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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o historickém vývoji koryta Odry na území Chráněné 

krajinné oblasti Poodří. Na začátku jsou charakterizovány přírodní poměry zájmové 

oblasti. Následně je shrnut geomorfologický vývoj koryta a také historický vývoj ovlivněn 

člověkem od doby osídlování až po současné zásahy. Dále je zmíněná historie vodního 

práva a již dlouho plánovaná výstavba kanálu Dunaj – Odra – Labe. 

V praktické části je zhodnocen současný stav paralelního koryta Odry v katastrálním 

území obce Studénka. Je popsána metodika sběru dat v terénu a měření průtoků. Na závěr 

je paralelní koryto popsáno, zakresleno do mapy a zaznamenány výsledky ze zaměřování 

jeho dílčích části, měření parametrů jakosti povrchové vody a měření průtoků. 

Klíčová slova: Poodří, říční koryto, údolní niva, meandr, průtok 

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the historical development of the Odra riverbed in the 

nature conservation area of Poodří. First, the natural conditions of the area of interest are 

described. Subsequently, the geomorphological development of the riverbed and the 

historical development influenced by people since the period of settlements till nowadays 

interference are described. Further, the history of water rights together with the long-

planned construction of the Danube-Odra-Elbe canal is mentioned. 

The practical part evaluates the current state of the original Odra riverbed in the 

municipality of Studénka. It describes the methodology of the data collection in terrain and 

the flow measurements. In conclusion, the parallel riverbed is characterized, drawn into the 

map and the results of the measurements of its particular parts, the measurements of 

parameters of surface water quality and the flow measurements are recorded. 

Keywords: the Odra area, riverbed, flood plain, meander, flow 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Od nepaměti se člověk snažil přetvářet krajinu kolem sebe ke svým potřebám. Již v 5. 

tisíciletí př. Kr., kdy se začal věnovat zemědělství a pastevectví, docházelo k odlesňování, 

těžbě kamene a zásahy se nevyhnuly ani vodním tokům. Lidé odvodňovali nebo naopak 

zavlažovali svá pole, začaly se stavět mlýny, náhony a jezy. V pozdějších dobách byly 

prováděny přestavby celých koryt, jejich přemísťování, přeměna na plavební kanály či 

zatrubňování.  

Ne vždy však tyto úpravy vedly k pozitivním výsledkům, a jak se také v dnešní době 

projevuje, mnohdy vedly úpravy toků ke změnám v režimu malého oběhu vody a tedy k 

nerovnoměrnému rozdělení vody v krajině, resp. v povodí. V současnosti jsou trendem 

revitalizace vodních toků, které jsou řešeny v rámci protipovodňových opatření, jedná se o 

navracení jejich nynějšího stavu do stavu přírodě blízkého.  

Mohlo by se zdát, že v takovém území jako je Chráněná krajinná oblast Poodří, je 

koryto v původním stavu, ale bohužel ani zde se řeka Odra nevyhnula úpravám. A také 

tyto úpravy se začaly projevovat negativně. Konkrétně ve 49. říčním kilometru na hranici 

mezi katastry obcí Albrechtičky a Studénka došlo k nevhodné úpravě koryta a z tohoto 

důvodu dochází při pravidelných rozlivech k zaplavení obce Albrechtičky. Již v roce 2007 

byla vypracována studie, která se tímto problémem zabývala. Bylo navrhnuto řešení 

využití původního paralelního koryta Odry. To je nyní částečně zazemněno, vytváří 

soustavu malých jezer i periodické tůně. 

Cílem mé bakalářské práce je zpracovat rešerši o historickém vývoji koryta Odry na 

území CHKO Poodří. Zabývat bych se měla přirozeným geomorfologickým vývojem a 

také antropogenními zásahy do koryta a oderské nivy. V návaznosti na budoucí 

diplomovou práci, kde se budu věnovat protipovodňové ochraně, jsem se v praktické části 

zaměřila na území v rozmezí 42. až 49. říčního kilometru Odry, kde je zřetelné její původní 

koryto. Mým úkolem je terénními průzkumy koryto lokalizovat, jednotlivé části změřit 

dálkoměrem a zakreslit do mapy. Dále bych měla v tomto korytě změřit průtok a provést 

orientační měření jakosti povrchové vody.  
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ CHKO POODŘÍ 

2.1 Charakteristika oblasti 

Chráněná krajinná oblast Poodří se rozkládá na území Moravskoslezského kraje 

v severovýchodní části Moravské brány (Obrázek 1). Bylo zřízeno vyhláškou Ministerstva 

životního prostředí č. 155/1991 Sb. s platností od 1. května 1991. Cílem ochrany je podle 

této vyhlášky ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických 

znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání 

krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti. 

Plošná výměra oblasti je 81,5 km
2
. Krajinný ráz Poodří je dán zejména zachovalým 

vodním režimem meandrující řeky Odry a pravidelně zaplavované nivy. 

(poodri.ochranaprirody.cz [online], 2013-1-4) 

V roce 1993 byla CHKO Poodří v rámci Ramsarské konvence zařazena mezi 

mokřady mezinárodního významu a v roce 2005 zařazena na „Seznam ohrožených 

mokřadů“. V roce 2004 byla nařízením vlády č.25/2005 Sb. vyhlášena ptačí oblast Poodří. 

(Plán péče o CHKO Poodří na období 2009-2018) 

 

Obrázek 1 Území CHKO Poodří, 1:125000 (Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/ [online], 2013-4-1) 
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2.2 Geologie a geomorfologie 

V rámci této podkapitoly jsou popsány geologické a geomorfologické poměry území a 

vysvětleny používané geomorfologické pojmy. 

2.2.1 Geologie 

Geologická stratifikace území CHKO Poodří je shrnuta do následující tabulky 

(Tabulka 1). 

Tabulka 1:Stratigrafie geologických vrstev vyskytujících se na území CHKO Poodří (Zdroj: Macoun, 1965, 

Jarošek in Poodří, 1999) 

kenozoikum 

holocén 

  

karbonátové a organodetritické sedimenty 

fluviální hlíny v řekách 

organické sedimenty 

pleistocén 

mladý 
eolické sedimenty (sprašové hlíny viselského glaciálu) 

organické sedimenty (hnilokaly, slatiny) 

střední 

eolické a soliflukční sedimenty (sprašové hlíny) 

posálský zahlíněný horizont 

glacilakustrinní písky, jíly, štěrkopísky 

žlutohnědé souvkové hlíny 

fluviální pískoštěrky a štěrkopísky starší akumulace 

hlavní terasy 

písčitohlinité fluviální a lakustrinnní sedimenty 

starý 

šedé souvkové hlíny bazální morény 

glacilakustrinní písky, jíly, štěrkopísky 

glacifluviální štěrkopísky 

miocén   vápnité jíly, slíny a písky 

paleozoikum 

    

devonská bazální klastika 

flyš slezského kulmu 

ostravské souvrství produktivního karbonu 

proterozoikum     plagioklasové pararuly 

 

2.2.2 Geomorfologie 

Podle Demka (1987) spadá CHKO Poodří do provincie Západní Karpaty a dále do 

nižších geomorfologických celků: 
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subprovincie VIII Vněkarpatské sníženiny 

 oblast Západní VIIIA Západní Vněkarpatské sníženiny 

  celek VIIIA-4 Moravská brána 

   podcelek VIIIA-4B Oderská brána 

    okrsek VIIIA-4B-b Klimkovická pahorkatina 

    okrsek VIIIA-4B-c Oderská niva  

    okrsek VIIIA-4B-d Bartošovická pahorkatina 

 oblast VIIIB Severní Vněkarpatské sníženiny 

  celek VIIB-1 Ostravská pánev 

    okrsek VIIB-1-b Ostravská niva 

 

Klimkovická pahorkatina 

Nachází se v severozápadní části Oderské brány. Reliéf je tvořen hlavně plošinami, 

rozvodními hřbety a rozevřenými údolími. Významným bodem je Životický vrch (284 m). 

(Demek, 1987) 

Oderská niva 

Leží ve střední části Oderské brány. Jedná se o rovinu. Niva je široká 2,5 km a 

nacházejí se v ní četné rybníky a volné meandry Odry. Jsou zde také zbytky lužních 

porostů. Součástí Oderské nivy je také Přírodní rezervace Kotvice a Přírodní rezervace 

Polanský les. (Demek, 1987) 

Bartošovická pahorkatina 

Jedná se o plochou pahorkatinu tvořenou plošinami, širokými rozvodními hřbety a 

suchými údolími. Ve střední části se nachází akumulační fluviální plocha. Pahorkatina je 

málo zalesněná smrkovými porosty s bukem. Mimo CHKO Poodří se zde nachází také PR 

Kotvice, PR Bařina a NPR Bartošovický luh. (Balatka, 2006) 
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Ostravská niva 

Nachází se ve východní a jižní části Ostravské pánve. Jsou zde zjevné antropogenní 

tvary, jako jsou haldy a násypy. Oblast je málo zalesněná, převážně lužními porosty. 

(Demek, 1987) 

2.2.3 Geomorfologické názvosloví 

Meandr 

Nejvýraznějším morfologickým tvarem je bezpochyby koryto řeky Odry s četnými 

meandry (Obrázek 2), přirozenou činnosti nížinného toku. Meandry hrají důležitou roli v 

období zvýšené hladiny řeky, jelikož přirozené koryto je schopno pojmout průtok až 

jednoleté vody. Vznikem meandrů se zmenší spád řeky a zvětší se drsnost koryta v říčním 

toku. Zaškrcením meandru vzniká, tzv. slepé rameno. (Nováková, ústní sdělení) 

 

Obrázek 2 Tvary koryta v meandrech (Zdroj: Just a kol. 2005) 

Říční terasa 

Dalším morfologickým tvarem v údolní oderské nivě jsou říční terasy. Svým 

vznikem jsou to bývalá údolní dna, která byla proříznuta vodním tokem a v následující fázi 

prohlubováním údolí. V Poodří se vyskytuje typ akumulačních říčních teras. Jedná se o 

plochá tělesa říčních usazenin, která lemují říční údolí a vytvářejí terénní stupně. Vznikly 

nahromaděním říčních usazenin, do kterých se později řeka svou erozí zařízla. Nejvýše 

tedy leží nejmladší vrstvy usazenin, které se ukládají při vybřežování toku, tzv. rozlivech. 

(Nováková, ústní sdělení) 
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Údolní niva 

Rovné dno údolí tvořené jemnozrnými říčními náplavy v dosahu povodňových 

záplav, pokryté nivními loukami, lužním lesem nebo zemědělsky využívané. (Demek, 

1987) 

Stará říční ramena 

Stará říční koryta jsou nesmírně důležitá z několika důvodů. Základní funkcí je 

zásobárna vody v krajině nivy. Tyto koryta mohou být zcela odškrcena od současného 

koryta nebo mohou být částečně průtočná. Některá koryta mohou být průtočná jen při 

zvýšené vodní hladině, potom se zde tvoří periodické tůně, které mají vlivem střídavých 

životních podmínek bohatou biodiverzitu. Důležitou funkcí, která by se měla uplatnit i 

v CHKO Poodří je využití průtočné kapacity při povodních. (Just, 2003) 

2.3 Hydrogeologie 

Z hydrogeologického hlediska lze území CHKO Poodří rozdělit na dvě části: hlavní 

terasu řeky Odry a jejich přítoků a přilehlou nivu. Odlišné vlastnosti těchto dvou celků jsou 

dány geologickou stavbou a morfologii území. 

Téměř veškerá podzemní voda na tomto území je označována jako voda prostá 

CaHCO3. Výjimkou je menší lokalita uhličitých vod v blízkosti Jeseníku nad Odrou a 

významnější oblast v Polance nad Odrou, kde vlivem badenských bazalních klastik, jsou 

vody bohaté na jodidy a bromidy a jsou dále využívány v lázních Klimkovice. (Plán péče o 

CHKO Poodří na období 2009-2018) 

2.4 Hydrologie 

Hlavním tokem v CHKO Poodří je řeka Odra (Tabulka 2). 

Tabulka 2 Údaje o vodním toku Odra na území ČR (Zdroj: Bartoš, 2011, heis.vuv.cz [online], 2013-3-15) 

 

 

Vodní tok: Odra 

Správce toku: Povodí Odry 

Číslo hydrologického povodí 2-01-01 

Délka toku na území ČR: 131,7 km 

Délka toku na území CHKO Poodří: 57,5 km 

Průměrný podélný sklon: 1-2 ‰ 
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Pramen Odry se nachází v Oderských vrších v nadmořské výšce 633 m. Teče směrem 

na jihovýchod a u obce Bernartice nad Odrou se stáčí na severovýchod, v tomto směru 

setrvává až k hranicím České republiky s Polskem, kde je v délce 8 km součásti této 

hranice. Na území obce Bohumín opouští území České republiky (Obrázek 3). (pod.cz 

[online], 2013-2-28) 

  

Obrázek 3 Řeka Odra (Zdroj: pod.cz [online], 2013-3-5) 

 

V horní části toku má Odra bystřinný charakter, koryto je silně erodováno, převládá 

eroze hloubková a většina materiálu je odnášena dál po proudu.  

Na území, kde Odra vstupuje do Moravské Brány, začíná zpomalovat, snižovat svůj 

sklon a koryto meandruje. Více se začíná projevovat eroze boční a unášený materiál se 

v korytě akumuluje. (Brosch, 2005) 

Řeka Odra má devět přítoků, jsou to Luha, Jičínka, Bílovka, Lubina, Ondřejnice, 

Porubka, Opava, Ostravice a Olše. 

Po stránce ovlivněnosti člověkem je Odra od pramene až po ústí Budišovky ve svém 

téměř přírodním a nedotčeném stavu. Dále od nádrže Barnov, která je vybudována na 

území vojenského prostoru Libavá po obec Jakubčovice nad Odrou, od ní až po město 

Odry. Další úsek téměř neovlivněn lidskými zásahy se nachází na území CHKO Poodří, 

v tomto přírodě blízkém charakteru setrvává Odra v délce 22 km až po Ostravu. (Obrázek 

4) Poslední přirozený úsek si uchovává před soutokem s Olší. (pod.cz [online], 2013-2-28) 
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Odra patří se svým přirozeným charakterem k nejzachovalejším nížinným tokům 

střední velikosti u nás. I na Odře však bylo provedeno několik úprav, zpevnění paty břehů, 

výsadba keřových druhů vrb a místní ohrazování, budovaní jezů a kamenných pohozů. 

Celkový rozsah upravené části toku na území CHKO Poodří k roku 2009 byl 13 km. (Plán 

péče o CHKO Poodří na období 2009-2018) 

 

Obrázek 4 Míra ovlivnění toků na území CHKO Poodří, 1:150 000 (Zdroj:heis.vuv.cz [online], 2013-3-28) 

Prakticky zůstal tvar koryta nejvíce zachován mezi Ostravou a Jeseníkem nad Odrou, 

kde dodnes probíhá přirozené vybřežování na místní aluviální louky. Bylo vypočteno, že 

území od Polanky po obec Mankovice je schopno pojmout 45 mil. m
3
 vody. Také díky této 

skutečnosti byla na tomto území v roce 1991 vyhlášena CHKO Poodří. (pod.cz [online], 

2013-2-28) 

Největší význam pro člověka má údolní niva v období povodní. V této době se voda 

rozlévá do krajiny a dosahuje výšky až 0,5 m. Během několika dnů však tato voda vymizí a 

zůstávají naplněné jen některé sníženiny, které se nazývají periodické tůně. Každoročně 

bývá zaplněno 16-20 km
2
 plochy, tj. 1/5 až 1/4 rozlohy Poodří. Tyto záplavy jsou běžným 

a přirozeným jevem a případná výstavba nádrží v horní části toku nebo realizace kanálu 

Dunaj – Odra by měla za následek rozkolísanost průtoků a záplavy několikrát do roka. 

(Plán péče o CHKO Poodří na období 2009-2018) 
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Naopak v dolní části toku od Ostravy po státní hranice s Polskou republikou je rozloha 

inundačního území zmenšena vlivem souběžného vedení dálnice D47 a taky samotnými 

protipovodňovými zásahy a ohrazováním Odry. V menší míře mají na zmenšení 

záplavového území vliv také vodní nádrže Kružberk, Slezská Harta, Šance, Morávka, 

Olešná a Žermanice, které jsou vybudovány na přítocích Odry. (pod.cz [online], 2013-2-

28) 

2.5 Klimatologie 

Z hlediska klimatologie lze CHKO Poodří charakterizovat podle několika klasifikací. 

Podle světově nejznámější Köppenova klasifikace patří území CHKO Poodří do klimatické 

oblasti Cfb - podtyp podnebí listnatých lesů mírného pásma. 

Písmena v označení Cfb znamenají: 

C…průměrná teplota nejteplejšího měsíce převyšuje 10°C, teplota nejchladnějšího 

 měsíce leží mezi -3 až 18°C 

f…množství srážek v nejvlhčím letním měsíci je vyšší než toto množství v nejsušším 

 zimním měsíci, ale méně než desetkrát, úhrn srážek v nejvlhčím zimním měsíci je 

 menší než trojnásobek úhrnu srážek v nejsušším letním měsíci 

b…teplota nejteplejšího měsíce je menší než 22°C, přičemž alespoň čtyři měsíce mají 

 průměr větší než 10°C 

Podle Quittovy klasifikace je klima rozděleno do 23 jednotek a třech oblastí. Území 

CHKO Poodří patří do oblasti teplé a jednotky W2. Tato jednotka je dále určena 14 

charakteristikami (Tabulka 3). (Tolasz, Míková, et. al., 2007) 
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Tabulka 3 Klimatické charakteristiky pro jednotku W2 (Zdroj: Tolasz, Míková, et. al., 2007) 

 
W2 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 

Počet mrazových dnů 100-110 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci ve °C 18-19 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 8-9 

Průměrná teplota v říjnu °C 7-9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350-400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet dnů zamračených 120-140 

Počet dnů jasných 40-50 

2.6 Pedologie 

Z pedologického hlediska můžeme Poodří rozdělit na dvě části s podobnými 

půdními druhy, a to na Oderskou nivu a hlavní terasu Odry a jejich přítoků. (Plán péče o 

CHKO Poodří na období 2009-2018) 

V Oderské nivě se vyskytují glejové fluvizemě a fluvické gleje. Na těchto půdách se 

nacházejí významná mokřadní společenstva. Na hlavní terase Odry se vyskytují oglejené 

luvizemě a pseudogleje modální, dál od koryta i luvické. V jižní části CHKO Poodří se 

místy nacházejí i úrodné oglejené hnědozemě, které jsou využívány k zemědělství. Na 

terasových svazích se vyskytují luvické a oglejené kambizemě, které jsou často zalesněné. 

V případě jejich zemědělského využití, může docházet k vodní erozi, tedy odnosu půdy a 

jejího ukládání v nivě a korytě Odry. (mapy.geology.cz [online], 2013-1-5) 

2.7 Flóra 

Území CHKO Poodří lze klasifikovat do: 

fytogeografické oblasti Mesophyticum 

 fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum 

  fytogeografického okresu 76. Moravská brána 

   podokresu a) Moravská brána vlastní 
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  fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev.  

(Neuschlová in Poodří, 1999) 

Pestrost flóry je způsobena různorodosti přírodních stanovišť, která umožňují 

výskyt mnoha druhově odlišných společenstev.  

Louky, se svou rozlohou 2 300 ha, zajišťují zázemí pro společenstva psárková (svaz 

Alopecurion pratensis), pcháčová (svaz Calthion), ovsíková (svaz Arrhenatherion) a také 

porosty ostřic (svaz Caricion gracilis), které jsou vázány na vodní prostředí. (Bartoš, 2011) 

Rybníky v CHKO zaujímají téměř 700 ha. Typickým společenstvem jsou rákosiny 

(svaz Phragmition communis), ojediněle se objevuje i šmel okoličnatý (Butomus 

umbellatus). Významný je zde výskyt kriticky ohrožených druhů kotvice plovoucí (Trapa 

natans) či vodní kapradiny nepukalky plovoucí (Salvinia natans). (Bartoš, 2011)  

Důležité jsou také tůně a stará ramena, která představují vhodná stanoviště pro 

porosty žebratky bahenní (Hottonia palustris) a stulíka žlutého (Nuphar lutea). 

V mělčinách se vyskytují porosty lakušníků (svaz Batrachion aquatilis), zastíněná místa 

jsou vhodná pro okřehek menší (Lemna minor). (Plán péče o CHKO Poodří na období 

2009-2018) 

Přestože lesy zaujímají v Poodří jen 10% celkové rozlohy, hrají důležitou roli také 

při zadržování vody v období rozlivu Odry. Ve větších vzdálenostech od toku se vyskytuje 

tvrdý luh reprezentován dubem letním (Quercus robur), lípou srdčitou (Tilia cordata), 

habrem obecným (Carpinus betulus) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). Pro bylinné 

patro je charakteristická sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), orsej jarní (Ficaria 

verna), dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka hajní (Anemone nemorosa), česnek 

medvědí (Allium ursinum) aj. V blízkosti toku se nachází měkký luh typický výskytem 

různých druhů vrb (Salix sp.). Bylinné patro měkkého luhu je chudší než v luhu tvrdém, 

vyskytovat se zde může např. nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer). (Bartoš, 2011) 

2.8 Fauna 

CHKO Poodří je zařazeno v palearktické oblasti, v eurosibiřské podoblasti, 

provincie listnatých lesů. Faunu ovlivňuje poloha v rámci střední Evropy. Mokřady Poodří 

poskytují odpočinková stanoviště při tazích ptactva. Hnízdí zde zrzohlávka rudozobá 
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(Netta rufina), stoupá počet husy velké (Anser anser), volavky bílé (Egretta alba), jeřába 

popelavého (Grus grus), kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), chřástala polního 

(Crex crex) a hojné křepelky obecné (Coturnix coturnix). 

Z bezobratlých jsou hodnotné populace žábronožek sněžních (Siphonophones 

grubii), velevruba malířského (Unio pictorum) a škeble ploché (Pseuanodonta 

complanata). Ze zástupců hmyzu se zde hojně vyskytuje např. křižák pruhovaný (Argiope 

bruennichi) a saranče tlustá (Stethophyma grossum). Dobře zmapována je fauna motýlů 

např. otakárek (Papilio machaon), batolec (Apatura ilia), modrásek bahenní (Maculinea 

nausithous) aj. 

Společenstva ryb jsou druhově málo početná. Mezi nejhojnější druhy patří střevle 

potoční (Phoxinus phoxinus) a ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), naopak čím 

dál vzácnější je piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis). 

Nejpočetnější skupinou obratlovců jsou obojživelníci. Na rybnících žijí především 

druhy skokanů (Rana), také čolek obecný (Triturus vulgaris) a ropucha obecná (Bufo 

bufo). Nejhojnějším plazem Poodří je užovka obojková (Natrix natrix). 

Ze savců se zde v současnosti rozšířil bobr evropský (Castor fiber). Stabilní je také 

výskyt vydry říční (Lutra lutra). Je znám výskyt 16 druhů netopýrů. 

(poodri.ochranaprirody.cz [online], 2013-1-4) 
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ KORYTA ODRY A JEJÍ NIVY 

3.1 Mapové podklady 

Při studiu historického vývoje byly využívány mapové podklady z jednotlivých období. 

3.1.1 I. vojenské mapování – josefské 

Podkladem pro toto mapování se stala Müllerova mapa zvětšena do měřítka 1:28 800. 

Je datováno do let 1764-1768. Důraz byl dán na komunikace, řeky, potoky a umělé 

strouhy, kostely a mlýny. Jednotlivé složky byly i barevně odlišené. (oldmaps.geolab.cz 

[online], 2013-3-28) 

3.1.2 II. vojenské mapování – Františkovo 

Františkovo mapování vzniklo díky vojenské triangulaci, která dala geodetický základ. 

Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1:2 880. Mapa II. vojenského 

mapování vznikala v letech 1836-1852 v měřítku 1:28 800. Oproti I. vojenskému 

mapování jsou přidány výšky trigonometrických bodů. (oldmaps.geolab.cz [online], 2013-

3-28) 

3.1.3 III. vojenské mapování – Františko-josefské 

Podkladem pro III. mapování byly opět katastrální mapy. Oproti předešlému mapování 

bylo přidáno znázornění výškopisu, vznikaly tak kolorované topografické sekce. Pro 

Moravu a Slezsko bylo mapování zpracováno v letech 1876-1878 pro Čechy v letech 

1877-1880 v měřítku 1:25 000. (oldmaps.geolab.cz [online], 2013-3-28) 

3.1.4 Stabilní katastr 

Při digitalizaci map Stabilního katastru byly použity tzv. povinné císařské otisky nebo 

kopie originálních map vytvářených přímo v terénu. Tyto mapy jsou nejčastěji v měřítku 

1:2 880, centra měst mohou být i v měřítkách 1:1 440 a 1:720. Mapování probíhalo 

v letech 1824-1836 na Moravě a ve Slezsku a v letech 1826-1843 v Čechách. 

(oldmaps.geolab.cz [online], 2013-3-28) 
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3.1.5 Topo S-1952 

Tyto topografické mapy vznikly v letech 1952-1957 v měřítku 1:10 000. Využívaly se 

fotogrammetrické metody. (Hakenová, 2011) Tento typ map byl čerpán z  Ústředního 

archivu zeměměřictví a katastru, dostupného z URL: archivnimapy.cuzk.cz. 

3.2 Geologický vývoj koryta a oderské údolní nivy 

Území CHKO Poodří se rozkládá na hranici dvou geologických celků – Českého 

masivu a Západních Karpat. Horniny Českého masivu jsou známy jen z  hlubokých vrtů. 

Nejstarší vrstvu tvoří metamorfika proterozoického stáří. Následují devonské a karbonské 

sedimenty variské předhlubně, které jsou překryty mořskými sedimenty, a to především 

vápnitými jíly, slíny a písky spodního badenu. I tyto sedimenty jsou překryty, avšak 

v příkrovu těšínské slezské jednotky vycházejí na povrch v podobě pískovců a jílovců. 

(Plán péče o CHKO Poodří na období 2009-2018) 

Poodřím prochází okraj tohoto příkrovu. Významnější jsou však horniny podslezské 

jednotky. (Opravil in Poodří, 1999) 

Poslední vrstvou jsou kvartérní sedimenty. Do Poodří v pleistocénu dvakrát 

zasahoval kontinentální ledovec ze severu a střídaly se zde doby ledové a meziledové. 

Toky vytékající z ledovce zde přinesly ukládání glacifluviálních písčitých a štěrkovitých 

sedimentů. (Plán péče o CHKO Poodří na období 2009-2018) 

Přestože se fluviální pískoštěrky nacházejí většinou na horninách skalního podloží, 

mezi Petřvaldíkem a Košatkou se nacházejí křemité písky halštrovského zalednění, 

vyplňující 30m hlubokou depresi. (Macoun, 1965) 

Jedná se o ledovcovo-jezerní sedimenty, které vznikají usazením a zadržování 

v prostorách zahrazených ledovcem. Tyto usazeniny obsahují cizí neboli eratické horniny 

transportované na naše území ze Skandinávie nebo polského Slezska. Může se jednat o 

magmatické horniny, zkameněliny nebo horniny metamorfované. (Řehoř, 1998) 

Dnešní žlutohnědé sprašové hlíny vznikly důsledkem výluhu a půdotvorných 

procesů ze sprašových pokryvů v období kvartéru. Na samotném povrchu se nacházejí 

mladoholocenní povodňové hlíny. (Plán péče o CHKO Poodří na období 2009-2018) 
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Vývoj oderské nivy probíhal v holocénu. Údolní nivou nazýváme akumulační 

rovinu lemující vodní tok. Vzniká neustálým zahlubováním toku, erozí břehu a následnou 

akumulací říčních sedimentů. Jedná se vlastně o říční terasu. Může dosahovat různé 

mocnosti. 

Spodní část terasy tvoří fluviální pískoštěrky, místy jílové písky. Svrchní část je 

tvořena povodňovými hlínami. Na počátku tohoto období byla niva převážně zaštěrkována, 

a tudíž zde nebylo mnoho vegetace. V Atlantickém období, kdy došlo ke klimatickému 

optimu, byly části Moravská brána a Ostravská pánev souvisle zalesněny a docházelo 

pravděpodobně k částečnému zahlíňování a následnému rozšiřování lesního porostu. 

V mladším atlantiku došlo k odlesňování v oblasti střední Opavy a následnému splachu z 

neolitických políček. Souvislé lesní porosty pokrývaly území Moravské brány, Ostravské 

pánve, Podbeskydských pahorkatin a přilehlé části Nízkého Jeseníku pravděpodobně až do 

12. století. Za důkaz tohohle zalesnění můžeme považovat pozůstatky lužního lesa na 

povrchu štěrkopískové vrstvy. Jedná se o vývrty z doby přemísťování štěrkopísků nebo 

polomy hnilobných kmenů z dob zvýšené povodňové aktivity. Nejčastější jsou kmeny 

dubů, dále se zde nalézají také kmeny jedle, javoru, olše, břízy a mnoha dalších. Tato 

vrstva je překryta sedimenty písčitohlinitými. K nejvýznamnějšímu odlesňování oderské 

nivy došlo ve středověku a vyvrcholilo v novověku. Toto odlesňování bylo doprovázeno 

povodněmi a následnou objemnou akumulaci povodňových hlín. V současnosti se celková 

mocnost povodňových hlín pohybuje od 200 do 400 cm. 

Za nízkých vodních stavů dochází k obnažování povrchových hlín, u Lubiny, 

Ondřejnice a částečně také u Odry je zřetelný agradační val. (Opravil in Poodří, 1999) 

3.3 Historický vývoj koryta Odry 

V této kapitole je zachycen vývoj koryta a oderské nivy ovlivněn činnosti člověka. 

3.3.1 Osídlování 

Jako počátek intenzivního využívání vody z řeky Odry se považuje 13. století. Do 

této doby byla oblast jižního Slezska a severní Moravy z velké časti zalesněna. (Brosch, 

2005) 

V kronice obce Albrechtičky je zaznamenáno „…jest známo, že tato řeka 

v pradávných časech mnoho více vody měla jako nyní, poněvadž kdysi nesmírný les od 
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Sudet podél řeky Odry a Opavice prostíral a Odru po celý rok, zvlášť ve vesní době, vodou 

napájel…“ (Myška, 2011) 

Právě v tomto období začalo intenzivní osídlování této krajiny. Byla budována 

města jako centra řemesel a obchodu. Nejprve vznikala podél obchodních cest na levém 

břehu Odry. Mezi ty největší patří Jeseník a Odry. Koncem 13. století byla založena 

Ostrava a Brušperk. Obyvatelé se v tomto období věnovali zejména zemědělství. 

Rozvíjející se hornictví nijak neovlivnilo vývoj území dnešní CHKO Poodří. (Brosch, 

2005) 

3.3.2 Rybníky 

Poodří je známé také velkým počtem rybníků. V současnosti je zde 58 

obhospodařovaných rybníků, které tvoří 7 rybničních soustav. Celková plocha je 688 ha. 

(Plán péče o CHKO Poodří na období 2009-2018) 

Rybníky začaly vznikat ve 14. století hlavně u klášterů a panských sídel. Hlavní funkci 

byl chov ryb, ale využívaly se také k zadržování vody a její následné vypouštění k pohonu 

mlýnů. Rybníky nebývaly hlubší než jeden metr a z důvodu menších výdajů se stavěly 

zejména rybniční soustavy. Tento způsob šetřil náklady na výstavbu hrázi, jelikož byly pro 

více rybníků společné. Většina rybníků v Poodří byla vybudována v 15. a 16. století. 

(Augustinková, 2011) 

Už z konce 15. století existují záznamy o rybnících bartošovických a suchdolských. 

V písemných pozůstalostech z první poloviny 16. století jsou uvedeny názvy rybníků 

polanského Kynovský a klimkovických Podhorník a Vacek.  

Přestože nebylo zvykem napájet rybníky vodou přímo z Odry, v roce 1558 se o to Petr 

Bzenec z Markvartovic pokusil u svých svinovských rybníků. Byl nucen odvést Odru 

z nového koryta do starého. Odra si však našla přirozenou cestu zpátky do koryta 

nového.(Hurt, 1960) 

Mezi nejstarší rybníky v CHKO Poodří patří podle dochovaných záznamů rybníky ve 

Studénce. Již v zemských deskách z roku 1441 je záznam „…ves Studénka s dvorem, 

mlýnem, kostelním podacím, lesy, řekou, rybníky a lukami…“ Přes mnoho změn ve 

studeneckých rybnících jich v dnešní době existuje čtrnáct. (Hurt, 1960) 
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O rybnících nacházejících se v Bartošovicích se píše ve spisech z roku 1492, jejich 

pravděpodobný tvůrce je Jan z Ochab, tehdejší vlastník Bartošovic. V současnosti existují 

dva rybníky a to Dolní a Horní Bartošovický rybník. 

Také rybníky v Jistebníku existovaly již na konci 15. století. Z té doby jsou známy 

rybníky Střední, Velká Kukla, Jelenní rybník, Starý a Křivý rybník. Jistebnická rybniční 

soustava je nejrozsáhlejší v CHKO Poodří. 

První zmínky o rybnících v Albrechtičkách pocházejí z roku 1605. Roku 1780 

existovaly rybníky tři, začátkem 19. století jen dva. V období rozmachu v 60. letech založil 

Felix hrabě Vetter z Lilie pět nových rybníků mezi Novou Horkou a Albrechtičkami. 

(Hurt, 1960) 

V druhé polovině 16. století však nastal v rybnikářství útlum a tyto vodní plochy byly 

přestavěny na pole a louky a došlo k rozvoji pěstování obilovin, pícnin a chovu dobytka. 

(Brosch, 2005) 

K dalšímu výraznějšímu rozvoji rybnikářství v Poodří došlo v 60. letech 19. století. 

(Augustinková, 2011) 

3.3.3 Mlýny 

Pěstování obilí ovlivnilo rozmach mlynářství a s tím související budování mlýnů. 

(Brosch, 2005)  

Již v písemných záznamech z 12. století je zmínka o vodních mlýnech. Mezi ty nejstarší 

v Poodří patří mlýn v Pustějově (Turek, 1975) a Starý vodní mlýn v Hladkých Životicích 

(Solnický, 2007), o kterých existuje zmínka v listině z 28. 7. 1324. Největší rozmach 

v budování vodních mlýnů však nastal až ve vrcholném středověku. Zpočátku se jednalo 

jen o mlýnské kolo na hřídeli, později se stavěly mlýny s více koly. I na počátku 20. století 

se budovaly mlýny, byly však poháněny turbínou nebo parním pohonem. (Augustinková, 

2011) 

Nejstarší dochovaná zmínka o vodním mlýnu ve Studénce (Obrázek 5 a Obrázek 6) 

je datována do roku 1643. Od roku 1854 začal pracovat jako parní mlýn a roku 1920 byl 

přestavěn na elektrický pohon. (Hlušičková, 2002) V 70. letech 20. století sloužil tento 

mlýn jako sýpka a sklad. Nyní z mlýna zbylo jen torzo budovy, nad Mlýnským náhonem, 

ve které se nacházela Francisova turbína. (Augustinková, 2011) 
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Obrázek 5 Mlýn ve Studénce na mapě z 1. vojenského mapování, foto torza budovy, kde se nacházela turbína 

(Zdroj: oldmaps.geolab.cz [online], 2013-3-5, foto: Augustinková, 2011) 

 

Obrázek 6 Mlýn ve Studénce na mapě stabilního katastru z roku 1836 (Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz [online], 

2013-3-5) 

Další mlýny vybudované na Mlýnce se nacházejí v katastru obce Jistebník. Na mapě 

z prvního vojenského mapování jsou vyznačené tři, Stein Mühle neboli Kameňák, Holtz 

Mühle neboli Dřevěník a další nepojmenovaný mezi těmito dvěma (Obrázek 7 - označen 

šipkou). Patrně by se mohlo jednat o panský mlýn popsaný v publikaci Vodní mlýny na 

Moravě a ve Slezsku. (Solnický, 2011) Mlýny Kameňák i Dřevěník stojí dodnes.  
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Obrázek 7 Mlýny v Jistebníku - 1. vojenské mapování (oldmaps.geolab.cz [online], 2013-3-5) 

Je znám také mlýn v katastru obce Petřvaldík (Obrázek 8), nynější části Zimný důl. 

Nejstarší záznamy jsou z roku 1776. V současnosti je mlýn přestavěn na obytný dům, je 

zde zachovalý náhon, kolem domu jsou mlýnské kameny. Dochovala se také část mlýnské 

technologie. Mlýn sloužil k mletí obilí, vyráběly se kroupy a šrot pro dobytek. Po roce 

1918 proběhla přestavba na motorový pohon a začal provoz pily. Činnost mlýnu byla 

ukončena v 50. letech minulého století. (Augustinková, 2011) 
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Obrázek 8 Mlýn v Zimném dole - 1. vojenské mapování (Zdroj:oldmaps.geolab.cz [online], 2013-3-5), 

Fotografie mlýna z roku 1940 a současná fotografie (Augustinková, 2011) 

K mlýnům, pilám, valchám, hamrům, ale také k rybníkům bylo nezbytné přivádět 

vodu a řídit její přitékání. Stavěly se strouhy, náhony a vzdouvací zařízení, tedy jezy, stavy 

či stavidla. (Brosch, 2005) 

Dodnes nejdelší náhon v Poodří je Mlýnská strouha, další významný náhon začíná 

v Suchdolu nad Odrou. (Augustinková, 2011)  

3.3.4 Mlýnka 

Mlýnská strouha, jinými názvy také Oderská strouha nebo Mlýnka, vznikla ve druhé 

polovině 15. století. V této době plnila svou primární funkci a to napájení rybníků ve 

Studénce, Jistebníku, Polance a Svinově. Později začala také sloužit jako mlýnský náhon 

pro mletí obilovin. Svou původní funkci plní dodnes. Její délka se v různých zdrojích liší, 

nejčastěji je uváděna kolem 23 km. (Obrázek 9) Začátek strouhy je nad splavem Odry ve 

Studénce, přítok je regulován stavidlem. Mlýnka se různě větví a přivádí vodu do všech 

rybníků ve Studénce, od Hurního, přes Podlážku, Malý Bědný, také do Lesního jezera, dále 

do rybníku Jezerního, neopomene Malý a Velký Okluk, Bažantula a také poslední rybník 

na území Studénky a to Kozák. Tvoří hranici mezi rybníky a lesem. Dále potom teče 

Mlýnská strouha k jistebnickým rybníkům a končí až ve Svinově. (Gelnar, 2009) 
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Obrázek 9 Říční kilometry Odry a Mlýnky v zájmovém úseku Odry, 1:10000 (Zdroj: heis.vuv.cz [online], 

2013-3-26) 

3.3.5 Budování vzdouvacích objektů 

S rostoucí potřebou vody se budovaly tzv. vzdouvací stavby a pro výrobu elektřiny 

byly projektovány malé turbíny zejména pro lokální potřeby obyvatelstva. (Brosch, 2005) 

Na Odře bylo vybudováno deset jezů. Za zmínku stojí pevný jez ve Studénce, který 

slouží k napájení náhonu Mlýnka. Další jezy na území CHKO Poodří se nacházejí 

v Bernarticích, Bartošovicích, Jeseníku nad Odrou a Mankovicích. (pod.cz [online], 2013-

2-28) 

Ve 20. letech 20. století se začaly budovat přehradní nádrže, které měly sloužit jako 

energetický zdroj nebo jako zásobárna vody. V blízkosti CHKO Poodří se plánovala 

výstavba nádrže v okolí Spálova z důvodu splavnění Odry. Tato stavba však nebyla 

realizována.  

V období po druhé světové válce byla pozornost věnována hlavně úpravám a 

udržování koryta na území měst a větších obcí. Mimo tyto oblasti, kde byly dříve 

budovány jezy a další spádové zařízení, tyto stavby chátraly. (Brosch, 2005) 

3.3.6 Protipovodňová opatření 

Z důvodu dostatečné vzdálenosti měst od řek, nebyly technické úpravy koryta na území 

CHKO Poodří v minulosti potřebné. Lidstvo obecně nepovažovalo záplavy za nebezpečí, 

neboť voda neohrožovala bezprostředně jejich obydlí, zejména bohaté měšťanstvo, které o 

úpravách rozhodovalo, bylo mimo dosah povodňové vlny. Obyvatelé, kteří žili 
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v bezprostřední blízkosti toku, se až do 19. století bránili pouze výstavbou dřevěných, 

proutěných a kamenných zábran (Obrázek 10), tzv. tarasů a plůtků, které měly zabránit 

podemílání a odnášení břehů. 

 

Obrázek 10 Využití vrbového opevnění ke zpevnění břehu (Zdroj: Maníček, 1984) 

Dalším faktorem, který omezoval zásahy do koryta, byla skutečnost, že v rozmezí 

od obce Mankovice po soutok Odry s Ostravicí tvořila Odra přirozenou hranici mezi 

knížectvím opavským a markrabstvím moravským a navíc byla také často přirozenou 

hranici jednotlivých pozemků a panství. (Brosch, 2005) 

V kronice obce Albrechtičky se píše „…Odra činí hranici mezi Slezskem a Moravu 

a mezi Albrechticemi a Studénku…“  

A na jiném místě „…V této době, když Odra nesmírné spousty vody přinášela, 

přetrhla čas od času břehy a udělala si nové řečiště a tím odloučila části louk od sebe…“ 

Také se dochoval zápis z jara roku 1830, kdy Odra protrhla břeh a strhla lávku. 

(Myška, 2011) 

V souvislosti s povodněmi byly úpravy v korytě prováděny až po velkých záplavách 

v roce 1880. Rozhodujícím faktorem bylo také umístění manufaktur a továren v blízkosti 

řeky. Po této povodní se vlekly přípravy k úpravě koryta, urychlujícím momentem v tomto 

procesu byly další významné povodně v letech 1902 a 1903. (Brosch, 2005) 

Drobné úpravy, které však už dnes nejsou patrné, byly provedeny v roce 1928 

v Košatce, Hladkých Životicích a Studénce. Jednalo se zřejmě o první snahu o regulaci 

toku. O sedm let později byl vypracován projekt pro souhrnné úpravy toku, nicméně nebyl 
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nikdy realizován. V šedesátých letech dvacátého století byly provedeny malé stabilizační 

zásahy v korytě mezi Jeseníkem nad Odrou a Mankovicemi. V letech 1964-1975 bylo 

upravováno koryto v území od ústí Ondřejnice po Košatku. Tato stabilizace řečiště byla 

provedena z důvodu ohrožení hrází jistebnických rybníků a taky samotné obce Košatka. 

Od roku 1992, kdy byla vyhlášená Chráněná krajinná oblast Poodří, nebyly v této 

oblasti prováděny radikální úpravy a je zachováván přirozený charakter krajiny. (Brosch, 

2005) 

Důležitým milníkem v nedávné době byly bezpochyby povodně v roce 1997, kdy se 

opět rozvinuly diskuze o potřebných regulacích vodních toků. Z pohledu environmentalistů 

však vyvstává protinázor potřebných revitalizací. (Brosch, 2005)  

Kromě těchto lidských zásahů probíhá neustálý přirozený vývoj meandrujícího 

koryta. Po odškrcení meandru se koryto zkracuje a z bývalých meandrů se stávají tůně. 

Tento proces můžeme sledovat např. na území obce Košatka, kde se koryto zkrátilo téměř 

o polovinu. Srovnání vývoje meandrů je zřetelné na následujících obrázcích (Obrázek 11, 

Obrázek 12 a Obrázek 13), které vyobrazují vývoj od 80. let 19. století až po současný 

stav. 

 

Obrázek 11 Vývoj meandrů na území obce Košatka na mapě z III. vojenského mapování 
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Obrázek 12 Vývoj meandrů v Košatce na topografické mapě S-1952 z roku 1968 

 

Obrázek 13 Aktuální ortofotomapa toku Odry na území obce Košatka, 1:14164 (Zdroj: heis.vuv.cz [online], 

2013-3-29) 

3.3.7 Odvodnění nivy 

Lidé využívající louky oderské nivy k zemědělství trpěli pravidelnými záplavami, které 

jim ničily úrodu. 

Již v záznamech v kronice z 18. století se objevuje „…při rozdělování těchto oderních 

louk dostalo se některým usedlostem velmi dobrých, jiným ale méně dobrých a záplavě 

vysazených louk…“  (Myška, 2011) 
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Po roce 1900 se začal provádět podstatný zásah do přírody, a to meliorace. Zejména 

v nivě řeky Odry byly zaváděny drenážní systémy. 

V roce 1966 byla na popud zemědělců zpracována studie vedoucí k regulaci Odry 

od obce Košatka směrem k Ostravě. Tato studie měla vést k rozšíření orné půdy, 

odvodnění nivy a hráze měly chránit Košatku před povodněmi. V této souvislosti došlo k 

napřímení několika přítoků Odry. (Brosch, 2005) 

3.3.8 Kvalita povrchové vody 

V 19. století se začal projevovat negativní vliv člověka na vodu v tocích. Pasivní 

vodní bilanci značně ovlivnil vynález parního stroje. Zřetelné projevy byly v okolí 

městských sídel a v okolí výroby. S rostoucím počtem obyvatelstva bylo také třeba řešit 

stále větší množství odpadních vod.  

Až do vydání Zákona o vodním hospodářství v roce 1955, nebylo povinné čistit 

odpadní vody. Veškeré odpadní vody vyprodukované bezprostředně člověkem, ale i 

odpadní vody z výroby byly vypouštěny do okolního terénu a příkop nebo přímo do 

vodních toků. Proto bylo stále zvětšujícím se problémem znečištění vody v korytě. 

Kanalizační stoky byly vybudovány až na počátku 20. století. (Brosch, 2005) 

V současnosti se v rámci celého toku nachází 8 monitorovacích profilů sledujících 

kvalitu vody. Za nejvýznamnější bodové zdroje znečištění jsou považovány čistírny 

komunálních odpadních vod měst a obcí. Jakost povrchových vod se rozděluje podle 

normy ČSN 75 7221 do pěti jakostních tříd (Obrázek 14). (pod.cz [online], 2013-2-28) 

 

Obrázek 14 Současný stav jakosti Odry na území CHKO Poodří, 1:200000 (Zdroj: heis.vuv.cz [online], 

2013-3-30) 
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3.4 Vodní právo 

Vodní právo se v českých zemích vyvíjelo pod vlivem římského práva. 

Již na konci 18. století existovaly tzv. mlynářské rády. První vodní zákony byly vydány 

v 19. století, jednalo se o zemské vodní zákony, český, moravský a slezský. První 

soustavné zpracování vodního práva v našich zemích byla právní úprava v českém vodním 

zákoně č. 71/1870 z.z.. Tento Český zemský vodní zákon platil až do roku 1955, kdy byl 

ustanoven zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, trvajícím až do roku 1973, kdy 

začal platit zákon č. 138/1973 Sb., o vodách. Tento byl nahrazen až v roce 2001 

současným zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Cíle ochrany vody jsou určeny Směrnicí EP a Rady 200/60/ES („Rámcová směrnice 

v oblasti vodní politiky pro ES“) zásada trvalé udržitelnosti užívání vodních zdrojů. 

Pro vodovody a kanalizace existuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 

znění pozdějších předpisů. (Škrobánková, 2012 – ústní sdělení) 

3.5 Výstavba kanálu Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) 

Již v době za vlády Karla IV. uvažovali lidé nad tím, jak si usnadnit cestování a 

pokoušeli se o drobné úpravy toků. V 17. století začali moravští stavové usilovat o 

propojení řeky Odry s řekou Moravou. (Brosch, 2005)  

V roce 1901 bylo toto propojení Odry s Dunajem povoleno a v roce 1904 bylo 

plánováno vybudovat kanál mezi Dunajem a Vltavou. První výrazná vodní stavba byla 

započata v roce 1938 ve Vídni, kde se vybudoval pětikilometrový úsek, uzpůsoben 

k plavbě. V Československé republice byly první projekty pro průplav Dunaj – Odra – 

Labe zpracovány v sedmdesátých letech minulého století. Nyní existují zájmová sdružení 

na podporu výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe, které přesvědčují veřejnost o potřebě 

nové vodní cesty. (Krátký, 2005) 

Nicméně je mnoho faktorů, které jsou proti výstavbě evropského průplavu, o nichž 

svědčí už jen to, že stavba dodnes nebyla realizována. 



Aneta Krakovská: Historický vývoj koryta Odry v CHKO Poodří 

2013  27 

V rámci CHKO Poodří, je budování tohoto kanálu nepřípustné mimo jiné z důvodu 

podepsané Úmluvy o mokřadech mající mezinárodní význam především jako biotopy 

vodního ptactva (Ramsarskou úmluvou), které by touto výstavbou byly zničeny. (Krátký, 

2005) 

Dle směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků jsou 

členské státy povinny na svém území vyhlásit zvláště chráněná území a přijmout vhodná 

opatření pro prevenci znečistění nebo poškozování stanovišť, ovlivňujících ptáky. 

Výstavbou kanálu D-O-L by byla tato směrnice porušena.  

Také v rámci zákonů České republiky, by byla výstavba kanálu nelegální. Zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ukládá příslušným krajům, obcím, vlastníkům a 

správcům pozemků povinnost přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, 

k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření 

s přírodními zdroji. Což se s výstavbou vylučuje. 

Z hydrologického hlediska může po vybudování kanálu dojít k ovlivnění retenční 

schopnosti nivy CHKO Poodří, a tím by se zvýšilo nebezpečí záplav a rozsah inundačního 

území. 

V současnosti existují dvě možné varianty kanálu D-O-L. První z možností počítá 

s přestavbou samotných vodních toků. Druhá varianta by znamenala vybudování nového 

koryta vedoucího paralelně s existujícími toky. 

Při porovnávání dopadů železniční a lodní dopravy na životní prostředí bylo 

zjištěno, že elektrická železniční doprava je mnohem šetrnější k životnímu prostředí.  

Nakonec také po stránce finanční, by bylo budování evropského průplavu 

nepřijatelné a v současnosti také zbytečné. (Krátký, 2005)  
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4 SOUČASNÝ STAV PARALELNÍHO KORYTA ODRY 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

V rámci této kapitoly byl zhodnocen současný stav paralelního koryta Odry, které se 

nachází v rozmezí 42. až 49. říčního kilometru Odry, mezi obcemi Studénka a 

Albrechtičky (Obrázek 15).  

 

Obrázek 15 Umístění zájmového území v rámci CHKO Poodří, 1:250 000, upraveno (geoportal.gov.cz 

[online], 2013-3-30) 

4.1 Metodika 

Při monitorování současného stavu paralelního koryta bylo nutné nejprve dané území 

lokalizovat pomocí GPS přístroje, bylo provedeno měření průtoků, vyměřování dílčích 

vodních ploch, a nedílnou součásti byla také práce s mapami. 

4.1.1 Sběr dat v terénu 

Pro účel zmapování paralelního koryta probíhaly terénní průzkumy daného území od 

června 2012. 

Lokalizace a zakreslení paralelního koryta 

K lokalizaci byl použit GPS přístroj Garmin Oregon 450 s mapami TOPO Czech 3.1 

PRO v měřítku 1:10 000. Při terénních průzkumech byly pomocí GPS přístroje zjištěny 

souřadnice dílčích vodních ploch a klíčových lokalit v paralelním korytě. Tato místa byla 



Aneta Krakovská: Historický vývoj koryta Odry v CHKO Poodří 

2013  29 

v terénu orientačně zaznamenána do nákresu a následně pomocí map Národního 

geoportálu INSPIRE, s využitím funkce zakreslení ploch (Obrázek 16), přesně zakreslena. 

 

Obrázek 16 Ikona použita k zakreslení ploch (Zdroj: geoportal.gov.cz [online], 2013-4-14) 

Vyměřování jezer 

Pro vyměřování jezer byl použit laserový dálkoměr Leica RANGEMASTER 1000 

CRF-M. Vlastnosti jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 4). 

Tabulka 4 Technické parametry laserového dálkoměru (Zdroj: leicashop.cz [online], 2013-4-14) 

Hmotnost 220 g 

Rozměry (Š x V x H) 113 x 75 x 34 mm 

Velikost výstupní pupily 3,4 mm 

Zorní úhel 6,6° 

Zorné pole na 1000m 115 m 

Min. měřící vzdálenost 10 m 

Max. měřící vzdálenost 915m 

Max. rychlost měření 0,85 s 

Třída laseru CLASS 1 podle EN a FDA 

Přesnost měření 

± 1 m do 366 m 

± 2 m do 732 m 

± 0,5 % nad 732 m 

Měření bylo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek provedeno jen u jezer 

Koňského, Důlského a Karasova. Body, ze kterých měření probíhalo, byly lokalizovány 

pomocí GPS přístroje. Místa, do kterých laserový paprsek dopadal, byly do mapy 

zaznamenány jen orientačně. 

Měření ukazatelů jakosti vody 

Dále bylo v terénu provedeno orientační měření ukazatelů jakosti povrchových vod. 

Byly zaznamenány fyzikálně chemické vlastnosti vody, kterými jsou teplota a oxidačně-

redukční potenciál. Dále byla změřena hodnota pH, celkový fosfor, amoniakální dusík a 

dusičnanový dusík.  
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Měření fosforu, amoniakálního a dusičnanového dusíku proběhlo pomocí měřících 

setů firmy Merck, ve kterých je využito principu kolorimetrické metody, kde se pomocí 

barevné reakce, vyvolané přidáním činidla, porovnává výsledná koncentrace podle barev 

na referenční škále. (Havelková, 2011) Hodnota pH, teplota vody a oxidačně-redukční 

potenciál byly změřeny pomocí pH/mV měřícího přístroje WTW pH315i (Tabulka 5). 

Tabulka 5 Technické parametry přístroje WTW pH315i (Zdroj: Návod k obsluze přístroje WTW pH315i) 

Hmotnost 300 g 

Rozměry (Š x V x D) 80 x 37 x 172 mm 

Provozní teplota -10 °C … + 55 °C 

Měřící rozsahy 

pH -2,00 … + 16,00 

U [mV] -1999,9 … +1999,9 

T [°C] -5,0 … + 105,0 

Přesnost 

pH ± 0,01 pH 

U [mV] ± 0,3 

T [°C] ± 0,1 

4.1.2 Měření průtoků s využitím metodiky „hydrometrování“ 

Stanovení průtoku metodou hydrometrování je základní způsob pro měření rychlosti 

proudění vody. Jedná se o nepřímý způsob měření průtoku, kdy se měří rychlost proudění 

v daných bodech a z ní se průtok vypočítává.  

Při hydrometrování se používá hydrometrická vrtule, která se skládá z pohyblivé části 

(vrtule) a těla vrtule s kontaktním zařízením. (Havelková, 2011) 

Během měření průtoků se kromě měření rychlosti proudění vody zjišťuje hloubka vody 

a vzdálenost mezi jednotlivými svislicemi. Tyto hodnoty jsou nutné pro výpočet průtočné 

plochy. Před měřením je nutné si vybrat vhodný měrný profil. Mělo by se jednat o přímý 

úsek toku, dostatečně hluboký, pro úplné ponoření hydrometrické vrtule, pokud možno 

prizmatický (neměnný). Pokud vybraný profil není prizmatický, je nutné koryto vyčistit od 

naplavenin a odstranit překážky. Podle šířky a členitosti říčního koryta se určí počet 

svislic, ve kterých se rychlost proudění bude měřit.  

Počet a rozmístění měrných a sondovacích svislic N: 

L…šířka toku [m] 

H…výška vodního stavu [m] 
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• při: L < 0,5 m: 3 svislice 

• 1,0 < L < 3,0 m: 5-8 svislic 

• 3,0 < L < 6,0 m: 8-12 svislic 

• při: L > 6,0 m: víc jak 12 svislic 

Svislice se umisťují podél napjatého lanka, od břehu ke břehu. V závislosti na hloubce 

toku se určí, v kolika bodech bude měření bodových rychlostí provedeno. 

Výběr počtu bodů pro měření bodových rychlostí:  

H <0,25: 1 bodová metoda 

0,25 <H <0,50: 2 bodová metoda  

H > 0,5: 3 a více bodová metoda 

Vyhodnocení průtoku Q se provádí výpočtem z naměřených hodnot hloubek, šířek a 

rychlostí proudění. K výpočtu se použije rovnice 

      

kde S je plocha průtočného profilu [m
2
] a v je průměrná rychlost proudění vody 

v profilu [m·s
-1

]. (Kříž et al., 1979) 

4.1.3 Měření průtoků pomocí hladinových plováků 

V případě orientačního měření průtoku lze využít měření povrchové rychlosti pomocí 

plováků. 

Měření pomocí hladinových plováků vyžaduje přímou trať s rovnoměrným prouděním. 

Délka trati S by měla odpovídat S = 2L, kde L je šířka toku v hladině a doba průchodu by 

měla být alespoň 20 s. Plováky, kterými bývají nejčastěji dřevěné hranoly nebo vhodné 

větve, se vypouštějí v dostatečné vzdálenosti nad horním profilem, aby plovák nabral 

rychlost odpovídající rychlosti vody. 

Po změření povrchové rychlosti je nutné ji převést pomocí korekčního součinitele k na 

rychlost průtočnou. Součinitel pro velké a střední toky s příznivými podmínkami je k = 

0,55-0,67, pro méně příznivé podmínky je hodnota k = 0,43-0,54. Výpočet průtoku se 

provádí stejným způsobem jako při hydrometrování. (Mattas, 1998) 
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4.2 Popis původního koryta Odry 

Výstupem sběru dat v terénu je následující popis paralelního koryta. Doplňující 

informace byly mimo uvedené publikace získané také od místních rybářů a obyvatel 

žijících v této oblasti. 

4.2.1 Oderská lávka 

Lokalizace: 49°42'26.909"N, 18°5'16.387"E 

Katastrální území: Studénka 

Sledované paralelní koryto začíná za Oderskou lávkou (Obrázek 25), která propojuje 

Albrechtičky se Studénkou. Tento úsek řeky Odry byl upravován v letech 1960 až 1966. 

Byla zde zesílená hráz na levém břehu, směrem k paralelnímu korytu a vyztužena 

ocelovými štětovnicemi. (Gromanová, 2007) 

Území u Oderské lávky mezi aktivním korytem řeky Odry a zazemněným původním 

korytem je neustále zaváženo stavebním odpadem, jelikož je využíváno jako polní cesta. 

Toto místo je však velice nestabilní a po většinu roku se na něm drží voda (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17 Lokalita u Oderské lávky, v pravé části fotografie se nachází koryto Odry, v levé části začátek 

paralelního koryta (Krakovská, 2013) 

4.2.2 Tůně Slaňáky 

Lokalizace: 

 Malý Slaňák 49°42'39.316"N, 18°5'26.014"E 
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 Velký Slaňák 49°42'43.626"N, 18°5'31.982"E 

Katastrální území: Studénka 

Hydrologické poměry:  

plocha: 1ha 

přítok: přiváděn z Mlýnské strouhy, v místě přítoku byl vybudován Místní 

organizaci Českého rybářského svazu Studénka splávek zajišťující stabilní stav hladiny 

odtok: veden v uměle vyhloubeném příkopku zpět do Mlýnky 

Vegetace: okřehek menší (Lemna minor), stulík žlutý (Nuphar lutea), lakušník 

vodní (Batrachium aquatile), vrby (Salix sp.), olše (Alnus sp.) 

Název údajně vznikl po události, kdy opilý vozka vysypal do vody sůl. Zúžené místo 

mezi těmito dvěma tůněmi se nazývá „Kolečko“ nebo také „Oko“. Od roku 1938 se o 

Slaňáky stará Místní organizace Českého rybářského svazu Studénka. (mo-crs-

studenka.webnode.cz [online], 2013-2-28)  

 

Obrázek 18 Slaňáky (Krakovská, 2011) 

4.2.3 Koňské jezero 

Lokalizace: 49°42,716'N, 18°5,816‘E 

Katastrální území: Studénka 

Hydrologické poměry: 

plocha: 0,2ha 
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přítok: umělým příkopem ze Slaňáků 

odtok: částečně cementovou trubkou (Obrázek 19) avšak výrazněji otevřeným příkopem 

do jezera Důlského 

hloubka: ve středu jezera až několik metrů 

Vegetace: leknín bílý (Nymphaea alba), stulík žlutý (Nuphar lutea), lakušník vodní 

(Batrachium aquatile), vrby (Salix sp.), olše (Alnus sp.), topol (Populus sp.) 

Název je odvozen z doby, kdy zde sedláci plavili své koně. U Koňského jezera je známé 

i druhé rameno, které je dnes zahlíněné. V minulosti zde žil karas obecný (Carassius 

carassius), nyní už jen karas stříbřitý (Carassius auratus), který je však považován za 

plevelnou rybu. Hojnou rybou zde byl také lín (Tinca tinca), výjimkou nebyli ani kapři 

(Cyprinus carpio) a štiky (Esox lucius). (Gelnar, 2009)  

 

Obrázek 19 Cementová trubka zajištující odtok z Koňského jezera (Krakovská, 2012) 

4.2.4 Důlské jezero 

Lokalizace: 49°42,709'N, 18°6,033‘E 

Katastrální území: Studénka 

Hydrologické poměry:  

plocha: 0,2ha 

přítok:přiváděn z Koňského jezera 

odtok:příkopem do jezera Karasového (Obrázek 20) 
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hloubka: do 1m  

Vegetace: vodní mor kanadský (Elodea canadensis), stulík žlutý (Nuphar lutea), 

lakušník vodní (Batrachium aquatile), vrby (Salix sp.), olše (Alnus sp.) 

Název jezera je zřejmě odvozen od okolních parcel na severozápadě, které jsou také 

vedeny pod názvem Důlské. (Gelnar, 2009) V 50. a 60. letech bylo díky své tehdejší 

hloubce využíváno také ke koupání. Jezero má v současnosti štěrkové dno, proto se zde už 

nevyskytuje kdysi hojný piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), který je vázaný na dno 

bahnité. 

 

Obrázek 20 Příkopek mezi Důlským a Karasovým jezerem (Krakovská, 2012) 

4.2.5 Karasové (Karasovo) jezero 

Lokalizace: 49°42,730'N, 18°6,096‘E 

Katastrální území: Studénka 

Hydrologické poměry:  

plocha: 0,1ha 

přítok:přiváděn z Důlského jezera 

odtok: veden přes tzv. „Havránkové kolca“, voda z těchto malých jezírek ústí do přítoku 

od jezu na Mlýnce. (Gromanová, 2007) 

Vegetace: stulík žlutý (Nuphar lutea), lakušník vodní (Batrachium aquatile), vrby (Salix 

sp.), olše (Alnus sp.), topol (Populus sp.) 
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Vodní plocha je pojmenována po panu Josefu Karasovi, jednoho z členů rybářského 

spolku, který vlastnil louku v blízkosti.  

Podle slov zkušeného rybáře pana Gelnara je v hustě zatravněném konci této tůně 

stanoviště dnes vzácného piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis). (Gelnar, 2009) 

 

Obrázek 21 Karasovo jezero (Krakovská, 2012) 

4.2.6 Přítok od jezu na Mlýnce 

Lokalizace: 49°42,914’N, 18°6,132’E 

Katastrální území: Studénka 

Jez (Obrázek 25) byl vybudován k napájení rybníků, v tomto místě jsou také zřetelné 

zbytky domu (Obrázek 22), který zde stál. Říká se, že to mohl být mlýn, což potvrzuje 

hloubka Mlýnky více než 2m , která mohla být způsobená mlýnským kolem. (Bartoš, ústní 

sdělení) 

Přítok ze současného koryta Odry k jezu se znovu obnovil po povodni v roce 1997, kdy 

vznikla v břehu Odry nátrž a při zvýšených průtocích proudí voda do původního koryta. 

V místě nátrže stával kdysi mostek, který však byl při povodni stržen. Přes toto propojení 

Odry s Mlýnskou strouhou, pokračuje paralelní koryto Odry v poslední jezero, 

pojmenované Lesní. 
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Obrázek 22 Pozůstatky starého domu u Mlýnky (Krakovská, 2012) 

4.2.7 Lesní jezero 

Lokalizace:  

 soutok s přítokem od Mlýnky 49°42,858'N, 18°6,166’E 

 vyústění do Odry 49°43,179’N, 18°7,373‘E 

Katastrální území: Studénka 

Hydrologické poměry:  

plocha: 3ha 

přítok: z Mlýnky i z Karasového jezera, přítok z Mlýnské strouhy je po dohodě s firmou 

DENAS zajišťován průtokem 2 l/s 

odtok: vlévá se do Odry 

hloubka: 1,2m 

Vegetace: žebratka bahenní (Hottonia palustris), česnek medvědí (Allium ursinum), 

dymnivka dutá (Corydalis cava), stulík žlutý (Nuphar lutea), vrby (Salix sp.), jasan 

americký (Fraxinus americana), habr (Carpinus sp.), dub (Quercus sp.), olše (Alnus sp.) 

Svůj název dostalo podle toho, že většinu své délky protéká lužním lesem, na jehož 

konci se větví. (Gelnar, 2009) Levé rameno vedlo původně do toku Bílovka, v 80. letech 

minulého století došlo k přehrazení na konci lužního lesa Bažantnice. Pravá větev Lesního 
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jezera protéká přes stavítko, kde dochází ke křížení s polní cestou, kterou podtéká a ústí do 

Odry (Obrázek 23). 

 

Obrázek 23 Místo soutoku paralelního koryta s Odrou (Krakovský, 2013) 

V celé délce Lesního jezera se nacházejí pobytové stopy bobra evropského (Castor 

fiber).(Obrázek 24) Byly nalezeny bobří hrázky, okus stromů a větví a nory. 

 

Obrázek 24 Bobr na Lesním jezeře (Krakovská, 2012) 
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Obrázek 25Klíčová místa v paralelním korytě, 1:20000(Zdroj: geoportal.gov.cz [online], 2013-3-31, 

upraveno) 

4.3 Zakreslení jezer 

Zakreslení jezer proběhlo na základě dat z terénu v Národním geoportálu INSPIRE. 

Jezera jsou zakreslena na ortofotomapě (Obrázek 26) a jezera Koňské, Důlské a Karasovo 

jsou zakresleny i na mapě topografické (Obrázek 27). Na této mapě je také zřetelné, že 

jezero Karasovo doposud zaznamenáno nebylo. 

 

Obrázek 26 Zakreslení jezer do mapy, 1:15400 (Zdroj: geoportal.gov.cz [online], 2012-11-11, upraveno) 
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Obrázek 27 Zakreslení jezer do topografické mapy, 1:4000 (Zdroj: geoportal.gov.cz [online], 2012-11-11, 

upraveno) 

4.4 Měření jezer 

Měření dílčích jezer proběhlo dne 21. 2. 2013. Naměřené údaje jsou zapsány 

v tabulkách (Tabulka 6 a Tabulka 7). Pro lepší přehlednost jsou body zakreslené do mapky 

(Obrázek 28). 

 

Obrázek 28 Zakreslení bodů využívaných při měření, 1:4 000 (Zdroj: geoportal.gov.cz [online], upraveno 

2013-2-22) 
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Tabulka 6 Souřadnice bodů 

A 49°42,730‘N, 18°06,096‘E 

B 49°42,731‘N, 18°06,133‘E 

C 49°42,711‘N, 18°06,074‘E 

D 49°42,710‘N, 18°06,034’E 

E 49°42,715‘N, 18°06,058‘E 

F 49°42,711‘N, 18’06,011’E 

G 49°42,698‘N, 18°05,961’E 

H 49°42,695‘N, 18°05,894‘E 

I 49°42,611‘N, 18°05,925’E 

J 49°42,717‘N, 18°05,846‘E 
 

Tabulka 7 Délka změřená mezi jednotlivými body 

Body Délka [m] 

AK 16 

BC 63 

DL 20 

EF 59 

GH 84 

IM 20 

HN 12 

HO 59 

JO 27 

JP 11 

JQ 38 

4.5 Měření ukazatelů jakosti povrchových vod 

Dne 9. 8. 2012 proběhlo orientační měření jakosti vody v paralelním korytě. 

Souřadnice: 49°42,855’N 18°06,214’E 

Naměřené hodnoty: 

Hodnoty jsou zaznamenány do tabulky (Tabulka 8). Pro srovnání jsou uvedeny i 

imisní limity uvedeny ve vyhlášce č. 61/2003 Sb. 
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Tabulka 8 Hodnoty ukazatelů jakosti  

Naměřené hodnoty Imisní limity 

NH4
+
 0-0,5 mg.l

-1
 N-NH4

+
 0,5 mg.l

-1
 

NO3
-
 0 mg.l

-1
 N-NO3

-
 7 mg.l

-1
 

P 0-0,2 mg.l
-1

 P 0,15 mg.l
-1

 

pH 7,4 pH 6-8 

t 19,7 °C t 25 °C 

redoxní potenciál -35,6   

pozn. pro porovnání hodnoty NH4 byl nutný přepočet na N-NH4 pomocí vztahu: 

1mg NH4 = 0,77656 mg N-NH4 

Po porovnání naměřených hodnot s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění 

povrchových vod uvedených v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

nebylo zjištění jejich překročení. 

4.6 Měření průtoku hydrometrickou vrtulí 

Měření průtoku pomocí hydrometrické vrtule bylo provedeno na Lesním jezeře 

v blízkosti přítoku z Mlýnky (Obrázek 29). 

Při měření bylo použito jedenáct svislic a vzhledem k malé hloubce byla použita 

jednobodová metoda. 

Měření probíhalo pomocí přístroje GMH 3350 firmy Greisinger electronic s připojenou 

sondou STS 005 (Tabulka 9).  

Tabulka 9 Technické parametry hydrovrtule Greisinger (Zdroj: Hakenová, 2011) 

Rychlost proudění dle použité sondy (rozlišení 0,01 m·s
-1

) 

Pracovní teplota 0 až 50°C 
 

Přesnost rychlosti proudění +/- 0,1% 
 

Rozměry přístroje 142 x 71 x 26 mm 
 

Hmotnost 155 g 
 

Datum: 9.8.2012 10:10 

Souřadnice: 49°42,855’N 18°06,214’E 
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Naměřené hodnoty: 

Hodnoty naměřené při hydrometrování jsou zaznamenány v následující tabulce 

(Tabulka 10). 

Tabulka 10 Naměřené hodnoty 

Č l [m] H [cm] v [m·s
-1

] 

1 0 0 
 

2 1,1 2 0 

3 2,5 1,5 0,14 

4 2,8 1,5 0,08 

5 3,1 2 0,25 

6 3,4 1 0,07 

7 3,7 0,5 0 

8 4 1 0 

9 4,6 1 0 

10 5,2 1,5 0,08 

11 5,8 2 0,16 

12 6,7 
  

Σli…šířka toku 

H…hloubka toku 

v…rychlost proudění 

Výpočty: 
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Aktuální vodní stav na nejbližší stanici: 

Nejbližší stanice zaznamenávající průtok a vodní stav Odry se nachází 

v Bartošovicích (Tabulka 11). Pro srovnání je zaznamenán vodní stav a průtok na Odře 

v době, kdy probíhalo hydrometrování (Tabulka 12). 

Tabulka 11 Údaje o nejbližší stanici (Zdroj: hydro.chmi.cz [online], 2012-8-10) 

Tok Odra 

Název stanice Bartošovice 

Povodí III. řádu 2-01-01 Odra po Opavu 

Obec s rozšířenou 

působnosti 
Nový Jičín 

Provozovatel Povodí Odry Ostrava 

 

Tabulka 12 Vodní stav na stanici v Bartošovicích (Zdroj: hydro.chmi.cz [online], 2012-8-10) 

  
stav [cm] průtok [m

3
s

-1
] 

9. 8. 2012 10:00 87 1,34 

 
11:00 87 1,34 

4.7 Měření průtoků pomocí hladinových plováků 

Orientační měření průtoku plovákovou metodou bylo provedeno v období zvýšeného 

vodního stavu v místě břehové nátrže (Obrázek 29), kde proudila voda ze současného do 

původního koryta Odry.  

Datum: 15.6.2012 10:50 

Souřadnice: 49°42,751’N 18°06,206’E 

Naměřené hodnoty: 

Hodnoty naměřené touto metodou jsou zapsány v následující tabulce (Tabulka 13). 

Tabulka 13 Naměřené hodnoty 

H1 [cm] 7,5 

H2 [cm] 5,5 

H3 [cm] 10 

L [m] 3,78 

S [m] 3,17 

t [s] 7,34 
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H…hloubka toku 

L…délka toku v hladině, kterou pluje plovák za čas t 

S…šířka toku v hladině 

t…čas, za který plovák proplul úsekem toku o délce L 

Výpočty: 

       

kde dS je obsah průtočné plochy a v je povrchová rychlost toku 

        
 

 
    

kde    je průměrná výška hladiny a k je korekční součinitel nutný k přepočtu povrchové 

rychlosti na průtočnou 

               
    

    
       

                    

Aktuální vodní stav na nejbližší stanici: 

V tabulce je pro srovnání uveden aktuální vodní stav na Odře (Tabulka 14). 

Tabulka 14 Vodní stav na stanici v Bartošovicích (Zdroj: hydro.chmi.cz [online], 2012-6-20) 

  
stav [cm] průtok [m

3
s

-1
] 

15. 6. 2012 10:00 142 7,12 

 
11:00 139 6,75 
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Obrázek 29Lokalizace měření průtoků, 1:15 400 (Zdroj: geoportal.gov.cz [online], 2013-4-13) 

Po srovnání naměřených hodnot průtoků s hodnotami průtoků řeky Odry na 

nejbližší měřící stanici v Bartošovicích, bylo zjištěno, že v části paralelního koryta, kde 

začíná Lesní jezero, proudí zhruba setina objemu vody ze současného koryta Odry. 
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5 ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce bylo mou snahou vytvořit ucelený přehled o vývoji 

koryta Odry a její říční nivy. 

Nejstarším zaznamenaným obdobím, v rámci geologického vývoje Poodří, je 

proterozoikum, které se datuje do doby před 2,5 miliardami lety. Zásahy člověka do této 

krajiny se výrazně začaly projevovat ve 13. století, kam sahají počátky osídlování. 

S rostoucím počtem obyvatelstva rostl také počet rybníků v této oblasti, které krajinu zdobí 

dodnes. Rozvoj pěstování obilovin sebou nesl také rozvoj mlynářství, kde se vypěstované 

obilí zpracovávalo. Pro správný chod mlýna bylo nutné vodu k němu přivádět umělými 

strouhami, budovanými pomocí vzdouvacích zařízení. V 19. století, v době kdy 

technologie a průmysl byly na dostatečné úrovni, začaly probíhat zásahy do samotného 

říčního koryta. Jednalo se zejména o zpevňování břehů a stabilizaci řečiště, aby voda 

neohrožovala lidská obydlí, místní komunikace a nenarušovala hráze rybníků. Následně 

probíhaly také regulace a napřimování toku. S rozrůstajícím se počtem obyvatelstva 

souvisela také zhoršující se kvalita vody v řece. Ovlivňování vývoje vodního toku 

člověkem vedlo v některých úsecích Poodří k negativním důsledkům. 

Dalším cílem této práce mělo být zhodnocení původního koryta Odry, v místě kde 

důsledky nevhodné úpravy narušují život obyvatel obce Albrechtičky. Během terénního 

průzkumu, bylo zjištěno, že dílčí plochy paralelního koryta dodnes nebyly zaznamenány 

do mapy. Bylo tedy provedeno jejich zaměření GPS přístrojem a následně i laserovým 

dálkoměrem a byly zakresleny do mapy. Při orientačním změření jakostních parametrů a 

jejich porovnání s imisními standardy nebylo zjištěno žádné znečištění. 

Znalosti nabyté psaním této práce použiji při tvorbě své diplomové práce, kde se budu 

zabývat protipovodňovou ochranou obce Albrechtičky, aplikováním metody zprůchodnění 

paralelního koryta, zkoumaného v této práci. 
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