivová, 2013) 
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7. Poldr č. VII (Vedle koupaliště) 

Souřadnice GPS: N 49°57.461´, E 18°04.761´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 483971,3; Y [m] - 1086761,9 

Tento poldr se nachází v těsné blízkosti poldru č. II, konkrétně hráz se line poblíž 

parkoviště k přilehlému koupališti. Spodní výpust tvoří potrubí DN 150, které je vyrobeno 

z PVC. V tomto místě nelze regulovat odtok. Při nadměrném zaplnění poldru vodou 

dochází k průtoku vody přes bezpečnostní přeliv, který tvoří čtyři betonové skruže, 

tzv. trubní propustky, a přebytečná voda je odváděna kolem přilehlého volejbalového 

hřiště do prostoru poldru č. II. 

Tabulka 14: Základní technické parametry poldru č. VII 

Plocha nádrže Maximální 4 500 m
2
 

Objem nádrže Maximální 7 800 m
3
 

Zemní homogenní hráz Délka 83 m 

Maximální výška 4,1 m 

Šířka koruny 2,5 m 

Sklon návodního svahu 1:2 

Sklon vzdušného svahu 1:2,5 

 

 

Obrázek 17: Poldr č. VII (Dospivová, 2013) 
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8. Poldr č. VIII (Vlevo vedle silnice) 

Souřadnice GPS: N 49°57.692´, E 18°05.784´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 482714,8; Y [m] - 1086442,9 

Zvolený popisek lokalizace poldru je naprosto nevyhovující a nepřesný. Nicméně takto je 

poldr charakterizován v dokumentaci, kterou vlastní obec Bolatice.  Příznačnější by však 

mohl být popisek U Chuchelenského lesa. Poldr leží po pravé straně při výjezdu z Bolatic 

ve směru na obec Chuchelná. Spodní výpust je tvořena potrubím DN 150, které je 

vyrobeno z PVC. Hladina není regulovaná.  

Tabulka 15: Základní technické parametry poldru č. VIII 

Plocha nádrže Maximální 4 500 m
2
 

Objem nádrže Maximální 5 100 m
3
 

Zemní homogenní hráz Délka 65 m 

Maximální výška 3 m 

Šířka koruny 2,5 m 

Sklon návodního svahu 1:2,5 

Sklon vzdušného svahu 1:2 

 

 

Obrázek 18: Poldr č. VIII (Dospivová, 2013) 
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9. Poldr č. IX 

Souřadnice GPS: N 49°57.018´, E 18°04.713´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 484100,8; Y [m] - 1087574,9 

Poldr se nachází poblíž střetu ulic Mírová a Družstevní. Spodní výpust tvoří potrubí DN 

300. Bezpečnostní přeliv o délce 10 m je realizován na levé straně hráze při pohledu 

směrem ze zátopové plochy. V nátokové oblasti je po celé délce hráze vytvořen zasakovací 

travnatý pás o šířce 20 m. 

Tabulka 16: Základní technické parametry poldru č. IX 

Plocha nádrže Maximální 3 200 m
2
  

Objem nádrže Maximální 3 840 m
3
 
 

Zemní homogenní hráz Délka  218 m 

Maximální výška  3,2 m 

Šířka koruny  3,0 m 

Sklon návodního svahu 1:2,5 

Sklon vzdušného svahu 1:2 
 

 

Obrázek 19: Poldr č. IX (Dospivová, 2013) 
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10. Poldr č. X 

Souřadnice GPS: N 49°57.4217´, E 18°05.193´ 

Poloha v S-JTSK: X [m] - 483463; Y [m] - 1086879,9 

Hráz se nachází v blízkosti střetu ulic Na lánech a Polní. Poldr je realizován tak, aby 

zabránil průniku vodní masy na zástavbu v lokalitě mezi poldry č. III a č. IV. Spodní 

výpust tvoří potrubí DN 600. Součástí objektu je i bezpečnostní přeliv o délce 10 m, který 

se nachází na levé části hrázového tělesa při styku s úbočím. V nátokové části je po celé 

délce hráze realizován zasakovací travnatý pás o šířce 10 m. 

Tabulka 17: Základní technické parametry poldru č. X 

Plocha nádrže Maximální 230 m
2
 

Objem nádrže Maximální 1 420 m
3 

Zemní homogenní hráz Délka  98,4 m 

Maximální výška  2,25 m 

Šířka koruny   3 m 

Sklon návodního svahu 1:2,5 

Sklon vzdušného svahu 1:2 
 

 

Obrázek 20: Poldr č. X (Dospivová, 2013)



Petra Dospivová: Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině 

2013  33 

 

4. Hodnocení funkce protipovodňových opatření v krajině 

V protierozní ochraně nalézají uplatnění zejména nádrže, které jsou zařazovány podle 

účelové funkce mezi vodní nádrže ochranné. Ochranné retenční nádrže mají 

protipovodňovou, retenční funkci, což znamená, že slouží k zadržení velkého množství 

vody, čímž dochází ke zmenšování vybraných N-letých průtoků. Jsou zřizovány především 

v horních částech povodí. Tímto jsou níže položená území chráněna před povodněmi 

a erozními účinky vod. Hospodaření s vodou je usměrňováno tak, aby byl retenční prostor 

pro zachycení povodňové vlny pokud možno co největší. Suché poldry dovedou zachytit 

větší množství vody než poldry zaplněné menším množstvím vody.  Po povodni jsou 

nádrže následovně řízeně vypouštěny. Díky těmto nádržím mohou být z vody 

odstraňovány splaveniny procesem sedimentace, čímž je plněna záchytná funkce. Záchytná 

činnost je závislá hlavně na průměrné rychlosti proudění vody a na velikosti unášených 

půdních částic. 

Jestliže má poldr v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, může tak 

plnit funkci krajinotvornou či ekologickou (TNV 75 2415 – Suché nádrže). Může tak plnit 

ekologickou funkci jako malé vodní nádrže. Vodní prostředí může být vhodným 

stanovištěm pro mnohé druhy na zamokření adaptovaných rostlin a živočichů. Takováto 

lokalita může vytvářet vhodné biotopy např. pro různé druhy obojživelníků. Jestliže je 

oblast ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná, pak může tvořit významný 

krajinný prvek. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. 

Cílem realizací poldrů je co největší minimalizace škod vzniklých při povodních. Lze 

konstatovat, že tato protipovodňová opatření nijak výrazně nenarušují krajinný ráz. Po 

jejich realizaci dojde k ochraně zájmového území před nežádanými povodněmi. Při 

samotné realizaci takovýchto vodohospodářských staveb může dojít k přechodnému 

zhoršení stavu životního prostředí. Firma, která stavbu provádí, by měla rušivé vlivy co 

nejvíce eliminovat. Jedná se např. o provádění stavby v denních hodinách, aby okolní 

prostředí nebylo nadmíru rušeno hlukovými emisemi, nebo o čištění komunikací 

dotčených stavbou apod. 
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Za velkou výhodou suchých poldrů by se mohlo považovat využití plochy pro 

agroekosystémy, u nichž lze předpokládat ekonomický zisk. Nižší části poldrů jsou typické 

vysokou úrodností. Vyšší úrodnost je dána množstvím částic, které se do nižších poloh 

dostanou zejména sedimentací pro naplnění poldru vodou. 

Prostor zátopy suchého poldru je běžně intenzivně zemědělsky využíván, a proto je 

důležité zabraňovat nežádoucí degradaci těchto pozemků. Při zaplavení mohou být 

negativně ovlivněny polní plodiny, lesní porosty, stavby nacházející se v místě suchého 

poldru, nebo samotné půdy. Při řízeném zaplavení v rámci povodňové situace dochází ke 

škodám vzniklým na zemědělské půdě suchého poldru. K poškození půdy může dojít 

převážně kontaminací z dřívějších povodní nebo nesprávným způsobem hospodaření. 

Potřebná je následná obnova nádrže (Vopravil, 2010). Ta může být v krajním případě 

poměrně finančně náročná v závislosti na rozsahu a míře poškození. 

V okolí Bolatic se rozpínají rozlehlá a úrodná pole, a proto by zde nebylo příliš vhodné 

realizovat polosuché poldry. Polosuché poldry změní daný ekosystém více než poldry 

suché. Velmi důležité je prostředí, ve kterém by se objekt měl nacházet především 

z hlediska horninového podloží.  V zájmové lokalitě se nenachází vodní tok, který by mohl 

polosuchý poldr napájet. 

Po průběhu povodně dojde na ploše poldru k různým poškozením. Poměrně nežádoucí je 

odnos ornice, který může zapříčinit neúrodnost pole. Záleží na tom, zda dojde k odnosu 

humusového horizontu nebo jeho podstatné části, což způsobí obnažení neúrodné vrstvy 

půdy. Intenzita odnosu půdních částic závisí na rychlosti proudění vody, na zrnitostním 

složení půdy, půdním typu, reliéfu terénu, rostoucí plodině apod. (Vopravil, 2010). 

V krajním případě je zapotřebí provést rekultivaci navezením nové zeminy, která by 

složením a vlastnostmi odpovídala půdě v dané lokalitě. 

4.1  Metodika přípravné fáze 

Přípravná fáze je založena primárně na sběru dat z různých zdrojů. V průběhu let 2012 až 

2013 došlo k několika terénním šetřením, a to především účelně v období vegetačního 



Petra Dospivová: Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině 

2013  35 

 

klidu, kvůli dostatečné rekognoskaci terénu. Jeden z výjezdů do terénu byl uskutečněn 

i v zimním období, kdy byla krajina zahalena sněhovou pokrývkou. 

Terénní šetření obnášelo vizuální kontrolu hrází, výpustných zařízení, spodních výpustí 

a přilehlé části zátopy všech deseti poldrů v Bolaticích. Vše bylo dokumentováno 

prostřednictvím fotografií. 

Jednotlivé poldry byly lokalizovány pomocí ruční GPS navigace Garmin eTrex Vista HCx 

obsahující citlivý GPS přijímač. Odečtené souřadnice byly transformovány do S-JTSK, 

aby bylo dosaženo kompatibility s mapovými podklady. 

4.2  Záplavy 

Záplava je zvýšení hladiny vody, přičemž dojde k jejímu následnému rozlití po zemském 

povrchu. K povodním a záplavám může vést sezónní zvyšování vnitrozemských vod, 

vzedmutí vod během bouřek nebo přetečení odvodňovacích či kanalizačních systémů ve 

městech způsobené hustým deštěm. Problém nastává, jestliže půda, vegetace, atmosféra 

nebo člověkem vyrobená zařízení nedokážou pojmout či absorbovat přebytek vody 

(Šikula, 2009).  

Zájmová lokalita je ohrožena záplavami vzniklými převážně přívalovými dešti, případně 

po intenzivním tání sněhové pokrývky. Díky systému suchých poldrů je obec Bolatice před 

záplavami poměrně dobře chráněna. 

4.2.1 Stoletá voda v roce 1997 

V místní kronice je zmíněno, že červenec roku 1997 se vepsal do podvědomí občanů celé 

České republiky. Důvodem byl vznik povodně, která v novodobější historii neměla 

obdoby. Od 5. července mohutně pršelo, na Pradědu bylo naměřeno 88 mm/m
2
 srážek. Dne 

6. července voda odřízla první obec na Bruntálsku. Škoda, kterou povodeň způsobila, byla 

vyčíslena na 60 miliard korun. 

Bolatice byly rovněž postiženy stoletou vodou, nicméně její dopad nebyl tak ničivý, jako 

by mohl být, kdyby zde již nebylo zrealizováno několik suchých poldrů. Dne 7. července 
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nastala silná dešťová průtrž a kanalizační potrubí nestačilo pojmout obrovský příval vod. 

Bylo zaplaveno několik ulic, ale díky nedávno vybudovaným hrázím nedošlo k tak velkým 

škodám. Kritická byla situace u poldru č. V, kde došlo k přeplnění nádrže a hrozilo 

protržení hráze. V průběhu několika dní spadlo až 400 l/m
2
. Všechny vodní toky na 

katastru Bolatic se rozlily a bylo zatopeno cca 300 ha půdy. Silné podmáčení ploch 

zapříčinilo poškození či zničení úrody. 

4.3  Výpočet odtoku z povodí nádrže 

Každý z poldrů zaujímá určitou plochu, na kterou dopadá množství srážek. Úkolem je 

vypočítat odtok z povodí nádrže. 

4.3.1 Metodika výpočtu odtoku z povodí nádrže 

Vztah pro výpočet odtoku dešťových vod Qr [l·s
-1

] zvolený dle ČSN EN 12056 – Vnitřní 

kanalizace – Gravitační systémy: 

 

i intenzita deště [l·s
-1

·m
-2

] 

A obsah odvodňované plochy [m
2
] 

C součinitel odtoku srážkových vod [-] 

Vztah pro výpočet sklonu svahu [%]: 

 

h  převýšení [m] 

l délka svahu [m]  

Součinitel odtoku srážkových vod je proměnlivý v závislosti na sklonu svahu, způsobu 

využití povrchu a propustnosti půdy. Pro výpočet byly využity hodnoty střední 



Petra Dospivová: Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině 

2013  37 

 

propustnosti půdy. Druh pozemku spadá do kategorie zelených pásů, polí a luk, přičemž C 

nabývá hodnot: 

 Průměrný sklon svahů 1 – 5 %: C1-5 = 0,1 

 Průměrný sklon svahů nad 5 %: C5 = 0,15 

4.3.2 Výsledky 

Intenzita redukovaného deště, odečtená z tabulek Intenzity krátkodobých dešťů v povodí 

Labe, Odry a Moravy, nabývá pro oblast Opava hodnoty 147 l·s
-1

·ha
-1

 pro patnácti 

minutový neredukovaný déšť. 

Na základě mapových podkladů byl ke každému poldru vypočítán průměrný sklon svahu 

(sp), podle něhož byl následně přiřazen součinitel odtoku srážkových vod. 

Vzorový výpočet Qr pro poldr č. I: 

 

  

Tabulka 18: Výpočet odtoku vody z dílčích povodí poldrů 

Číslo 

poldru 
sp [%] C [-] i [l·s

-1
·m

-2
] A [m

2
] Qr [l·s

-1
] 

I 7,86 0,15 0,0147 992000 2187,36 

II 5,07 0,15 0,0147 970000 2138,85 

III 4,87 0,1 0,0147 175000 257,25 

IV 3,91 0,1 0,0147 1570000 2307,9 

V 6,17 0,15 0,0147 882000 1944,81 

VI 1,81 0,1 0,0147 530000 779,1 

VII 5,47 0,15 0,0147 250000 551,25 

VIII 11,32 0,15 0,0147 160000 352,8 

IX 4,91 0,1 0,0147 50000 73,5 

X 3,41 0,1 0,0147 20000 29,4 
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4.4  Hodnocení intenzity vodní eroze 

Celá plocha poldru je více či méně svažitá, a proto je nutné zabraňovat nežádoucí erozní 

činnosti. V daném případě tkví největší ohrožení při činnosti srážkové vody. Voda 

dopadající na zemský povrch může vymývat jednotlivé částečky půdy a následně je 

přenášet do nižších partií svahu. Jestliže srážková nebo tavná voda stéká soustředěně po 

svahu, vytváří tzv. povrchový ron. Dešťová voda, která na nerovný povrch dopadne, se 

různými způsoby rozptyluje a různou silou povrch tvaruje. Ve většině případů se na svahu 

vyskytují různé nerovnosti, které rozdělují souvislý laminární vodní pokryv na jednotlivé 

stružky vyznačující se turbulentním tokem. Jejich činností postupně vzniká soustava, 

povrch rozrušujících, stružek o různých hloubkách. Proces se nazývá stružková eroze. 

Začíná na svahu, když síla vodního proudu nabývá vyšší hodnoty než síly udržující částice 

na povrchu. Povrchový ron modeluje povrch svahu v závislosti na intenzitě atmosférických 

srážek nebo množství tavné vody, infiltrační kapacitě půdy, délce svahu, tvaru svahu, 

drsnosti povrchu půdy, fyzikálních a chemických vlastnostech hornin, vegetaci, typu 

povrchového odtoku (laminární nebo turbulentní) a typu hospodářského využití svahu 

(Demek, 1988). Následně může vzniknout reliéf strží tzv. badlands. Je tedy nutné erozi 

předcházet různými způsoby, mezi něž lze zařadit např. omezení nebo úplný zákaz 

pěstování širokořádkých plodin, dostatečné zatravnění holých ploch nebo zemědělci 

nepříliš oblíbenou orbu po vrstevnicích. 

V retenčním prostoru suchého poldru č. VII v Bolaticích jsou patrny erozní rýhy. 

Nacházejí se ve spodní části zátopy, v blízkosti vtokového objektu. Prozatím nejsou 

enormně zahloubeny ani nemají příliš velký rozsah. Dobře viditelné jsou pouze v období 

vegetačního klidu, kdy je rostlinný pokryv poměrně slehlý. Postižené místo je trvale 

zatravněno, což výrazně snižuje odnos svrchní půdní vrstvy. Nicméně dalším následným 

působením exogenních činitelů mohou být rozměry erozních rýh neustále rozšiřovány 

a prohlubovány. Změny se předpokládají spíše v dlouhodobějším časovém měřítku.  
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Obrázek 21: Projevy ronové eroze – retenční prostor poldru č. VII (Dospivová, 2013) 

Kvantitativní účinek hlavních faktorů ovlivňujících vodní erozi způsobovanou přívalovými 

dešti vyjadřuje tzv. univerzální rovnice pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy 

z pozemků erozí (Wischmeier et Smith, 1978). 

4.4.1 Metodika výpočtu průměrné roční hodnoty ztráty půdy  

Vztah pro výpočet průměrné roční hodnoty ztráty půdy [t·ha
-1

rok
-1

] tzv. univerzální 

rovnice USLE (Universal Soil Loss Equation): 

 

R faktor erozní účinnosti deště a povrchového 

K faktor erodovatelnosti půdy 

L faktor délky svahu 

S  faktor sklonu svahu 

C  faktor ochranného účinku vegetace 

P faktor protierozního opatření 
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L S topografický faktor 

Tabulka 19: Přípustná ztráta půdy převzaté z BPEJ 

Hloubka půdy Gpř [t·ha
-1

rok
-1

] 

Mělké (do 30 cm) 1 

Středně hluboké (30-60 cm) 4 

Hluboké (nad 60 cm) 10 

 

Faktor R  

Faktor erozní účinnosti dešťů je vyjádřen v závislosti na jejich četnosti výskytu, úhrnu, 

intenzitě a kinetické energie. 

Průměrná roční hodnota faktoru R je v podmínkách ČR stanovena na hodnotu 20 

MJ·cm·ha
-1

·hod
-1

·rok
-1

. Je to hodnota R za vegetační období, neboť přívalové deště, 

vyvolávající na poli smyv půdy se vyskytují pouze od konce dubna do počátku října.  

Faktor K  

Faktor erodovatelnosti půdy je vyjádřen v závislosti na textuře a struktuře ornice, obsahu 

organické hmoty a zrnitosti. 

Je definován jako ztráta půdy ze standardního pozemku vyjádřená v t.ha
-1

 na jednotku 

erozní účinnosti deště R. Hodnota faktoru K závisí na textuře a struktuře ornice, obsahu 

organické hmoty a propustnosti půdního profilu. Tento faktor představuje náchylnost půdy 

k erozi, tedy schopnost půdy odolávat působení rozrušujícímu účinku deště a transportu 

povrchového odtoku (ms.vumop.cz, 2011). Hodnoty K faktoru byly přiřazeny podle BPEJ. 
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Tabulka 20: Kategorie půd podle náchylnosti k erozi 

Kategorie náchylnosti k vodní erozi Hodnoty K faktoru 

Půdy nenáchylné: do 0,20 

Půdy slabě náchylné: 0,20 – 0,30 

Půdy středně náchylné: 0,30 – 0,40 

Půdy silně náchylné: 0,40 – 0,50 

Půdy nejnáchylnější: nad 0,50 

 

Tabulka 21: Hodnoty K faktoru podle BPEJ (Janeček et al., 2002) 

rozmezí hodnot 

HPJ K faktor 

rozmezí hodnot 

HPJ K faktor 

rozmezí hodnot 

HPJ K faktor 

od do od do od do 

1 1 0,29 19 19 0,25 37 40 0,20 

2 2 0,33 20 20 0,21 40 42 0,25 

3 3 0,28 21 21 0,11 42 42 0,42 

4 4 0,14 22 22 0,19 43 43 0,46 

5 5 0,21 23 23 0,19 44 44 0,42 

6 6 0,24 24 24 0,29 45 45 0,48 

7 7 0,19 25 25 0,38 46 46 0,30 

8 8 0,34 26 26 0,31 47 47 0,34 

9 9 0,43 27 27 0,25 48 48 0,34 

10 10 0,37 28 28 0,23 49 49 0,26 

11 11 0,38 29 29 0,24 50 50 0,25 

12 12 0,35 30 30 0,22 51 51 0,22 

13 13 0,29 31 31 0,12 52 52 0,34 

14 14 0,41 32 32 0,14 53 53 0,29 

15 15 0,33 33 33 0,23 54 54 0,28 

16 16 0,30 34 34 0,23 55 55 0,20 

17 17 0,29 35 35 0,28 56 56 0,31 

18 18 0,42 36 36 0,20 57 78 0,30 
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Faktor L  

Faktor délky svahu vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na velikosti ztráty půdy erozí. 

Faktor délky svahu se vypočítá z následujícího vztahu, kdy hodnota p je určena podle 

tabulky (Tabulka 22). 

 

ld nepřerušená délka svahu [m] 

p exponent závisející na sklonu svahu [-] 

Tabulka 22: Přiřazení hodnoty p podle sklonu svahu 

Sklon svahu [%] <1 1-3 3,1-4,9 ≥5 

p [-] 0,2 0,3 0,4 0,5 

 

Sklon svahu [%]:  

 

h převýšení [m] 

l délka svahu [m] 

Faktor S  

Faktor sklonu svahu vyjadřuje vliv sklonu svahu na velikost ztráty půdy erozí. 

Pro pole s jednotným sklonem svahu se vychází ze vztahu:  
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Metoda pro svahy s nepravidelným sklonem využívá rozložení svahu na deset úseků o 

stejné délce. Každému dílu je přiřazena určitá hodnota, která se následně násobí dílčím 

sklonem každého úseku. 

Tabulka 23: Hodnoty pro výpočet S faktoru s nepravidelným sklonem 

Pořadí dílu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Hodnota 0,03 0,06 0,07 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 

 

Vztah pro výpočet S faktoru pro svahy s nepravidelným sklonem: 

 

Tabulka 24: Přiřazení S faktoru podle sklonu svahu 

s[%] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S faktor 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,7 0,84 1 1,17 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1,35 1,55 1,75 1,97 2,21 2,46 2,72 2,99 3,27 3,57 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3,89 4,21 4,55 4,9 5,26 5,64 6,03 6,43 6,85 7,28 

 

Faktor C 

Faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu je vyjádřen v závislosti na vývoji vegetace 

a použité agrotechnice. V případě víceletého osevního postupu se C faktor určí průměrem 

všech hodnot C faktorů používaných plodin. 

Faktor P 

Faktor účinnosti protierozního opatření může nabývat hodnot 0 – 1. Před samotným 

návrhem protierozního opatření se pro výpočet odnosu půdy využije hodnoty P = 1. 
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4.4.2 Výsledky 

Pro výpočet erozní ohroženosti půdy bylo v zájmovém území náhodně vybráno pět profilů 

různých délek a sklonů svahů. Na obrázku č. 22 je znázorněna vybraných lokalizace 

profilů. 

Tabulka 25: Vymezení délek jednotlivých profilů 

n ld [m] 

1 125,32 

2 227,25 

3 202,61 

4 138,28 

5 151,76 

 

 

Obrázek 22: Lokalizace profilů pro výpočet erozní ohroženosti půdy (upraveno z http://heis.vuv.cz/, 2013) 
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Faktor R 

R = 20 MJ·cm·ha
-1

·hod
-1

·rok
-1 

 

Faktor K 

Faktor K byl přiřazen podle kódu BPEJ, kde druhá a třetí číslice vyjadřuje hodnotu HPJ. 

Tabulka 26: Přiřazení K faktoru 

n BPEJ HPJ K 

1 51410 14 0,41 

2 51410 14 0,41 

3 51410 14 0,41 

4 51510 15 0,33 

5 51450 14 0,41 

 

 

Faktor L 

Pro každý profil byl vypočítán průměrný sklon svahu z jednotlivých sklonů daných úseků. 

Tabulka 27: Výpočet faktoru L 

n ld [m] sp [%] P [-] L [-] 

1 125,32 6,62 0,5 2,38 

2 227,25 5,30 0,5 3,20 

3 202,61 4,05 0,4 2,42 

4 138,28 11,80 0,5 2,50 

5 151,76 14,54 0,5 2,62 
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Faktor S 

Faktor S byl vypočítán metodou pro nejednotný sklon svahu. Profil byl rozdělen do deseti 

stejně dlouhých úseků, kterým byl přiřazen sklon podle původních výpočtů sklonu. Ve 

sporných úsecích byla pro výpočet sklonu svahu zvolena metoda váženého průměru. 

S faktor pro jednotlivé úseky byl určen na základě tabelovaných hodnot (Tabulka 24). 

Výpočet S faktoru pro daný profil: 

 

 

 

Tabulka 28: S faktor 

n 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S 

1 
s [%] 4,76 4,76 4,76 6,31 7,14 6,92 6,61 6,61 7,99 7,99 

0,69 
Si [-] 0,45 0,45 0,45 0,57 0,70 0,70 0,70 0,70 0,84 0,84 

2 
s [%] 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,82 5,43 6,23 7,14 7,14 

0,41 
Si [-] 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,45 0,57 0,70 0,70 

3 
s [%] 4,91 4,91 4,44 4,43 3,82 3,62 3,61 3,25 3,25 3,25 

0,32 
Si [-] 0,45 0,45 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,26 0,26 0,26 

4 
s [%] 9,38 15,44 15,57 12,23 10,89 10,02 8,86 7,30 5,78 5,78 

1,11 
Si [-] 1,00 2,21 2,46 1,55 1,35 1,17 1,00 0,70 0,57 0,57 

5 
s [%] 16,85 17,15 19,24 16,73 11,60 7,14 5,43 3,76 3,76 3,76 

1,18 
Si [-] 2,72 2,72 3,27 2,99 1,55 0,70 0,45 0,35 0,35 0,35 
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Faktor C 

Pro zobrazení největších rozdílů v odnosu půdy bylo počítáno s C faktorem pro louky a pro 

kukuřici na siláž. Dále byl zvolen výpočet pro pěstování pšenice a v poslední době 

všudypřítomné řepky. 

Hodnoty C faktoru pro vybrané druhy pěstovaných plodin: 

Cl = 0,005 

Cp = 0,12 

Cř = 0,22 

Ck = 0,72 

 

Faktor P 

Stav bez protierozního opatření: P = 1 

Průměrná roční hodnota ztráty půdy G 

 

 t·ha
-1

rok
-1

 

Tabulka 29: Srovnání všech hodnot pro výpočet průměrné roční hodnoty ztráty půdy 

n R K L S Cl Cp Cř Ck P 

1 20 0,41 0,28 0,69 0,005 0,12 0,22 0,72 1 

2 20 0,41 0,37 0,41 0,005 0,12 0,22 0,72 1 

3 20 0,41 0,44 0,32 0,005 0,12 0,22 0,72 1 

4 20 0,33 0,57 1,11 0,005 0,12 0,22 0,72 1 

5 20 0,41 0,54 1,18 0,005 0,12 0,22 0,72 1 
 



Petra Dospivová: Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině 

2013  48 

 

Tabulka 30: Výsledné hodnoty průměrné roční hodnoty ztráty půdy pro různé plodiny 

n Gl Gp Gř Gk 

1 0,008 0,190 0,349 1,143 

2 0,006 0,152 0,279 0,912 

3 0,006 0,139 0,255 0,836 

4 0,021 0,502 0,920 3,011 

5 0,026 0,629 1,153 3,772 

 

V zájmové lokalitě se vyskytují hluboké půdy, což znamená, že dosahují hloubky větší než 

60 cm. Výsledná ztráta půdy nepřesahuje maximální přípustnou hodnotu 10 t·ha
-1

rok
-1

 ani 

v případě, že by se na vybraných polích pěstovala kukuřice na siláž. Pro porovnání jsou 

výsledné hodnoty přehledně zobrazeny v grafu (Obrázek 23). Na vybraných profilech tedy 

není bezpodmínečně nutný návrh protierozního opatření. 

 

Obrázek 23: Graf průměrné roční hodnoty ztráty půdy [t·ha-1 rok-1] v závislosti na pěstované plodině 
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5. Návrh možných opatření pro zdokonalení ochrany lokality 

V současné době by bylo vhodné navrhnout jakýsi souhrn opatření, který by mohl přispět 

k zdokonalení funkčnosti celého systému. Na základě vizuální kontroly byly zhodnoceny 

možné problémy, které by mohly nastat jako reakce na nevhodnou péči o hrázové těleso, 

vtokový objekt nebo o intenzivně zemědělsky využívané svahy zátopy. 

V prvé řadě je tu problém s přibližným pojmenováním lokalizace jednotlivých poldrů. 

Není to sice problém, který by jakkoliv ovlivňoval způsob s hospodaření s vodou v krajině, 

nicméně stojí za povšimnutí. Mnohé popisky lokalizace jsou velmi nevhodně zvoleny již 

v oficiální dokumentaci, a dokonce chybí zaměření pomocí GPS souřadnic, které by 

přesnou polohu dopomohlo určit. Příkladem by mohly poldry č. II (Nad koupalištěm) 

a č. VII (Vedle koupaliště). Obě určení polohy jsou naprosto nepřesné, zavádějící a každý 

účastník jej může vyložit po svém. K lepší orientaci by mohlo posloužit například 

jednoduché, alespoň přibližné, určení polohy podle světových stran.  

5.1  Znázornění pomocí programu ArcGIS 

Žijeme v době stále vyspělejší formy informačních technologií. S nadsázkou lze laicky 

konstatovat, že tištěným mapám a pastelkám již odzvonilo a stále více se projevují snahy 

o digitalizaci veškerých mapových podkladů. 

Pro tvorbu map lze využít vícero programů. Příkladem mohou být programy jako AutoCad 

Map 3D nebo TopoL. Pro nastínění vybrané situace ve zkoumané lokalitě byl vybrán jako 

nejvýhodnější program ArcGIS od společnosti Esri. 

5.1.1 Metodika tvorby map v ArcMap 10 

Jednou ze součástí terénního šetření bylo zaměření jednotlivých poldrů pomocí souřadnic. 

Na zjištění souřadnic byla využita ruční GPS navigace Garmin eTrex Vista HCx obsahující 

citlivý GPS přijímač. Z technických parametrů je vhodné jmenovat její přesnost: GPS – 

15 m, WAAS/EGNOS – 3 m. Souřadnice byly odečteny vždy v místě nejvyšší kóty hráze. 
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Jestliže jsou souřadnice odečteny v GPS (světový geodetický systém - WGS 84), pak je 

v prvé řadě důležitý převod jednotek do jednotného souřadnicového systému kvůli 

kompatibilitě s mapovým podkladem. V České republice se často využívá tzv. Křovákův 

systém neboli Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Pro převod je 

nutné provést transformaci, kterou lze uskutečnit pomocí různých programů. Získané 

mapové podklady jsou rovněž v S-JTSK. Pro vypracování projektu byly využity mapy, 

které v rámci diplomové práce poskytl Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Mapové podklady byly zobrazeny pomocí programu ArcMap 10 prostřednictvím Add 

Data. Za pomoci funkce Go to XY byly vloženy naměřené souřadnice a každý z poldrů byl 

bodově vyznačen a popsán v mapě. 

Rovněž pomocí funkce Go to XY byly vyobrazeny hlavní body naučné stezky. 

Na závěr byly do mapy vloženy kompoziční prvky prostřednictvím funkce Insert. 

5.2  Ohrožení hrázového tělesa 

V mnoha lidech tkví představa, že kořeny stromu výborně zpevňují půdní pokryv. Bohužel 

není tomu tak v každém případě. Stromy rostoucí, ať už solitérně či ve větším počtu, na 

hrázovém tělese jsou nežádoucí. Hráz může být značně destruována na základě erozní 

činnosti kořenů. Další problém by mohl nastat při vývratu, který by mohl být následkem 

silných větrů. V obou případech může dojít k obnažení půdy, hráz následně musí čelit 

dalším typům eroze a travním porostem nepokrytá část je rozrušována mnohem rychleji 

činností větru, vody apod. Příliš narušená hráz nemusí obstát při silných přívalových 

deštích. V takovémto případě hrozí protržení a průtok povodňové vlny až do obydlených 

částí města. 

Na povrchu hráze poldru č. II je nevhodně vysázeno několik topolů kanadských 

(Populus × canadensis). Tento druh je geograficky nepůvodní a jeho výsadba není 

podporována. Díky erozní činnosti se kolem kořenů těchto stromů se vytvořil otvor do 

kanalizace. V obci se o jejich vykácení mluví minimálně od roku 2008, nicméně 

v současné době se topoly na hrázi tyčí stále dál. Nezbývá než doporučit topoly vykácet 

v co nejbližší době, dané místo následně zatravnit a pečovat o něj pravidelným kosením. 



Petra Dospivová: Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině 

2013  51 

 

Největší hráz, která je součástí poldru č. IV, může být také ohrožena, a to především 

náletovými dřevinami. Pionýrské druhy, které se uchytí jako první, jsou obecně nenáročné, 

většinou světlomilné a krátkověké. Uchytilo se zde několik kusů různých jehličnatých 

i listnatých druhů. Na návodním svahu se v současné době nachází téměř desítka jedinců 

Pinus nigra různého stáří. Uchytili se zde pravděpodobně náletem díky nedaleké 

borovicové monokultuře. Dále z návodního svahu vyrůstá pár jedinců Betula pendula opět 

v různých vývojových stádiích. Posledním determinovaným druhem je Salix caprea. 

Nebezpečí opětovně hrozí v možnosti vývratu mělce kořenících dřevin, tím i v obnažení 

půdního krytu a zrychlení destrukce hrázového tělesa za pomoci erozní činnosti. 

Obec se také občasně potýká s problémem přemnožení polních hlodavců. Hlodavci svou 

činností nejenom snižují zemědělské výnosy, ale také narušují strukturu hráze, a i když 

s tímto v Bolaticích dosud nebyl problém, mohlo by dojít ke zhroucení hráze při větším 

náporu způsobeném přívalovými dešti. V největší míře je činnost hlodavců patrná na 

povrchu hrázového tělesa, které je součástí poldru č. VII. Povrch je doslova protkán 

transportními trasami hlodavců. 

Konkrétně se jedná o druh Microtus arvalis (hraboš polní), který se vyskytuje na polích, 

loukách, v obcích a při přemnožení i v lesích. Dorůstá do velikosti 80 až 130 mm a váží 15 

až 40 g. Živí se především zelenými a podzemními částmi rostlin a semeny. Jedna samice 

může mít 4 až 7 mláďat až čtyřikrát za rok. Při přemnožení se mohou vyskytovat v počtu 

2500 jedinců na ploše jednoho hektaru (Hudec et al., 2007). 

Při přemnožení tohoto druhu se doporučuje eliminovat enormní počet využitím 

přirozeného predátora, aby došlo ke snížení počtu jedinců, s čímž souvisí i minimalizace 

škod způsobených hlodavci. 

5.3  Ohrožení vtokového objektu 

Poldr č. VII je ze všech zmiňovaných snad v nejhorším stavu. Okolí vtokového objektu je 

ve zbídačeném stavu. Betonový ohradník kolem vtokového objektu je značně rozrušen, což 

je velice nežádoucí. Na malých zídkách jsou vlivem exogenních činitelů vytvořeny pukliny 

o různých velikostech a už od prvního pohledu objekt vyhlíží značně nestabilně. Při 
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silnějším náporu během průběhu vodní masy by mohlo dojít k jeho zborcení, zatarasení 

spodní výpusti a případnému snížení či úplnému zamezení odtoku přebytečné vody do 

místní kanalizační sítě. Odtoková trubka má poměrně malý rozměr a otázkou je, zda 

postačí k odpouštění přebytečné vody. 

 

Obrázek 24: Vtokový objekt poldru č. VII (Dospivová, 2013) 

Dalším problémem může být voda běžně přiváděna ke vtokovému objektu. Vlivem 

prostředí je voda některých suchých poldrů permanentně sváděna směrem ke spodní 

výpusti, přičemž voda má takovou energii, že za pomoci eroze rozrušuje povrch v okolí 

vtokového objektu. 

Konkrétně se tento jev vyskytuje u poldru č. I. V blízkosti spodní výpusti jsou vyústěny 

dvě trubky, které zde neustále přivádějí množství vody z plochy povodí poldru. Tato oblast 

není dostatečně zpevněna, a proto dochází k vymývání půdních částic. Prostor, ve kterém 

se voda přechodně zdržuje, bude nadále zvětšován. Voda zde obsahuje příměsi 

organických látek. V bezprostřední blízkosti je cítit nepříjemný zápach, který značí 

probíhající proces vyhnívání. 
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6. Využití suchých poldrů jako krajinných prvků vhodných k 

realizaci naučné stezky  

V současné době se připravují podklady pro realizaci naučné stezky v Bolaticích. Lze 

konstatovat, že se jedná o velmi zajímavý krok. Několik částí suchých poldrů, především 

hrází, je již nyní částečně využíváno k rekreační činnosti. Obyvatelé obce a přilehlého 

okolí zde chodí relaxovat na procházky, využívají plochu k venčení psů. I v zimním období 

jsou části suchých nádrží využívány, jelikož jsou lákadlem především pro běžkaře. 

Podstatou je rozšířit informovanost lidí o místních objektech. Mnozí lidé se o danou 

problematiku příliš nezajímají, a proto je vhodné je tímto způsobem informovat. Dokonce 

ani někteří místní obyvatelé nevědí, co si mají vlastně pod pojmem poldr představit, 

z čehož vyplývá, že nedokážou popsat, kde se tato vodohospodářská díla v jejich obci 

nachází. 

Lokalita je půvabná, klidná a po realizaci naučné stezky by mohla být ještě více žádaná, 

než tomu bylo doposud. 

6.1  Návrh trasy naučné stezky 

Byly vybrány místa s relativně nejvyšším využitím, zajímavostí a návštěvností a dále pak 

místa zajímavá z environmentálního hlediska. Na základě tohoto výběru bylo množství 

míst zredukováno a utříděno tak, aby jednotlivé body mohly být propojeny do určité trasy. 

Trasa naučné stezky je navržena ve sledu vybraných hlavních bodů v očíslovaném pořadí. 

Měla by vést nejpřijatelnější a nejschůdnější cestou. Mapa hlavních bodů trasy je součástí 

této diplomové práce (Příloha 3). 

Hlavní body trasy naučné stezky: 

1. Obec – základní informace ze současnosti a historie 

2. Římskokatolická farnost Bolatice – historie a současnost 

3. Suchý poldr – popis částí, funkce 

4. U velkého kamene – studánka, podzemní voda 



Petra Dospivová: Využití suchých poldrů jako protipovodňových opatření v zemědělské krajině 

2013  54 

 

5. Mokřad – popis ekosystému, základní flora a fauna 

6. Eroze půdy – druhy eroze, příčiny a následky 

7. Křeménky: rybníky – charakteristika ekosystému 

8. Čistička odpadních vod – popis procesu čištění odpadních vod 

9. Opusta – charakteristika recipientu, revitalizace vodních toků, meandry 

6.2  Návrh naučné tabule 

Pro návrh vzhledu naučné tabule byl vybrán program Adobe Photoshop CS 4, který je 

využíván pro zpracování grafických formátů. Byly využity vlastní fotografie a schéma. 

Text byl využit z této diplomové práce, přičemž zdroje jsou již popsány. 

V dnešní době rozmachu tzv. chytrých mobilních telefonů by bylo na místě vytvořit 

jakéhosi virtuálního průvodce okolní krajinou. Vytvořil by se doplněk klasické cesty 

a naučná stezka by dostala nový rozměr. Součástí každé informační tabule by mohl být 

specifický QR kód, který by po načtení mobilním telefonem aktivoval další data.  

Na následujícím Obrázek 25 je vytvořen zjednodušený návrh možného vzhledu naučné 

tabule. Jednoduchost byla volena pro přehlednost při zobrazení v malém formátu. 

Na obrázku č. 26 je pak zobrazena kompozice možného splynutí naučné tabule s krajinou 

obce Bolatice. 
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Obrázek 25: Zjednodušený návrh vzhledu naučné tabule 

 

 

Obrázek 26: Příklad kompozice naučné tabule v krajině Bolatic 
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7. Diskuse 

Existují různé typy opatření, které mohou být využity pro ochranu před povodněmi. 

Všechny jsou však založeny na principu úplného zadržení případně zmenšení povodňové 

vlny. Povodně mohou vznikat jak při silných přívalových deštích, tak na jaře po tání 

sněhové pokrývky. 

Kvůli protipovodňové ochraně jsou realizovány různé druhy retenčních nádrží. Při volbě 

druhu opatření je nutné dbát především na místní podmínky. Je nutné brát ohled na reliéf, 

způsob využívání zájmové plochy, ochranu ekosystémů a krajiny, vzdálenost od obydlené 

plochy, přítomnost vodních toků, pedologické podmínky apod. 

Velmi vhodně může být daná oblast chráněna díky realizaci suchých nádrží. Suché nádrže 

jsou velmi výhodné z vícera hledisek. Významná je především u suchých poldrů schopnost 

pojmout velké množství vody. Další velkou výhodou suchých poldrů je možnost 

zemědělského využívání pozemků spadajících do dílčího povodí poldru. Jestliže se uvnitř 

poldru trvale zdržuje menší množství vody, pak tento objekt může tvořit přijatelné 

prostředí pro mnoho organismů. Na základě podmínek může být hodnocen jako významný 

krajinný prvek. 

Realizace poldrů není tak náročná jako budování obrovských vodních přehrad. Se stavbou 

velkých vodních nádrží, jako jsou přehrady, je spojeno vícero problémů, přičemž mezi 

hlavní lze zařadit např. změnu krajinného rázu, změnu klimatických podmínek a změnu 

hladiny podzemní vody. Veškeré tyto razantní změny negativně ovlivňují původní 

prostředí a na něj adaptované rostliny a živočichy. V případě, že se na daném zájmovém 

území nacházejí chráněné druhy nebo ekosystémy, které by po zásahu do krajiny mohly 

být narušeny, neměla by být stavba povolena. Příkladem takovéto extrémní stavby, která 

značnou mírou přeměnila daný ekosystém, může být výstavba vodního díla Nové Mlýny. 

Jedná se o kaskádu přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na jihu 

Moravy. V okolí byla snížena hladina podzemní vody a došlo ke znehodnocení původních 

lužních lesů. 
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8. Závěr 

V obci Bolatice jsou suché poldry realizovány již od roku 1967. Lze konstatovat, že 

soustava suchých poldrů v Bolaticích je velmi vhodně zvoleným protipovodňovým 

opatřením. Soustava retence vody v krajině je doplněna o několik zasakovacích pásů, 

průlehů, zasakovacích, svodných a cestních příkopů. Doposud zde s jejich funkčností 

nebyly velké problémy, snad kromě poškození hráze u poldru č. V v období stoleté 

povodně v roce 1997. 

Lze konstatovat, že volba protipovodňových opatření, tzv. suchých poldrů, byla v dané 

lokalitě ideální především z hlediska reliéfu krajiny a vzdálenosti od povrchových 

recipientů. Tyto nádrže prozatím dostatečně chrání obec před ničivými vlivy povodní, 

jelikož jsou dimenzovány pro Q100. 

V průběhu let 2012 až 2013 došlo k několika terénním šetřením, během kterých byly 

vizuálně kontrolovány hráze, výpustná zařízení, spodní výpusti a přilehlé části zátopy 

všech deseti poldrů v Bolaticích. Vše bylo vyhodnoceno a dokumentováno pomocí 

fotografií, které jsou součástí diplomové práce. 

Za malou nevýhodu místních poldrů lze považovat vypouštění zachycené vody do 

kanalizační sítě. Bohužel již dávno došlo k nevratnému zatrubnění Bolatického potoka, a 

proto nelze přebytečnou vodu z poldrů odvádět do vodního toku. Řešením by mohlo být 

alespoň částečné jímání vody v povrchové nebo podpovrchové jímce. Tato voda by mohla 

být následně využívána pro další účely např. pro hašení požárů nebo zavlažování. Nicméně 

takovéto řešení spočívá ve vyšší finanční investici v prvotní fázi. 

Téměř veškerá plocha poldrů je využívána pro zemědělství. Lokalita je poměrně dobře 

úrodná. Pěstovány jsou zde především obiloviny, o čemž svědčí i znak obce obsahující dva 

obilné klasy. U pěti namátkou vybraných svahů byla hodnocena ztráta půdy způsobená 

vodní erozí. Na zvolených svazích není bezpodmínečně nutné realizovat protierozní 

opatření. Na příliš příkrých svazích by neměly být pěstovány širokořádké plodiny. 

Dalším mínusem zájmové lokality je absence mezí a remízků. V ideálním případě by 

v okolí obce měly být vytvořeny meze a remízky, které se rovněž vyznačují protierozní 
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funkcí. Tímto zde mohou být vytvořeny vzácné biotopy pro významné druhy rostlin i 

živočichů. 

Tato diplomová práce může nyní fungovat jako zdroj informací týkajících se především 

oblasti suchých poldrů. Může sloužit jako výukový materiál, případně jako podklad pro 

další průzkum. 
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